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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ     ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 

 
           Η αναγκαιότητα συντονισμού του κράτους της α-
γοράς και της κοινωνίας των πολιτών με στόχο μία οικο-
νομία εναρμονισμένη με τις ανάγκες του κοινωνικού συ-
νόλου γίνεται όλο και πιο έντονη. Αυτό που ονομάζεται 
«κοινωνική οικονομία» αποκτά όλο και περισσότερο βά-
ρος. Προσφέρει όλο και περισσότερες απαντήσεις σε θέ-
ματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος 
την προώθηση της απασχόλησης, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και την διαφοροποίηση των πα-
ραγόμενων προϊόντων. Υπηρεσίες που σχετίζονται με τον 
αγρο ή οικο- τουρισμό, την ανάδειξη της φυσικής πολιτι-
στικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την προβολή και 
προώθηση τοπικών προϊόντων μπορούν να αποτελέσουν 
εφαλτήρια ανάπτυξης εφόσον συνδυάζονται με την ποιό-
τητα, την αυθεντικότητα και την αναγνώριση της περιο-
χής προέλευσης.  

Η πλούσια βιοποικιλότητα, οι ευνοϊκές κλιματο-
λογικές εδαφικές συνθήκες, αλλά και οι ιστορικές και πο-
λιτιστικές καταβολές αποτελούν σημαντικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που θα πρέπει η χώρα μας να αξιοποιή-
σει.  

Η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει και υλοποιεί 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει το 
μέτρο για την προώθηση της αγρο-περιβαλλοντικής πολι-
τικής, την ανάπτυξη της απασχόλησης σε αντικείμενα 
σχετικά με την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλο-
ντος, την υποστήριξη στην δημιουργία συνεταιρισμών και 
νέων επιχειρήσεων που στόχο έχουν την διαχείριση του 
περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το 
πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την διαχείριση και ανά-
δειξη των περιβαλλοντικών πολιτιστικών και ιστορικών 
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πλεονεκτημάτων της χώρας αλλά και κάθε συγκεκριμένης 
περιοχής ειδικότερα.  

Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει δημιουργήσει 27 φορείς δια-
χείρισης προστατευόμενων περιοχών και υλοποιεί σειρά 
προγραμμάτων διαχείρισης στις υπόλοιπες προστατευό-
μενες περιοχές. Τόσο στους φορείς όσο και στα προ-
γράμματα έχει κατοχυρωθεί ο συμμετοχικός χαρακτήρας 
όλων των ενδιαφερομένων μερών (Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
επιστήμονες, τοπικοί παραγωγικοί φορείς, περιβαλλοντι-
κές ΜΚΟ). Ο ρόλος των διαχειριστικών αρχών των προ-
στατευμένων περιοχών δεν περιορίζεται στην περιβαλλο-
ντική προστασία. Βασικός τους στόχος είναι η βιώσιμη 
ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Η ανάπτυξη δηλαδή που 
θα συνδυάζει την οικονομική μεγέθυνση, την κοινωνική 
συνοχή και την περιβαλλοντική διαχείριση. 

Η έκδοση για το πράσινο επιχειρείν προσπαθεί να 
καλύψει ένα μεγάλο κενό. Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικο-
λογικών Οργανώσεων διαθέτει μια σχετική εμπειρία. Ελ-
πίζουμε το παρόν τεύχος να βοηθήσει φορείς, αιρετούς, 
ενεργούς πολίτες και επιχειρηματίες, να διαπιστώσουν τις 
νέες ευκαιρίες και προοπτικές που προσφέρει ο χώρος της 
διαχείρισης και ανάδειξης του περιβάλλοντος στη χώρα 
μας.  

Β. Παπανδρέου 
 

 
 

Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημοσίων Έργων 
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ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 

                      «ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» 

 
             «΄Όλα έχουν ειπωθεί, μένει όμως να τα ξαναπούμε με άλλον 

τρόπο».  

                                                                                             Αντρέ Ζίντ 

 

Στη συγγραφή του εγχειριδίου για το «Πράσινο Ε-
πιχειρείν» λάβαμε υπόψη μας τα ακόλουθα δεδομένα: 

1)Την αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση των εν-
δοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών πε-
ριορισμών των περιοχών του δικτύου natura και όχι μόνο. 

2)Την ανάγκη να λειτουργήσουν οι διαχειριστικοί 
φορείς σαν στρατηγικοί  παράγοντες όχι μόνον προστα-
σίας του περιβάλλοντος, αλλά και σαν παράγοντες κοι-
νωνικής συνοχής και ανάπτυξης στις περιοχές που κα-
λούνται να διαχειριστούν:  

(α)Με άντληση πόρων για δράσεις δικές τους μέσα 
από όλο το φάσμα  των επιχειρησιακών προγραμμάτων, 
τομεακών και περιφερειακών, όπως και μέσα από τις κοι-
νοτικές πρωτοβουλίες και τα ειδικά προγράμματα για το 
περιβάλλον (LIFE, ΕΤΕΡΠΣ κτλ.). Με άλλα λόγια να α-
ντλήσουν πόρους από όλα τα περιβαλλοντικά μέτρα του 
Γ΄ΚΠΣ, από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. 

(β)Με ειδικές πολιτικές, καθώς η παράλληλη ανά-
δειξη του 15% του ευρωπαϊκού εδάφους ως προστατευό-
μενου φυσικού περιβάλλοντος δημιουργεί ένα σοβαρό 
πρόβλημα ανταγωνιστικότητας στην άντληση των πόρων, 
στη στρατηγική και την αποδοτικότητα των επενδύσεων. 
΄Ετσι λοιπόν οι διαχειριστικοί φορείς βρίσκονται πλέον  
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μπροστά στην πρόκληση να σχεδιάσουν οικοαναπτυξια-
κές δράσεις σ’ ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Μέχρι τώρα υπήρξαν πιλοτικές δράσεις επιτυχείς ή απο-
τυχημένες σε αυτόν τον τομέα, οι οποίες είχαν την «πολυ-
τέλεια» του πειραματισμού και της μειωμένης ανταγωνι-
στικότητας. 

Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία μια ολοκλη-
ρωμένη στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη των 
περιοχών natura που να στοχεύει στην ιδιαιτερότητα κάθε 
μιας από αυτές και να συνδυάζει χρηματοδοτικούς πό-
ρους και μοντέλα ανάδειξης αυτών των περιοχών. Επειδή 
δεν είναι δυνατόν να αναφερθούμε στο σύνολο αυτών 
των περιοχών, είναι αναγκαία η χρήση γενικών μοντέλων 
για την ανάπτυξή τους. 

3)΄Οτι οι διαχειριστικοί φορείς και όλοι οι άλλοι 
φορείς που συμπράττουν  για την τοπική προστασία του 
περιβάλλοντος πρέπει να ανοίξουν τον διάλογο για τα οι-
κονομικά και κοινωνικά κίνητρα που υπάρχουν για τον 
ιδιωτικοοικονομικό τομέα, έτσι ώστε ο τελευταίος να δει 
την προστασία του περιβάλλοντος σαν μια επενδυτική 
ευκαιρία. Είναι πρόδηλο ότι χωρίς τον ιδιωτικοοικονομι-
κό τομέα η προστασία του περιβάλλοντος θα αντιμετωπί-
σει σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας. Για τον λόγο αυτό 
οι Δ.Φ. πρέπει να διαχύσουν την πληροφόρηση και τα 
εργαλεία στις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες και τις 
τοπικές κοινωνίες. 

4)Την έλλειψη βιβλιογραφικής επάρκειας, καθώς ο 
τομέας της πράσινης επιχειρηματικότητας τώρα μόλις 
ανοίγεται. 

5)΄Οτι ο ιδιωτικός τομέας είναι καθοριστικός, κα-
θώς είναι ο τομέας που θα αξιοποιήσει κίνητρα και ευ-
καιρίες για τη βιώσιμη  ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια. 
Η αξιοποίηση αυτή θα συμβάλει στην διαφοροποίηση κι 
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την ποιότητα του προϊόντος και στην ανάδειξη και την 
εκμετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήματος. 

6)Την ανάγκη να εστιάσουμε στην αναδυόμενη 
πράσινη οικονομία και το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτη-
μα της Ελλάδας στους νέους κύκλους και την νέα ποιότη-
τα της βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας. 

Γι’ αυτούς τους έξι λόγους προσπαθήσαμε ν’ ανα-
δείξουμε ως σημαντικά στοιχεία: 

(α)Τη συστημική ανάπτυξη ταυτότητας μιας περιο-
χής. 

(β)Τον ρόλο των εξωτερικών επιδράσεων, οικονο-
μιών ή επιβαρύνσεων στην πράσινη επιχειρηματικότητα 
και αγορά. 

(γ)Τα θέματα που συνδέονται με την ποιότητα, την 
πιστοποίηση, το management και το marketing σε σχέση 
με το περιβάλλον. 

(δ) Τη στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό, τον 
εναλλακτικό ή ήπιο τουρισμό και τον οικοτουρισμό με 
έμφαση σε συγκεκριμένες προτάσεις. 

(ε)Το  Γ΄ΚΠΣ με το σύνολο σχεδόν των περιβαλλο-
ντικών μέτρων του μαζί με τη δομή τους σε αδρές γραμ-
μές, διατηρώντας την ορολογία με τα όποια προβλήματά 
της. 

(στ)Τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπι-
κής κοινωνίας, των ΜΚΟ, της κοινωνικής οικονομίας για 
το περιβάλλον, όπως και της εταιρικής κοινωνικής ευθύ-
νης. 

(ζ)Τα πράσινα επαγγέλματα και τις κατηγορίες του 
πράσινου επιχειρείν. 

(η)Την περιβαλλοντική προσαρμογή του αγροτικού 
τομέα και 

(θ) Τα εργαλεία αποτίμησης των οικονομικών επι-
δόσεων των περιοχών natura. 
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Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων 

(ΠΑΝΔΟΙΚΟ), καθώς αποτελείται από πολλές οργανώ-
σεις που λειτουργούν και αγωνίζονται τοπικά για την 
προστασία του περιβάλλοντος, συνθέτει ένα φάσμα ε-
μπειρίας για την άμεση σχέση προστασίας περιβάλλοντος 
και τοπικής ανάπτυξης. Συνδυάσαμε αυτές τις εμπειρίες 
σε μια ευρύτητα θεμάτων για τον τρόπο με τον οποίο πι-
στεύουμε ότι πρέπει να αναπτυχθεί το δίκτυο των περιο-
χών natura και η βιώσιμη ανάπτυξη παντού στην Ελλάδα. 

Με δεδομένο ότι το εγχειρίδιο αυτό στοχεύει τόσο 
στις προστατευόμενες περιοχές  όσο και στο σύνολο της 
χώρας, αναφερθήκαμε έστω και ακροθιγώς σε τομείς που 
αποτελούν την μεγάλης κλίμακας πράσινη επιχειρηματι-
κότητα, όπως π.χ. στους τομείς της ανακύκλωσης και της 
ενέργειας. Η μεγάλης κλίμακας πράσινη επιχειρηματικό-
τητα απαιτεί μεγαλύτερο βαθμό αναφοράς, έξω από το 
εγχειρίδιο. 

Εξ αντικειμένου το εγχειρίδιο παρουσιάζει δυσκολί-
ες εκεί όπου χρειάζεται κατανόηση της ορολογίας που δεν 
μπορεί να απλουστευθεί. 

Ο περιορισμένος χώρος και η θεματική ευρύτητα 
αποτέλεσαν ένα πρόβλημα που μας υποχρέωσε να περιο-
ρίσουμε τα παραδείγματα και τις επεξηγήσεις και να δια-
τηρήσουμε την πυκνότητα. Σεβόμενοι την ανάγκη της 
ουσιαστικής και όχι επαναληπτικής πληροφόρησης δια-
τηρήσαμε την ορολογία που αποτελεί μία κατάκτηση της 
εποχής μας, με την ευχή η ορολογία αυτή να γίνει κοινό 
κτήμα σε μήκος χρόνου για μεγαλύτερης κλίμακας απο-
τελέσματα. 

Για μεγαλύτερη ευκολία ανάγνωσης μέσα στα εκτε-
νή κεφάλαια διαιρέσαμε την ύλη σε υποκεφάλαια  και 
επιχειρήσαμε στο τέλος κάθε κεφαλαίου μια συνόψιση με 
πίνακες. 
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Τέλος, το εγχειρίδιο αυτό θα απείχε αρκετά από αυ-

τή τη μορφή και το περιεχόμενό του χωρίς τη συνεργασί-
α, την επεξεργασία και τις παρατηρήσεις της κ. Ιωάννας 
Μουτσοπούλου. Ευχαριστώ ακόμη ιδιαίτερα για την άο-
κνη συνεργασία του τον κ. Αλ. Μπέλεση και τους συνερ-
γάτες της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ, όπως επίσης και τα μέλη της Ε-
πταμελούς Γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Θα ήταν ιδιαίτε-
ρη παράλειψη, αν δεν ευχαριστούσα τον κ. Ράλλη Γκέκα 
για τις δημιουργικές και ουσιαστικές παρατηρήσεις του 
και τον κ. Μανώλη Γλύτση για τις διαδικαστικές συνε-
νοήσεις του  με έμφαση την άνετη ολοκλήρωση και πλη-
ρότητα του έργου. 

Πιστεύουμε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υιοθέτηση της 
πρότασης του ΠΑΝΔΟΙΚΟ μέσα από το εγχειρίδιο αυτό 
συνεισέφερε ουσιαστικά στο να αναδειχθεί ένας τομέας 
κρίσιμης γνώσης για την αναπτυξιακή διάσταση της προ-
στασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, που μέχρι 
τώρα έλειπε. 

 
                     Γιάννης Ζήσης 
    Μέλος της Επταμελούς Γραμματείας 
                  του ΠΑΝΔΟΙΚΟ 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
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                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
             Περί πράσινης οικονομίας   
 
«Η ιστορία των προσπαθειών του ανθρώπου να καθυποτάξει τη 

φύση είναι η ιστορία της καθυπόταξης του ανθρώπου από τον άνθρω-
πο». 

                                                          M. Horkheimer  
                                               (διασκευάζοντας τον ΄Ενγκελς  
                                     που είχε μιλήσει για τη βία στις σχέσεις) 
 
 
 
Αυτό το κεφάλαιο εστιάζει την προσοχή στο ευρύτερο 

όλο, την πράσινη οικονομία και τις συνθήκες που την κα-
θορίζουν, καθώς μέσα στην πράσινη οικονομία αναπτύσσε-
ται και αναδύεται η πράσινη επιχειρηματικότητα. 

 
 
Γενικά 
 
Η προστασία του περιβάλλοντος στοχεύει πρωταρ-

χικά στην υγεία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώ-
πων, όπως και στην προστασία της φύσης στο μήκος 
ζωής όλων των γενεών. Η προσοχή είναι στραμμένη στο 
μέλλον με βάση την αρχή της αειφορίας-βιωσιμότητας, 
μέσα από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο παρόν 
ώστε ο σύγχρονος κόσμος να είναι βιώσιμος.  

Η προστασία των θεμελιωδών αγαθών και της ποιό-
τητάς τους έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς και τις δια-
δικασίες της οικονομικής δραστηριότητας. ΄Ολο και πε-
ρισσότερο το παρόν και το μέλλον θα χαρακτηρίζονται 
ως βιώσιμα ανάλογα με τον βαθμό συγχώνευσης της πε-
ριβαλλοντικής προστασίας με την οικονομική δραστηριό-
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τητα. Η πιο θετική εκδοχή για αυτή την ποιότητα των οι-
κονομικών δράσεων βρίσκεται στην ανάδειξη της ποιότη-
τας και της προστασίας του περιβάλλοντος ως: 

α)Συγκριτικού πλεονεκτήματος για την οικονομική 
και την κοινωνική ανάπτυξη.    

β)Παράγοντα άρσης των περιφερειακών και ενδο-
περιφερειακών ανισοτήτων.    

Η πράσινη επιχειρηματικότητα μαζί με το θεσμικό 
πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί την 
αιχμή του δόρατος για την επίτευξη αυτών των στόχων. 
Υποστηρίζεται μεν από τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολι-
τικές κινήτρων, μόχλευσης ευκαιριών και χρηματοδοτή-
σεων, αλλά αναδύεται μέσα από την αγορά, από τον ιδιω-
τικό τομέα και την κοινωνική ζήτηση.  

 
Τα χαρακτηριστικά της σημερινής κατάστασης  
 
1)Βαθμιαία τα περιβαλλοντικά αγαθά γίνονται οι-

κονομικά αγαθά και αποτελούν πεδίο δράσης των επιχει-
ρήσεων.  

2)Το περιβάλλον δεν θεωρείται πια για την οικονο-
μία ως άπειρος και ανεξάντλητος πόρος, ως διαρκώς ανα-
νεώσιμος και αυτοαειφορικός συντελεστής παραγωγής.  

3)Βιώνουμε πια μαζί με την οικονομική στενότητα 
και την περιβαλλοντική.     

4)Στο παραγωγικό κόστος προστίθεται και το περι-
βαλλοντικό κόστος, καθώς αρχίζει να αποτιμάται το κό-
στος όχι μόνον με τις επιταγές των νόμων, αλλά και ως 
αμιγώς οικονομικό κόστος, άμεσα ή έμμεσα υπολογίσιμο. 

5)Η περιβαλλοντική παράμετρος υπολογίζεται τόσο 
σαν ευκαιρία μείωσης του παραγωγικού κόστους, όσο και 
σαν θετική αξία τελικού προϊόντος. 
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6)Η αγορά και η παραγωγική μεθοδολογία προο-
δεύουν. 

7)Η εναλλακτική (μη συμβατική) θεώρηση της πα-
ραγωγικότητας, της χρησιμότητας και της ικανοποίησης 
των καταναλωτών είναι προ των πυλών. Η οικονομία η-
θελημένα ή αθέλητα παρακολουθεί τις ανάγκες και την 
ποιοτική μετατόπιση της ζήτησης στις αναπτυγμένες οι-
κονομίες. 

8)Το κόστος της αειφορίας συνυφαίνεται με το κέρ-
δος μέσα από την συνάρτηση της κοινωνικής ευημερίας 
με την κατανομή του προϊόντος. 

9)Μέσα από τις ευκαιρίες της αγοράς επανεγγράφο-
νται με νέους όρους παραδοσιακές μορφές επιχειρηματι-
κών δράσεων. Η πράσινη επιχειρηματικότητα ανταποκρί-
νεται έτσι στα αιτήματα για ανάπτυξη με τοπικό χρώμα. 

10)Η επιχειρηματικότητα αυτή προσαρμόζεται σ’ 
όλες τις κλίμακες και τις διαβαθμίσεις της σύγχρονης οι-
κονομίας. Στον τομέα του περιβάλλοντος μπορούν και 
δραστηριοποιούνται και μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις. 
Αυτές αποτελούν τον τομέα της πράσινης βιομηχανίας 
και της πράσινης παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα όμως 
οι αναλογίες του «μικρού που είναι όμορφο» βρίσκουν 
εδώ την κύρια έκφρασή τους, μέσα στην μικρή κλίμακα 
της πράσινης επιχειρηματικότητας. Η μικρή κλίμακα εί-
ναι αυτή που αναδεικνύει την τοπικότητα, την παραδοσι-
ακότητα και την ηπιότητα με όρους ποιότητας και προ-
στασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς. 

11)Οι δύο βασικοί κλάδοι της πράσινης επιχειρημα-
τικότητας, πέρα από τα μεγέθη της, εκπληρώνουν την α-
νάγκη της συνέχειας και την ανάγκη του καινούργιου α-
ντίστοιχα. ΄Ετσι η περιβαλλοντική προσαρμογή των συμ-
βατικών παραγωγικών δράσεων και μεθόδων συνδέεται 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  23 

με τη συνέχεια, τη σταδιακή εξέλιξη και τη μετάβαση, 
ενώ οι αμιγώς πράσινες οικονομικές δράσεις αποτελούν 
τον πυρήνα του νέου κόσμου της οικονομίας. 

12)Η πράσινη επιχειρηματικότητα δεν ικανοποιεί 
μόνον μία προσαρμογή της οικονομίας στις νέες ανάγκες, 
αλλά έρχεται να γεφυρώσει και το χάσμα μεταξύ οικονο-
μίας και πολιτισμού, στοχεύει στην κάλυψη του πολιτι-
στικού ελλείμματος της αγοράς. Αντιπροσωπεύει άλλες 
αξίες, αξίες ενός λιγότερο υλιστικού πολιτισμού, με πε-
ρισσότερο εθελοντισμό και δημιουργική έκφραση χωρίς 
υπερκαταναλωτισμό. Αυτή η αλλαγή μακροχρόνια δια-
μορφώνει και για την ίδια την οικονομία μια υγιέστερη 
κατανομή των παραγωγικών συντελεστών. 

 
Δυνατότητες της πράσινης οικονομίας 
 
Η εποχή μας αποτελεί το αρχικό στάδιο για την Νέα 

Επιχειρηματικότητα και έχει την ευθύνη και το προνόμιο 
να χειριστεί τις εξελίξεις εξ αρχής. Η υπόθεση του περι-
βάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση της υγιούς 
ανταγωνιστικότητας και παράλληλα να κάνει πιο συνερ-
γατικές τις αγορές. Να οδηγήσει δηλαδή σε ανάκτηση της 
Λογικής και του Σκοπού μέσα στην Οικονομία. Η ποιό-
τητα και το περιβάλλον έρχονται να καλύψουν αυτό που 
ο L.Mumford είχε ονομάσει ως έλλειμμα σκοπών μέσα σε 
μια υπερεπάρκεια μέσων μιλώντας για την Οικονομία. 

΄Όλα αυτά βέβαια ισχύουν με μία προϋπόθεση: τη 
Γνώση. Η γνώση αποτελεί το χωριό και τον θώκο της 
καινοτομίας. Η καινοτομία βρίσκει προνομιακό πεδίο 
στο πεδίο της αειφόρου ανάπτυξης. 

Η αειφορική ανάπτυξη είναι το προνομιακό πεδίο 
αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και απόδοσης του 
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ανθρώπινου κεφαλαίου, που αποτελεί συντελεστή συνο-
λικής μόχλευσης των οικονομικών εξελίξεων. 

Συμφωνούμε λοιπόν με όποιον ισχυρίζεται ότι «η 
άγνοια είναι η μεγαλύτερη ρύπανση», απέναντι στις δυ-
νατότητες, τις ευκαιρίες, τους κινδύνους, τα προβλήματα 
κτλ. Είναι φανερό ότι σαν κοινωνία πρέπει να χρησιμο-
ποιήσουμε το μόνο ντάμπινγκ, τη μόνη επιδότηση που 
δεν μπορεί να απαγορευτεί: την γνώση και την πληροφό-
ρηση. 

Αυτό το εγχείρημα κυριαρχεί ως στόχος σ’ αυτό το 
εγχειρίδιο. Ενδιαφερθήκαμε να διαμορφώνουμε μια οικο-
νομία κλίμακας, σκέψεων, ιδεών και γνώσης για την 
πράσινη επιχειρηματικότητα. Η ανάγκη για κάλυψη της 
απουσίας ενός cluster, δηλαδή μιας συγκεντρωμένης κρί-
σιμης ποσότητας και ποιότητας πληροφορίας, κυριάρχησε 
σ’ όλη τη διαδικασία συλλογής υλικού και συγγραφής. 
Αυτό έθεσε σε δεύτερη μοίρα το άλλο μεγάλο πρόβλημα, 
την ανάγκη της διερμηνείας προς χάρη του κατά το δυνα-
τόν ευρύτερου κοινού, καθώς ελάχιστοι είναι για την ώρα 
οι εξοικειωμένοι με ένα μέρος της ορολογίας, όπως και με 
το εγχείρημα του παντρέματος των αθώων περιβαλλοντι-
κών θεωρήσεων με τον χώρο της οικονομίας. Δεν θα 
μπορούσε να είναι κι’ αλλιώς, επειδή η μεν οικονομική 
δραστηριότητα υποτιμούσε την αξία του περιβάλλοντος 
και της φύσης, ενώ η οικολογική θεωρούσε το πάντρεμα 
αυτό μια περίπου «βρώμικη δουλειά». 

Μπαίνουν πια ζητήματα όπως το πώς θα αναδείξου-
με τις πράσινες πολιτικές ως νόμιμο ντάμπινγκ (επιδό-
τηση) στην αγορά. Η θεσμοθέτηση των περιοχών natura 
μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως ένα οικολογικό 
ντάμπινγκ, ως ενισχυμένη παρουσία της πράσινης παρα-
γωγής και των προϊόντων στην αγορά, ως οικολογική α-
νάκτηση υγιούς ανταγωνισμού με τη συνεκτίμηση του 
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περιβαλλοντικού κόστους και την αύξηση της ζήτησης 
ποιότητας. 

΄Ερχεται λοιπόν η εποχή της οικονομικής εξω-
στρέφειας με όρους ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής 
ζήτησης για την υπόθεση του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας. Για να μη δυσφημήσουμε όμως αυτό το κοι-
νωνικό στοίχημα, πρέπει από την αρχή να αποφύγουμε 
ταυτόχρονα τόσο τις περιβαλλοντικές όσο και τις οικονο-
μικές αστοχίες των πολιτικών και της επιχειρηματικής 
δράσης.  

Το πέρασμα από την εποχή της αντίστασης και της 
καταγγελίας, που κατά κυριολεξία υπήρξε η εποχή της 
αγωνιστικής, πλην όμως εργαλειακά απεμπλουτισμένης, 
οικολογίας, στην εποχή της περιβαλλοντικής μόχλευσης 
της οικονομίας  θα πραγματοποιηθεί επιτυχώς, αν υπάρ-
ξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Αν δηλαδή υπάρξουν επι-
χειρηματικές ιδέες που θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τό-
σο μέσα από την ζήτηση των όρων περιβάλλοντος και 
ποιότητας από τους καταναλωτές και χρήστες όσο και 
μέσα από το θεσμικό περιβάλλον των κινήτρων. 

Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που οι ενδιαφερόμε-
νοι για το πράσινο επιχειρείν σταθμίζουν τη στάση τους 
μπροστά στο νέο επιχειρηματικό τοπίο, συντελείται μια 
πολύ μεγάλη, οικουμενική και περιφερειακή, αλλαγή πο-
λιτικών. Αυτή η αλλαγή συνίσταται στο σταδιακό πέρα-
σμα των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων στην κατηγορία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό δεσμεύει  την πολι-
τική σε υποχρεωτική στήριξη των περιβαλλοντικών δι-
καιωμάτων ακόμη και μέσα από το καθεστώς ιδιοκτησίας 
και νομής, ενώ αλλάζει εκ βάθρων τους όρους της αγο-
ράς. Αυτή η εξέλιξη συνοδοιπορεί με τη στάση της σύγ-
χρονης κοινωνίας που αγωνίζεται να αυτοπροσδιοριστεί 
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και να βρει τον δρόμο της μεταξύ της αγοράς και των 
πραγματικών αναγκών της ζωής και του περιβάλλοντος. 

Το τοπίο αυτής της αλλαγής σημαδεύεται τόσο από 
την νέα ζήτηση όσο και από το νέο επιχειρηματικό βλέμ-
μα, που διαβλέπει την πολλαπλή και πολύπλευρη υπερα-
ξία της ποιότητας του περιβάλλοντος και του προϊόντος 
να κυριαρχεί στην αγορά. 

Στον 21ο αιώνα το περιβάλλον και η φύση αποτε-
λούν ένα λανθάνον συγκριτικό πλεονέκτημα, αποτελούν 
μέρος της επωνυμίας του προϊόντος για την καταναλωτι-
κή ζήτηση.  

Το ότι «πρασινίζει» η αγορά μέσα από την πράσινη 
ζήτηση δεν σημαίνει ότι παύει η ευθύνη του δημόσιου 
τομέα. Το νέο συγκριτικό πλεονέκτημα που από μόνο 
τους είναι ενδογενές σε κάθε τόπο, σε κάθε οικονομική 
περιφέρεια, για  να αξιοποιηθεί, χρειάζεται νέες υποδο-
μές, δικτυώσεις, στρατηγική και δράσεις. Σ’ αυτό ο ρόλος 
του δημόσιου τομέα, με τις δυνατότητες των θεσμικών 
και τακτικών πόρων του, είναι καθοριστικός. Ο δημόσιος 
τομέας αποτελεί τον μοχλό για την ανάκτηση και την α-
νάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος όπως και για 
την στήριξη της καινοτομίας. Ομοίως και στον τομέα του 
περιβάλλοντος μπορεί να αξιοποιήσει φυσικά και διαρ-
θρωτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και αυτό επειδή ο 
δημόσιος τομέας διαθέτει επαρκείς πόρους για μια τέτοια 
δράση, τους οποίους δεν προσδοκά κατ’ ανάγκην να πά-
ρει γρήγορα πίσω σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα. 

Μια άλλη σοβαρή εξέλιξη που βρίσκεται προ των 
θυρών συνδέεται με την  πιθανολογούμενη αλλαγή της 
παλιάς γενιάς της επιχειρηματικότητας. Η νέα επιχειρη-
ματικότητα χαρακτηρίζεται από μια ολιστική επιχειρημα-
τική  κουλτούρα, μέσα από την οποία ο ιδιωτικός τομέας 
(η ιδιωτική οικονομία) όχι μόνον επικοινωνεί με την κοι- 
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νωνική οικονομία, αλλά και την ενισχύει, προσδοκώντας 
να αναγνωρισθεί η τέτοια δράση της και τα προϊόντα της 
και να αυξηθεί έτσι η ζήτησή τους.  Σε αυτή την αλλαγή 
συντελεί σε σημαντικό βαθμό ο τομέας του περιβάλλο-
ντος. Αυτός απαιτεί κατ’ ανάγκην συνεργασία πολλών 
παραγόντων (επιχειρηματία, εμπόρου, παραγωγού, κατα-
ναλωτή, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστήμης κτλ.) και απο-
τελεί έτσι πεδίο πολυμερούς εταιρικού συστήματος συ-
νυφασμένο με τις τοπικές κοινωνίες. ΄Ομως αυτό το σύ-
στημα, επειδή είναι από τη φύση του ανοικτό σε  πολλές 
ιδέες και επιδράσεις,  μοιραία ενισχύει αυτή την αλλαγή 
της επιχειρηματικότητας. 

 
Προβλήματα και προοπτικές 
 
Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας 

στην οικονομία συνδέεται και με ένα κόστος μελετών και 
γραφειοκρατίας, που διαμορφώνει και πελατειακές στρε-
βλώσεις. Είναι πολιτικό το ζήτημα του περιορισμού αυ-
τών των στρεβλώσεων και του διοικητικού κόστους μεγέ-
θυνσης της γραφειοκρατίας. Το πρόβλημα είναι σε ένα 
βαθμό το ίδιο με αυτό που συναντάμε  και στη μεγέθυνση 
της κοινωνικής οικονομίας, των ΜΚΟ αλλά και των επι-
χειρήσεων: είναι  το πρόβλημα του περιορισμού της α-
ναλογίας του λειτουργικού κόστους σε σχέση με το τε-
λικό καθαρό προϊόν και το παραδοτέο. 

Όπως και να έχει πάντως «όσα κέρδη βγήκαν και 
βγαίνουν από την κατάρρευση του περιβάλλοντος, τόσα 
μπορούν να βγουν και από την ανοικοδόμηση και την α-
νάκτησή του». 

Η πράσινη στενότητα ως άμεση και εν δυνάμει είναι 
μπροστά μας, καθώς το οικολογικό χρέος της οικονομίας 
μεγαλώνει. Η φύση δεν είναι μόνον η μήτρα της οικονο- 
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μίας, αλλά κυρίως είναι η γενεσιουργός συνθήκη της 
ζωής. ΄Ετσι τα οικολογικά ελλείμματα κάποια στιγμή α-
ναπόφευκτα -και στον βαθμό που η κοινωνική και ατομι-
κή ζήτηση εξελίσσεται υγιώς- θα γίνουν και οικονομικά.  
Αν λοιπόν συνεχίσουμε να παραγνωρίζουμε αυτή τη σχέ-
ση αλληλεπίδρασης οικονομικού και οικολογικού, οι 
εγγυήσεις του συστήματος θα καταπέσουν αφήνοντας 
σαν ερειπωμένη ανάμνηση την «βελούδινη ευημερία». 

Η αμοιβαιότητα του οικολογικού με τον οικονομικό 
χώρο αναδεικνύεται και στα μοντέλα θεώρησης. ΄Όπως η 
αγορά είναι αδιαίρετη έτσι, και ακόμη περισσότερο, είναι 
αδιαίρετη η φύση και η ζωή. Μέσα από αυτή την θεμε-
λιώδη παραδοχή και με το συλλογικό κύρος των κοινω-
νιών και των πολιτικών πρέπει να αντιμετωπισθούν οι 
τάσεις των οικονομικών μονάδων να αποκρούουν και να 
απομακρύνουν από τον εαυτό τους και την αγορά το μα-
κροχρόνιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος που δη-
μιουργούν με τις εξωτερικές επιβαρύνσεις. Είναι καιρός 
να αναθεωρηθεί η θεώρηση της αγοράς ως πεδίου παι-
γνίου με κανόνες νίκης-ήττας κατά τη διαμόρφωση της 
ισορροπίας των ιδιωτικών προσδοκιών και πράξεων. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα έλθουμε αντιμέτωποι με την 
ανάγκη για μια πράσινη λιτότητα, σταθεροποίηση και ε-
ξυγίανση της οικονομίας. Αυτό θα συμβεί αναπόφευκτα 
κάποια στιγμή, γιατί το οικολογικό νόμισμα δεν μπορεί 
να υποτιμηθεί, καθώς είναι η ίδια η ζωή. 

Μέχρι τώρα μέσα στην αναπτυξιακή διαδικασία δεν 
υπολογιζότανε παρά η νίκη στο παίγνιο της αγοράς ως 
κίνητρο και κινητήρια δύναμη. Όμως αρχίζουμε πια να 
υποψιαζόμαστε πως αυτή η νίκη δεν είναι άλλο από την 
αυταπάτη της ευημερίας σε τεχνητές συνθήκες, χωρίς 
φύση και τελικά χωρίς ζωή. Και είναι αυταπάτη, επειδή η 
«ανάπτυξη για την ανάπτυξη» (σύμφωνα με τον Edward 
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Abbey) και η «αγορά για την αγορά» αποτελούν νεοπλα-
σματικές, άτυπες, αυτοκαταστροφικές και άρρυθμες δρά-
σεις. Η φύση είναι ασθενής παίκτης στο παιχνίδι της ανά-
πτυξης, είναι παθητικός συντελεστής και δεν υπολογίζε-
ται πολύ ως πόλος του παιχνιδιού, καθώς υφίσταται μό-
νον πειρατικές και ληστρικές επιδρομές. Η φύση όμως 
είναι ισχυρή έως και παντοδύναμη στην εκδίκησή της, 
και κυρίαρχη ως μοίρα σε τραγικό παιχνίδι. 

Ο Boulding μας είπε ότι ζούμε με κοινό μέλλον μέ-
σα στο Διαστημόπλοιο Γη. Εμείς προσθέτουμε ότι η Γη 
και η Φύση δεν έχουν έξοδο κινδύνου. Αυτή τη διαπί-
στωση οφείλουμε να την συνυπολογίσουμε στο λογιστή-
ριο της ανάπτυξης και της αγοράς. 

Η θεσμοθέτηση του δικτύου natura και όλων των 
αναγκαστικών περιβαλλοντικών πολιτικών δείχνει ότι η 
φύση γίνεται οικονομικό αγαθό που βρίσκεται σε στενό-
τητα και διακινδύνευση. Ο Κοινωνικός Χάρτης της Πρά-
σινης Οικονομίας βασίζεται στη θεμελιώδη αναγνώριση 
της αειφόρου ανάπτυξης, ότι δηλαδή αναπτυσσόμαστε με 
δάνεια από το μέλλον της φύσης, της ζωής και του περι-
βάλλοντος. Αυτά τα δάνεια δεν πληρώνονται μόνον με 
χρήμα και τεχνολογία, αλλά αποτελούν κόστος ζωής και 
μια μη αποδοτική σε βάθος χρόνου παραγωγή.  

Αυτή η παραδοχή καθιστά επιτακτική την αρχή της 
πρόληψης και της δικαιοσύνης. Η αρχή αυτή θεμελιώ-
νεται λειτουργικά στη συνεκτίμηση: 

1)Της βιώσιμης Φέρουσας Ικανότητας. 
2)Του Κόστους των Εξωτερικών Επιβαρύνσεων της 

ανάπτυξης και 
3)Της Δικαιοδοσίας τόσο των ρυθμιστικών φορέων, 

όσο και των δικαιούχων της οικονομικής δραστηριότητας 
στη βάση του νόμου και της νομιμότητας. Ο νόμος υπήρ-
χε πάντοτε, παρά την αγορά, επειδή πάντοτε υπήρχαν ε-
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ξωτερικές επιβαρύνσεις, καθώς επίσης και ανάγκες που 
δεν έβρισκαν στέγη στην αγορά.  

΄Ετσι προκύπτουν τρεις αρχές και στόχοι για την 
πράσινη οικονομία που αποτελούν την βάση για την 
πρόληψη και τον μερισμό του κόστους μέσα και από την 
αγοραία ανάκτησή του: 

1) Η βιωσιμότητα (η περιβαλλοντική και η κοινωνι-
κή). Αυτή η βιωσιμότητα θεμελιώνεται  πάνω στις αξίες 
και τα δικαιώματα της υγείας, της ποιότητας ζωής, της 
φύσης, του περιβάλλοντος, της παιδείας, του πολιτισμού 
και την εισοδηματική βιωσιμότητα και επάρκεια. 

2) Η αποτελεσματικότητα του κόστους. 
3) Τα θεμιτά δικαιώματα 
Είναι φανερό ότι παρ’ όλες τις μέχρι τώρα επιτεύ-

ξεις του το «Αόρατο Χέρι» δεν μπορεί ούτε να διαχειρι-
στεί τις εξωτερικές επιδράσεις ούτε όμως να καλύψει τις 
ανάγκες, τις αξίες και τα δικαιώματα επαρκώς. Γι’ αυτό 
στα εργαλεία της πράσινης οικονομίας δίπλα από την α-
γορά και την κοινωνική ζήτηση είναι ο συστημικός σχε-
διασμός. Το γαλλικό κίνημα των κοινωνικών οικονομο-
λόγων του 2000, που έγινε πια διεθνές, καταγγέλλει την 
συμβατική οικονομία ως  καταστροφικά «αυτιστική». Εξ 
άλλου πέρα από το ψηφιακό & τεχνολογικό χάσμα ανισό-
τητας διαμορφώνεται ένα νέο χάσμα ανισότητας  - το πε-
ριβαλλοντικό. Η ποιότητα του περιβάλλοντος αναδεικνύ-
εται σε αναπτυξιακό συντελεστή πρώτης τάξης καθώς οι 
παλιές αναπτυξιακές προσεγγίσεις που απαξίωναν το πε-
ριβάλλον αποκαλύπτονται ως αναπτυξιακός αναλφαβητι-
σμός για την εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης. 

΄Ηδη η κοινωνική ζήτηση διαμορφώνει νέα εργα-
λεία όπως τα συστήματα της κοινωνικής οικονομίας, το 
ηθικό και δίκαιο εμπόριο και τα τοπικά και δικτυακά συ-
στήματα ανταλλαγών. Η πράσινη ευελιξία της οικονομίας 
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είναι προσαρμοσμένη στην εξυπηρέτηση των νέων ανα-
γκών. Για παράδειγμα η αντικαταναλωτική διαμαρτυρία 
ωριμάζει οικονομικά και γίνεται κοινωνική συμφωνία 
τιμής, γίνεται κατανάλωση ποιότητας με τιμές ποιότητας 
και με κοινωνικές πολιτικές μείωσης του κόστους. 

Με όλα αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε ένα 
πράγμα, ότι δηλαδή η οικολογία είναι το «άλας» των επι-
στημών και του μέλλοντος, καθώς αποτελεί την σύνδεση 
των επιστημών της φύσης με τις επιστήμες και τις πολιτι-
κές του ανθρώπου για το μέλλον της ζωής.  

Ανάλογα η πράσινη οικονομία συνθέτει το χθες και 
το σήμερα της οικονομίας με τις ανάγκες του μέλλοντος. 

 

 

Πράσινη οικονομία - Πίνακες  

Στην συμβατική οικονομία μεγενθύνεται το 
ρίσκο απαξίωσης της παραγωγής. Η υποτί-
μηση του περιβαλλοντικού νομίσματος δεν 
είναι παραγωγική επιλογή αλλά συσσώρευση 
λανθάνοντος & παθητικού κόστους - χρέους.  

Περιβαλλοντική & 
παραγωγική αξία 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  32 

Ο οικονομικός κύκλος της βιωσιμότητας περιλαμβάνει: 

            
1. Βιώσιμη απασχόληση 
2. Βιώσιμο εισόδημα                 
3. Βιώσιμη κατανάλωση 
4. Βιώσιμη επιχειρηματικότητα & βιώσιμη επιχεί-
ρηση  
5. Βιώσιμη παραγωγή, όπου η έννοια της βιώσι-
μης παραγωγής αναφέρεται κυρίως στους περι-
βαλλοντικούς όρους εφόσον η βιώσιμη επιχειρη-
ματικότητα καλύπτει τους οικονομικούς όρους. 
6. Βιώσιμη κοινωνία που προϋποθέτει βιώσιμα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας και όχι μόνο  
7. Βιώσιμη φύση που αυτό σημαίνει  ειδική προ-
σαρμογή & στρατηγική που να διατηρεί την αει-
φορία της φύσης και να μην την προσαρμόζει  α-
πόλυτα στις ανάγκες του ανθρώπου (θεωρούμενες 
αποσπασμένα και όχι σε μακροχρόνια βάση). Όλα 
αυτά συνθέτουν τον οικονομικό κύκλο της βιώσι-
μης ανάπτυξης. 
Αναφερθήκαμε στην βιωσιμότητα της φύσης, με 
την έννοια και της χρηματοδότησης όλων των 
δράσεων για αυτή την βιωσιμότητα και συνεπώς 
εδώ υπήρχε μια κατοπτρική σχέση με τη βιώσιμη 
παραγωγή όπου η έμφαση ήταν στην αποσύνδεση 
στην ελαχιστοποίηση των υλικών ροών, ενώ εδώ 
είναι η αύξηση των οικονομικών πόρων για τη 
φύση, το κεντρικό ζητούμενο. Αυτός είναι  ο τρό-
πος δηλαδή με τον οποίο μπορεί να υπάρξει μια 
παρέμβαση για την προστασία της φύσης με δεδο-
μένη την καταστροφική παρέμβαση της οικονομι-
κής ανάπτυξης 
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1.Το περιβάλλον και η προστασία  του είναι οικο-
νομικά ανώφελα.  
2. Δεν προσφέρονται νέες θέσεις εργασίας. Είναι 
φανερό πια το ότι αυτό δεν ισχύει.  
Η βιομηχανία της ανακύκλωσης κατέχει την τέ-
ταρτη θέση στον κόσμο ενώ ακόμη στον τομέα 
του τουρισμού το μερίδιο του περιβάλλοντος συ-
νεχώς αυξάνει και επίσης ο τομέας του περιβάλ-
λοντος έχει σημαντικό μερίδιο πλέον και στην βι-
ομηχανία και σε όλες τις παραγωγικές δραστηριό-
τητες. Μόνο στον τομέα της κοινωνικής οικονομί-
ας ο αριθμός των θέσεων εργασίας έχει ακέραια 
ποσοστά στην απασχόληση στις αναπτυγμένες 
χώρες. Ταυτόχρονα είναι φανερό ότι το περιβάλ-
λον είναι ένας εξαντλήσιμος πόρος που πρέπει να 
διατηρηθεί ακόμη και χάριν της παραγωγής. Αυ-
τές οι οικονομικές αξίες του περιβάλλοντος υπο-
βαθμίζονται όταν ζητάμε με τυχοδιωκτικό τρόπο 
το άμεσο και προσωπικό όφελος σε βραχυχρόνια 
κλίμακα και ξεχνάμε πως εμείς οι ίδιοι είμαστε 
δικαιούχοι υγείας, δικαιούχοι αισθητικών απο-
λαύσεων από τη φύση, δικαιούχοι ευζωίας αλλά 
και ακόμα εκτιθέμεθα στις εξωτερικές επιβαρύν-
σεις και στον οικονομικό τομέα άλλων που σκέ-
φτονται και δρούν με αντίστοιχο τρόπο. Η παρε-
ξήγηση αίρεται αν προσεγγίσουμε μέσα από την 
ζωή μας ξανά τη φύση ΗΗ  φφύύσσηη  δδεενν  εείίννααιι  ««ααγγααθθόό»»  
γγιιαα  μμααςς,,  αανν  δδεενν  εείίμμαασσττεε  σσεε  εεππααφφήή  μμααζζίί  ττηηςς  κκααιι  δδεενν  
ττηηνν  ααπποολλααμμββάάννοουυμμεε. 

Οι δύο μεγάλες οικονομικές προκατα-
λήψεις της οικονομίας για τη φύση 
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1. Το βασίλειο του «τε-
χνικού» είναι η υλική ε-
νέργεια.  
2. Το βασίλειο του «οικο-
νομολόγου», είναι η αξία 
και η αγορά που προσδιο-
ρίζουν το παραγωγικό κε-
φάλαιο και την ποσότητα 
της παραγωγής.  
3. Το βασίλειο του «οικο-
λόγου», είναι η ζωή, τα 
είδη της, το οικοσύστημα, 
το περιβάλλον, η συλλο-
γική και ατομική βιωσιμό-
τητα  
4. Το βασίλειο του πολιτι-
κού, είναι οι κοινωνικές 
ανάγκες, το πλαίσιο, οι 
αποφάσεις και η διαδικα-
σία λήψης τους.  

Τα τέσσερα 
βασίλεια 
της βιώσι-
μης ανά-
πτυξης & 
της βιωσι-
μότητας 
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         Προβλήματα, ρίσκα & τάσεις  
            της πράσινης οικονομίας 
 
Οι εξελίξεις στοιχίζονται με την απομυθο-
ποιητική κριτική διανοητών όπως ο Πα-
σκάλ Μπρυκνέρ και με ανιχνεύσεις τάσε-
ων για την ¨αποσύνδεση¨ της οικονομίας 
όπως του Τζ. Ρίφκιν, και του Αλ Τόφλερ. 
 
Πρέπει ακόμα εδώ να προσθέσουμε και τα 
αμφιλεγόμενα εργαλεία της αγοράς όπως 
η αγορά δικαιωμάτων ρύπανσης. Δεν μπο-
ρούμε να είμαστε σίγουροι πως τέτοια ερ-
γαλεία εκπληρούν την αξίωση για δίκαιη 
διανομή  περιβαλλοντικού κόστους και για 
το κατά πόσο περιορίζουν την περιβαλλο-
ντική φτώχεια.  
Σαφώς χαρακτηρίζεται ως θετική η στρο-
φή σε ανακύκλωση  αρκεί ταυτόχρονα να 
αυξάνουμε την ποιότητα & τον κύκλο 
ζωής των προϊόντων. 
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  ΚΚααμμππύύλλεεςς  εεξξέέλλιιξξηη  κκόόσσττοουυςς  μμοοννττέέλλωωνν  
ππααρρααγγωωγγήήςς    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Σχ1 
 
                   

  ΚΚααμμππύύλληη  δδυυννααττοοττήήττωωνν  ππααρρααγγωωγγήήςς  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Σχ2 
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Πράσινο Προϊόν  (ίδιο) 

← αειφορική παρα-
γωγή χωρίς περιβαλλο-
ντικό κόστος

 

(με ενσωματωμένο το  
κοινωνικό & περιβαλ-    
← λοντικό κόστος) 

← συμβατική παρα-
γωγή 

Χρόνος 

Κ
όσ
το
ς π

αρ
αγ
ω
γή
ς 
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                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 
Η Ελλάδα και το συγκριτικό πλεονέκτημά της 

στην πράσινη οικονομία και επιχειρηματικότητα 
 
Στο νέο παγκόσμιο ανταγωνιστικό πεδίο η Ελλάδα, εκτός 

των άλλων, καλείται να αξιοποιήσει το πλούσιο και γόνιμο 
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της ως συγκριτικό πλε-
ονέκτημα και ως πεδίο ευκαιριών και καινοτομίας με πολι-
τικές ποιότητας, διαφοροποίησης του προϊόντος και προ-
βολής. 

 
Γενικά 
 
Η Ελλάδα ως επιχειρηματικός και οικονομικός χώρος 

καλείται να ανταποκριθεί στις νέες ευκαιρίες και τις νέες 
συνθήκες της εντεινόμεης ανταγωνιστικότητας στο πα-
γκόσμιο περιβάλλον.  
Στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα και σε μεγάλο βαθμό 

στην εξειδίκευση των μεγάλων αγορών το περιβάλλον 
και η ποιότητα λειτουργούν στρατηγικά για την οικονο-
μία και αποτελούν παράγοντες πρόσβασης στις αγορές 
με προτεραιότητα. Ισχυροί αναπτυσσόμενοι τομείς της 
οικονομίας όπως οι κλάδοι του τουρισμού, της ενέργειας 
κτλ. αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο την σχέση οικο-
νομίας, ποιότητας και περιβάλλοντος. Κλάδοι αναδυόμε-
νοι όπως ο κλάδος της διαχείρισης απορριμμάτων και της 
ανακύκλωσης (4ος βιομηχανικός κλάδος παγκόσμια) αυ-
ξάνουν την δυναμική τους σαν αποτέλεσμα της γενικής 
οικονομικής μεγέθυνσης. 
Μέσα σ’ αυτές λοιπόν τις συνθήκες η Ελλάδα αλλού 

καλείται να κερδίσει χαμένο χρόνο και αλλού να επενδύ-
σει στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Καθώς γίνεται 
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αναδιάρθρωση των ρόλων και της ανταγωνιστικότητας σε 
ευρωπαϊκό, περιφερειακό και παγκόσμιο πεδίο, το περι-
βάλλον όντας συνυφασμένο με την ποιότητα και την κα-
λή κατανομή των παραγωγικών συντελεστών αποτελεί 
για την χώρα μας βασικό πεδίο συγκριτικού πλεονεκτή-
ματος. 
΄Όπως και να έχει όμως, το περιβάλλον και η ποιότητα 

είναι υποχρεωτικά ζητούμενα στην τοπική και διεθνή οι-
κονομική δραστηριότητα. 

 
Περιβάλλον και ποιότητα 
 
΄Ετσι λοιπόν έχουμε το θέμα «περιβάλλον και ποιότη-

τα» ως : 
Α.-Υποχρεωτική και δεσμευτική παράμετρο στις οι-

κονομικές δράσεις και συναλλαγές και  
Β.-Πεδίο νέων ευκαιριών, υψηλότερων αποδόσεων 

και ανάδειξης νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων και 
πεδίων ανταγωνισμού.  

Αυτά τα πλεονεκτήματα στον ελλαδικό χώρο είναι 
ενδεικτικά τα εξής: 

1)Η Ελλάδα περιβαλλοντικά δεν είναι «ψωροκώσται-
να», αλλά είναι προικισμένη γεωγραφικά με ένα από τα 
πλουσιότερα οικοσυστήματα όχι μόνον της Ευρώπης αλ-
λά και ευρύτερα. Αυτό κάνει την Ελλάδα ένα ισχυρό οι-
κοτουριστικό και οικοεπιστημονικό πεδίο ενδιαφέροντος. 

2)Ο πλούτος των οικοσυστημάτων συνυπαρχει με ένα 
πολύμορφο και ποικίλο  γεωγραφικό ανάγλυφο. Αυτό 
σημαίνει ειδικότερα  ότι υπάρχουν αφ’ ενός μεν  ισχυρά 
πεδία φυσικών πόρων που πρέπει να διαχειριστούμε αει-
φορικά και αφ’ ετέρου μεγάλος αισθητικός πλούτος το-
πίων, ο οποίος αποτελεί ισχυρό πόλο οικοτουριστικής α-
νάπτυξης. 
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3)Συγκριτικά με άλλες χώρες η κατάσταση του περι-
βάλλοντος στη χώρα μας είναι σχετικά καλή και τα όποια 
προβλήματα δεν είναι μη αναστρέψιμα. Και αυτό ισχύει, 
παρά την παραβατικότητα στις χρήσεις γης, την απαξιω-
τική ρύπανση με απορρίμματα και τις πυρκαγιές, λόγω 
κάποιων όψεων αναπτυξιακής υστέρησης.  

4)Το τοπικό χρώμα, η παράδοση και οι συνθήκες οι 
απαραίτητες για αναβίωση των παραδοσιακών επαγγελ-
μάτων με σύγχρονους όρους δεν έχουν εκλείψει. 

5)Υπάρχει μοναδική πληθώρα μνημείων και παγκό-
σμια ακτινοβολία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

6)Η σύγχρονη Ελλάδα αποτελεί κομβική τοποθεσία 
και δυναμική, τουλάχιστον μέσα στο περιφερειακό παζλ 
της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Ανθρωπογεωγραφικά η 
περιφέρειά μας, παρά τις πολιτισμικές και γεωπολιτικές 
εντάσεις της, είναι αναδυόμενη στο παγκόσμιο τοπίο των 
ευκαιριών, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι κορεσμένη. 

7)Η ιδιαιτερότητα της χώρας, το συγκριτικό της πλεο-
νέκτημα, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία και η ανάπτυξη 
τόσο των υποδομών όσο και των ανθρώπινων πόρων την 
καθιστούν ικανή να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες μέσα 
από την ποιότητα και το περιβάλλον. 

8)Το εσωτερικό θεσμικό περιβάλλον για την ποιότητα 
και την προστασία του περιβάλλοντος είναι αναπτυσσό-
μενο, δεν είναι κορεσμένο και έτσι θα αποδώσει περισσό-
τερο σε μήκος χρόνου. 

9)Υπάρχουν χρηματοδοτικές δυνατότητες για την 
ποιότητα του περιβάλλοντος και του προϊόντος μέσα από 
τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. 
   10)Ο τομέας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ανα-
πτύσσονται όλο και πιο πολύ στην εσωτερική ζήτηση, 
τόσο στην ύπαιθρο όπως και στις αστικές κοινωνίες. 
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11)Η ποιότητα και το περιβάλλον λειτουργούν αναδι-
αρθρωτικά και εισάγουν συστήματα τοπικά και λειτουρ-
γικά που τονώνουν την τοπική παραγωγή και ζήτηση, ενώ 
συμβάλλουν στην άρση των ενδο και διαπεριφερειακών 
ανισοτήτων. 

12)Υπάρχουν τομείς μέσα από τις περιβαλλοντικές α-
νάγκες για ανάκαμψη του βιομηχανικού τομέα με όρους 
οικολογικούς. Η χώρα μας μπαίνει στην εποχή της ολο-
κληρωμένης πολιτικής προϊόντων και της ολοκληρωμέ-
νης διαχείρισης απορριμμάτων. Η χώρα είναι πεδίο υψη-
λού συγκριτικού πλεονεκτήματος για τις αειφορικές μορ-
φές ενέργειας (αιολική, ηλιακή κτλ.). ΄Εχουμε ακόμη κά-
ποια διαθέσιμη τεχνογνωσία στον τομέα του υδρογόνου. 

13)Στον τομέα της συστηματοποιημένης κοινωνικής οι-
κονομίας είμαστε σχετικά στα αρχικά στάδια και συνεπώς 
μακριά από το σημείο του να είναι η κοινωνική οικονομία 
κορεσμένος αναπτυξιακός κλάδος. Το περιβάλλον και η 
προστασία του είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κοινωνι-
κή οικονομία και τις μορφές της. Αυτή επιδρά διαρθρωτι-
κά και βελτιώνει πολλούς δείκτες καθοριστικά (ανάπτυ-
ξης, απασχόλησης, ανταγωνιστικότητας κτλ.). 

14)Τόσο στην κοινωνική οικονομία όσο και σε πλήθος 
επιχειρηματικών δράσεων για την προστασία του περι-
βάλλοντος και την ποιότητα των προϊόντων, ανοίγεται ο 
δρόμος για νέες ομάδες απασχολούμενων και επιχειρημα-
τιών όπως οι γυναίκες, οι νέοι, οι ευπαθείς ομάδες και οι 
κατηγορίες υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Εργασιακά και 
επιχειρηματικά έχουμε λοιπόν την ανάδειξη πληθυσμια-
κών ομάδων που βρίσκονται συνήθως σε καθεστώς υπο-
απασχόλησης και ανεργίας. 

15)Υπάρχουν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες στο εσω-
τερικό της χώρας και στην διεθνή αγορά, συναφείς με την 
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αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και την ποιότη-
τα των προϊόντων. 
Για όλους αυτούς τους λόγους η Ελλάδα αποτελεί τόπο 

συγκριτικού πλεονεκτήματος και ευκαιρίας για την πρά-
σινη επιχειρηματικότητα τόσο για την εσωτερική οικονο-
μική και κοινωνική ολοκλήρωσή της όσο και για την διε-
θνή ανταγωνιστικότητά της. Αυτή η προοπτική ισχύει για 
το σύνολο της επικράτειας και απλώς υπάρχει αυξημένη 
έμφαση στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου  na-
tura.  
Πέραν όλων (δηλαδή των δράσεων και των επενδύσε-

ων) από την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιό-
τητα των προϊόντων εξαρτάται η παραγωγική βιωσιμότη-
τα της χώρας μας (π.χ. διατήρηση και βελτίωση ποσοτική 
και ποιοτική των υδάτων όλων των κατηγοριών) και η 
βιωσιμότητά μας στις διεθνείς αγορές προϊόντων που α-
παιτούν πιστοποίηση, επωνυμία, ποιότητα και εξειδίκευ-
ση. 
΄Ετσι λοιπόν η πράσινη οικονομία και η επιχειρηματι-

κότητά της είναι επένδυση στις ευκαιρίες για το παρόν 
και το μέλλον της χώρας μας. 
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                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 
Eισαγωγή στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα  
 
Η Π.Ε.ξεκινάει από την πρόσφατα εκφραζόμενη αν-

θρώπινη ανάγκη για ποιότητα της ζωής που μοιραία προϋ-
ποθέτει την καλή κατάσταση του περιβάλλοντος. Αυτή η 
ανάγκη οδηγεί σε ζήτηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
και απαιτεί γενική αλλαγή της οικονομίας. Στην Π.Ε. ε-
μπλέκονται πολλοί εταίροι ακόμη και το κράτος, με κυρί-
αρχο όμως τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα και της αυτοδιοί-
κησης. Οι περιοχές στις οποίες λειτουργεί είναι οι προστα-
τευόμενες και οι γύρω από αυτές, αλλά και άλλες που όμως 
εμφανίζουν τάση για ποιότητα ζωής ή είναι περιοχές με 
ιδιαίτερες ανάγκες. Η Π.Ε. βρίσκεται ακόμη στην αρχή της 
και γι’ αυτό χρειάζεται την κατάλληλη στήριξη.   

 
 Η εναλλακτική νέα οικονομία 
 
Η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί μια ανα-

δυόμενη μορφή οικονομικής δραστηριότητας, που βα-
σίζεται πρωταρχικά σε ζωτικές ανάγκες που έχουν σχέση 
με την ποιότητα της ζωής και του περιβάλλοντος.  

Οι ανάγκες αυτές αναδεικνύουν τη φύση και τη δι-
ατήρησή της ως ζωτικό πυλώνα όχι μόνον της οικονομι-
κής δραστηριότητας αλλά και της βιωσιμότητας της κοι-
νωνίας.  

Η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν επι-
χειρηματικό κλάδο  με μεγάλη ευρύτητα πεδίου. Ο κλά-
δος αυτός στηρίζεται: 

1)Σε μια νέα ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, που 
είναι και η γενεσιουργός του αιτία. Αυτή η ζήτηση μπορεί 
να είναι τόσο η ατομική ζήτηση του καταναλωτή όσο και 
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η κοινωνική ζήτηση για ένα νέο φάσμα προϊόντων και 
υπηρεσιών. 

2)Σε ένα νέο σχεδιασμό και  
3)Σε μια ανασυγκρότηση της οικονομίας στο σύνο-

λό της απέναντι στη φύση, στην κοινωνία και στον άν-
θρωπο.  

Τα νέα αυτά προϊόντα και υπηρεσίες καλούνται να 
επιτελέσουν δυο σημαντικές αποστολές: αφ’ ενός μεν να 
βοηθήσουν στην προσαρμογή της οικονομίας στη φύση 
και την κοινωνική ανάπτυξη, αφ’ ετέρου δε να καλύψουν 
την ανάγκη των καταναλωτών για μια άλλη ποιότητα 
ζωής που έρχεται μετά το κεκτημένο της ευημερίας των 
αναπτυγμένων οικονομιών.  

Αυτές οι δυο ανάγκες έχουν και κοινό τόπο αλλά 
και μια διαφοροποίηση μεταξύ τους. Το σίγουρο όμως 
είναι ότι έχουν κοινή προοπτική για την εκπλήρωσή τους. 

 
Οι κατηγορίες των πράσινων «επιχειρηματιών»  
 
Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι ένας τομέας, 

στον οποίο μπορούμε να δούμε να ενεργοποιούνται: 
Α.-Οι αυτοδιοικήσεις πρώτου και δεύτερου βαθ-

μού, οι ομάδες παραγωγών, οι συνεταιρισμοί και οι ορ-
γανώσεις των καταναλωτών, διαμορφώνοντας έτσι ένα 
νέο πλαίσιο προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 
Σε αυτό το πλαίσιο έχει θέση και μια νέα εμπορευματική 
σχέση και δυναμική, που διαμορφώνει μια καινούργια 
αγορά. 

Β.-Επίσης τα πανεπιστήμια, οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις αλλά και οι συναφείς εταιρείες δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας, 
σε διάφορους ερευνητικούς τομείς και προγράμματα πα-
ρακολούθησης.  
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Γ.-Σε ορισμένους άλλους τομείς ενεργοποιούνται οι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις (μόνες τους ή σε εταιρικά 
σχήματα), οι διαχειριστικοί φορείς των προστα-
τευόμενων περιοχών και ακόμη και το ίδιο το κράτος. Το 
κράτος διαθέτει ένα βραχίονα πράσινης επιχειρηματικό-
τητας, που λειτουργεί σαν μια δραστηριότητα η οποία 
διαμορφώνει μια οικονομία κλίμακας και έναν στρατηγι-
κό σχεδιασμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Δ.-Το πιο κρίσιμο όμως σημείο για την πράσινη ε-
πιχειρηματικότητα, η πιο κρίσιμη δυναμική διαμορφώνε-
ται και θα διαμορφωθεί σε καθαρά ιδιωτικοοικονομική 
κατεύθυνση. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι ένας τομέας 
πρόκλησης για νέους επιχειρηματίες, για τις γυναίκες, 
καθώς για αυτές αποτελεί ένα προνομιακό πεδίο και μια 
έξοδο στις δραστηριότητες ήπιας παραγωγής, ή για υφι-
στάμενες επιχειρήσεις και για νέα εταιρικά σχήματα. Αυ-
τή η πρόκληση αναδεικνύεται στην αναζήτηση παραγω-
γής νέων προϊόντων και στον προσδιορισμό και κάλυψη 
μιας νέας καταναλωτικής ζήτησης, που θα μπορεί να εκ-
πληρώνει τους όρους τόσο της βιώσιμης ανάπτυξης όσο 
και της ιδιαίτερης εκείνης πλευράς της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης που εκπληρώνει  τους όρους της αποσύνδεσης. 

 Η αποσύνδεση περιλαμβάνει την μείωση των υλι-
κών ροών που επιβαρύνουν τη φύση με τρόπο όμως που 
να μη μειώνονται οι δείκτες ευημερίας.  

 
Πού ασκείται η πράσινη επιχειρηματικότητα 
 
1)Στις προστατευόμενες περιοχές 
 
Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι ένας προνομι-

ακός και καθοριστικός κλάδος οικονομικής δραστηριό- 
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τητας για τη βιωσιμότητα των προστατευόμενων περι-
οχών.  

Στις προστατευόμενες περιοχές η πράσινη επιχειρη-
ματικότητα έρχεται να αναδείξει ένα συγκριτικό μειονέ-
κτημα εντατικής ανάπτυξης -λόγω ειδικών περιορισμών 
που υφίσταται στις περιοχές αυτές- σε συγκριτικό πλεο-
νέκτημα μιας άλλης κατεύθυνσης της ανάπτυξης. 
΄Ετσι στις προστατευόμενες περιοχές διαμορ-φώνεται 
εκείνη η δυναμική που αποτελεί τον πιλότο και την και-
νοτομία για την οικοανάπτυξη, για τον πυρήνα αυτού του 
μοντέλου ανάπτυξης, που πρέπει να εξαπλωθεί όλο και 
πιο πολύ κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα.  

Οι περιοχές αυτές  διακρίνονται από την έμφαση 
στην ποιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης. Αν και ο πυρή-
νας της προστατευόμενης περιοχής αποτελεί ένα πεδίο 
κυρίως μη επιχειρηματικότητας, ωστόσο το τμήμα της 
προστατευόμενης περιοχής που τον περιβάλλει είναι αυτό 
στο οποίο κυρίως θα ασκηθούν οι νέες αυτές επιχειρημα-
τικές δράσεις με τη συγκεκριμένη ποιότητα. Παρόμοιες 
δράσεις θα ασκούνται και στην ευρύτερη περιοχή που 
περιβάλλει το σύνολο της προστατευόμενης περιοχής. 

Επομένως η  εσωτερική ζωνοποίηση των περιο-
χών Νatura (δηλ. ο διαχωρισμός τους σε ζώνες), όπως 
διαφαίνεται στα ΣΔ (Σχέδια Διαχείρισης) και τις ΕΠΜ 
(Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες), προσδιορίζει και δι-
αφοροποιεί και τις επιτρεπόμενες οικονομικές δραστη-
ριότητες ανάλογα με τον επιδιωκόμενο βαθμό προστασί-
ας για κάθε ζώνη, όπως θα δούμε παρακάτω.   

 
2)Σε μη προστατευόμενες περιοχές 
 
Αυτές μπορεί να είναι είτε η ευρύτερη περιοχή που 

περιβάλλει μια προστατευόμενη περιοχή είτε μια άλλη 
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περιοχή που να μην έχει καμμία σχέση με μια προστα-
τευόμενη. Οι περιοχές αυτές διακρίνονται από μια ζήτηση 
για μια νέα ποιότητα ζωής που συνδέεται με την προστα-
σία του περιβάλλοντος και της φύσης και γι’ αυτό στο-
χεύει στην ισορροπία ανάμεσα σε αυτήν και τον άνθρω-
πο.  

Πλήθος πολιτικών, για το νερό, την ενέργεια,  τον 
καταναλωτή, τα απορρίμματα κ.ά. συνοδεύονται από την 
ανάπτυξη μιας ανάλογης πράσινης επιχειρηματικότητας 
χωρίς γεωγραφικά όρια. Ωστόσο στις προστατευόμενες 
περιοχές η ανάγκη και οι ευκαιρίες για Π.Ε. αποκτάει με-
γαλύτερη έμφαση. 

 
Προϋποθέσεις και προκλήσεις για την πράσινη επι-

χειρηματικότητα 
 
Η πράσινη επιχειρηματικότητα λοιπόν αποτελεί ένα 

στοίχημα, μια πρόκληση και μια νέα δυναμική για την 
ανάδειξη νέων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων, για τη 
διαμόρφωση μιας νέας αγοράς και μιας νέας εμπορευμα-
τικής δυναμικής που μπορεί και συνδέεται με την τοπικό-
τητα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η τοπικότητα αυτή εκφρά-
ζεται μέσα από τη φύση, την κοινωνία, την παράδοση, 
την καινοτομία και τις πιλοτικές δράσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

Το πρόβλημα της πράσινης επιχειρηματικότητας 
βρίσκεται στο ότι είναι μόλις στην αρχή της, με μικρή 
προϊστορία, και έτσι δεν έχει αυτές τις υποδομές που θα 
της επιτρέψουν να διαμορφώσει ζωτικούς χώρους α-
γοράς. Με άλλα λόγια η πράσινη επιχειρηματικότητα εί-
ναι προνομιακά συνδεδεμένη με ένα νέο καταναλωτικό 
ύφος και ήθος. Αυτό, για να διαμορφωθεί ολοκληρωμένα, 
χρειάζεται κάποιες στρατηγικές κλίμακας και πολιτικές 
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στήριξης, ώστε να λειτουργήσει άμεσα και αποτελεσμα-
τικά, για να μην έχουμε μια αποτυχημένη φάση κιόλας 
στην αφετηρία του εγχειρήματος.  

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως η πράσινη επι-
χειρηματικότητα στο πεδίο του ανταγωνισμού από τη μια 
έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα ποιότητας, από 
την άλλη όμως υστερεί σοβαρά, επειδή δεν συνδέεται με 
τη μαζική παραγωγή και με τις οικονομίες κλίμακας στην 
παραγωγή των προϊόντων, των αγαθών και των υπηρε-
σιών. ΄Ετσι έχει ένα υψηλό κόστος παραγωγής προϊόντων 
και παροχής υπηρεσιών. 

Η πολιτική ρύθμιση της ανταγωνιστικότητας που 
στοχεύει στη στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας 
επιβάλλει τις γενικές δεσμεύσεις που συνδέονται με το 
καθεστώς της ανταγωνιστικότητας. Μπορεί όμως επιπλέ-
ον να συνδέεται αφ’ ενός με ειδικά εργαλεία που θέτουν 
όρους στην παραγωγή και το παραγόμενο προϊόν και αφ’ 
ετέρου με τη θέσπιση  τέτοιων εργαλείων αναγνώρισης 
των προϊόντων και των υπηρεσιών, που να αποτελούν μια 
έμμεση στήριξη για αυτές τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 
τα προσφερόμενα προϊόντα. Παράλληλα η στήριξη της 
πράσινης επιχειρηματικότητας προϋποθέτει υποδομές που 
διαμορφώνουν ένα πλαίσιο οικονομίας κλίμακας, όπως 
επίσης δημόσιες υπηρεσίες και θεσμούς που θέτουν απαι-
τήσεις προσαρμογής στην προστασία, τη διατήρηση και 
την ανάδειξη του περιβάλλοντος. 

Η δημόσια διοίκηση και οι θεσμοί θέτουν όρους για 
τη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής και γενικότερα 
όρους αειφορικής ανάπτυξης.   

Επομένως η πράσινη επιχειρηματικότητα απαιτεί 
ορισμένα ιδιαίτερα standards, τα οποία, όταν εκπληρω-
θούν, ανασυνθέτουν το σύνολο της δυναμικής ενός τόπου 
και μιας κοινωνίας.  



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  49 

Αυτό είναι το ειδικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κα-
λούμαστε να αναζητήσουμε τους τρόπους, τη μεθοδολο-
γία και τα εργαλεία για την προώθηση της πράσινης επι-
χειρηματικότητας. Θα μας βοηθήσει σε ένα βαθμό σε αυ-
τή την κατεύθυνση το εγχείρημα της αναφοράς μας στην 
ιστορία της πράσινης επιχειρηματικότητας. Η ιστορία εί-
ναι ένα εργαλείο εμπειρίας και ένα πεδίο μάθησης, αν 
και, όπως είπαμε προηγουμένως, βασικά η πράσινη επι-
χειρηματικότητα είναι κάτι που θα αναδειχθεί πολύ πε-
ρισσότερο στο μέλλον από ό,τι έχει αναδειχθεί στο πα-
ρελθόν. Οι ρίζες της είναι μικρής χρονικής και ιστορικής 
εμβέλειας, μπορούν όμως να μας προσφέρουν κάποιες 
χρήσιμες εμπειρίες και προσεγγίσεις.  

 
 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   
                                ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
 
Ενδεικτικά παραδείγματα πράσινης επιχειρημα-

τικότητας: 
1)Παραγωγή και πώληση πιστοποιημένων προϊό-

ντων της προστατευόμενης περιοχής, π.χ.αγροτικά προϊό-
ντα από περιοχές natura. 

2)Παραγωγή και πώληση προϊόντων βιολογικής γε-
ωργίας και κτηνοτροφίας. 

3)Δραστηριότητες οικοξενάγησης. 
4)Ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού για  τουριστι-

κές δραστηριότητες στην προστατευόμενη περιοχή. 
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5)Παραγωγή και εμπορία τουριστικών  αναμνηστι-
κών. 

6)Παραγωγή και προώθηση οπτικοακουστικού υλι-
κού προβολής της περιοχής και ειδικών θεμάτων. 

7)Ρυθμιστικές υπηρεσίες πρόσβασης στις οικοπε-
ριοχές. 

8)Τοπικές παραδοσιακές επαγγελματικές δραστηρι-
ότητες. 

9)Αειφορική παραγωγή ενέργειας μικρής ή μεγαλύ-
τερης κλίμακας. 

10)Υπηρεσίες συστήματος επιστημονικής παρακο-
λούθησης (ΣΕΠ) και μελέτες. 

11)Δημιουργία και αξιοποίηση υποδομών ανάδειξης 
προστατευόμενων περιοχών. 

 
Η παραπάνω λίστα είναι απλώς ενδεικτική και εξαι-

ρετικά μικρή, για να διευκολύνει εισαγωγικά κάθε ενδια-
φερόμενο στη διαμόρφωση μιας πρώτης άποψης. 
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Εμπορευματοποίηση τοπίου  & πε-
ριριβαλλοντικής εμπειρίας: 
Οι ανθρωπογενείς υποδομές πλέον 
δεν αποτελούν την μοναδική σημα-
ντική βάση ανάπτυξης. Η οικοανά-
πτυξη αναδεικνύει ως εξίσου ση-
μαντική υποδομή & οικονομική 
αξία την «αθωότητα» της φύσης 
και τη διατήρηση της βιοποικιλό-
τητας. Παράλληλα η οικονομική 
περιπέτεια του εθελοντισμού ανα-
πτύσσεται σαν μεταμοντέρνα «ε-
μπορική» αειφορία αναδεικνύοντας 
τα μεταλογιστικά αγαθά και την 
δωρεάν οικονομία. Η ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας συνεισφέρει 
στους νέους προσανατολισμούς του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Οι συμβάσεις διατήρησης και προστασίας
της φύσης μεγενθύνουν τον πράσινο 
κύκλο των χρηματικών ροών αποτελούν
δυναμικό πεδίο απασχόλησης παράλληλα
με την εκμετάλλευση του τοπίου και της
περιβαλλοντικής εμπειρίας. 

 

ΣΣυυμμββάάσσεειιςς  δδιιααττήήρρηησσηηςς  κκααιι  
ππρροοσστταασσίίααςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς  
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                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 
Η ιστορία της πράσινης επιχειρηματικότητας 
 
«Και βεβαίως είμαι υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων όπως εί-

μαι και υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Αυτός εξάλλου είναι ο 
δρόμος του ώριμου ανθρώπου». 

                                       Αβραάμ Λίνκολν, Πρόεδρος των ΗΠΑ 
 
«΄Αχουρα Μάζντα:Γίμα, γιε του Βίβανχατ, η γη έχει γεμίσει από 

κοπάδια και αγέλες, από ανθρώπους και σκύλους και πουλιά και από 
κόκκινες λαμπερές φωτιές, και δεν υπάρχει πια χώρος για κοπάδια, 
αγέλες και ανθρώπους.  

Τότε ο Γίμα …πίεσε τη γη με τη χρυσή σφραγίδα και τη χάραξε 
με εγχειρίδιο, έκανε τη γη να μεγαλώσει κατά ένα τρίτο από ό,τι ήταν 
πριν. Κι’ ήρθαν κοπάδια, αγέλες και άνθρωποι, όσα αυτός επιθυμού-
σε».   

                                                         Αβέστα, ιερή ιρανική γραφή 
 

Η Π.Ε. δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς υπήρχε ήδη 
στους πρώτους πολιτισμούς που είχαν πολύ στενή σχέση με 
τη φύση (α΄φάση).  

Στη β΄φάση, που είναι πλέον ιστορική, εμφανίστηκε 
πιο οργανωμένα αρχίζοντας από τον Αριστοτέλη με το 
πρώτο ζωολογικό πάρκο, τον ινδό αυτοκράτορα Ασόκα με 
διατάγματα για την προστασία των ζώων και την Μεσοπο-
ταμία με το αρδευτικό της σύστημα, περνώντας από την 
αρχαία Ρώμη με τα αποχετευτικά έργα και τον Μεσαίωνα 
με τα προβλήματα ρύπανσης και φθάνοντας μέχρι τον 18ο 
αι. Στην περίοδο αυτή παρουσιάστηκαν διάφορα περιβαλ-
λοντικά προβλήματα (ύδρευσης, αποχέτευσης, σκουπιδιών 
κ.ά.) λόγω της πυκνοκατοίκησης πόλεων και έγιναν οι 
πρώτες απόπειρες συστηματικής προστασίας του περιβάλ-
λοντος. Επίσης σε αυτή τη φάση άρχισαν να αναπτύσσονται 
οι πρώτες περιβαλλοντικές αρχές. 
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 Η γ΄φάση ξεκίνησε από τον 19ο αι. όμως εκφράστη-
κε βασικά στον 20ό αι. στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη κυρίως 
με τη θέσπιση προστατευόμενων περιοχών.  

Στην δ΄φάση έχουμε πια πολύ ακραία περιβαλλοντικά 
προβλήματα που οδηγούν το 1972 στη Διάσκεψη της Στοκ-
χόλμης, το 1992 στη Διάσκεψη του Ρίο, το 2002 στη Διά-
σκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ με πολλές ενδιάμεσες μεγάλες 
διασκέψεις όπως επίσης και στην προχωρημένη νομοθεσία 
και πολιτική της ΕΕ, η οποία και αποτελεί σήμερα το πλαί-
σιο για την Π.Ε.   

 
Πρώτη Φάση: Η εποχή της αρμονίας με τη φύση 
 
Η ιστορία της πράσινης επιχειρηματικότητας σίγου-

ρα χάνεται στο βάθος των πρώτων πολιτισμών, των πολι-
τισμών εκείνων που λειτουργούσαν όλη τους την οικονο-
μική δραστηριότητα, αν μπορούμε να μιλήσουμε για τέ-
τοιου είδους δραστηριότητα, σε επαφή με τη φύση. Λει-
τουργούσαν αειφορικά μέσα στη φύση αυτογενώς. Εί-
ναι η εποχή της χαμένης αθωότητας. Είναι μια εποχή 
που αναζητάει η οικολογία του βάθους ή σε ένα μικρότε-
ρο βαθμό η ριζοσπαστική οικολογία. Εκείνο που μας α-
φήνει σαν παρακαταθήκη είναι ότι υπήρξαν εποχές στις 
οποίες το ανθρώπινο χωριό μπορεί να ήταν μέσα στο 
δάσος και να ήταν συντελεστής αειφορίας του δάσους. 
Μπορεί να ήταν σε ένα δρυμό ή οπουδήποτε αλλού και 
να λειτουργούσε συνεργατικά με τη φύση.  

Η συνέχεια βέβαια αυτής της εποχής και οι καταβο-
λές της βρίσκονται μέσα σε όλες τις φάσεις της ιστορίας. 
Ακόμα και σήμερα υπάρχουν εστίες στη γη όπου αυτές οι 
συνθήκες διαβίωσης συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά είναι 
τελείως αποσπασμένες από το καταναλωτικό και βιομη-
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χανικό επίπεδο της ζωής, της  καθημερινότητας και της 
οικονομικής δραστηριότητας που έχουμε στην χώρα μας 
και γενικά στις αναπτυγμένες οικονομικά επικράτειες. 
Αυτή λοιπόν η δυναμική μας είναι χρήσιμη κυρίως στο να 
ανακτήσουμε μια εικόνα ενός προτύπου σχέσεων και 
στο να προβληματιστούμε βαθύτερα για τη συνύπαρξή 
μας με περιοχές όπου η φύση οργιάζει και είναι σε πλήρη 
ζωτικότητα και ακμαιότητα, έξω από το γκέτο των πόλε-
ων και των οικονομικά αναπτυγμένων ανθρωπογεωγρα-
φικών ζωνών. 

Παρ’ όλα αυτά και στην βουκολική εποχή της α-
θωότητας ενυπήρχε η νοοτροπία κατάκτησης της φύσης. 
Γι’ αυτό ως μια από τις πιο διαχρονικές εκφράσεις της 
αναπτυξιακής νοοτροπίας και απληστίας μπορεί να θεω-
ρηθεί η περίπτωση του μυθικού βασιλιά Γίμα που περι-
γράφεται στην ιρανική Γραφή της διδασκαλίας του Ζαρα-
τούστρα, στην Ζεν Αβέστα. Αυτή θα μπορούσε να ονο-
μαστεί ως «σύνδρομο του βασιλιά Γίμα». Ο Γίμα κάθε 
φορά που έφτανε σε κορεσμό (που δημιουργούσε η τότε 
αναπτυξιακή χρήση του εδάφους) προφανώς κατακτούσε 
νέα γη. Φαίνεται πως σε αρχέγονους κύκλους πολιτισμών 
υπήρχε η περιβαλλοντική όχληση, όπως σαφώς διαφαίνε-
ται στο ΄Επος του Γκιλγκαμές, καθώς εκεί η καταστροφι-
κή οργή των θεών που οδήγησε στον κατακλυσμό αποδί-
δεται στον υπερβολικό θόρυβο των πόλεων που δεν επέ-
τρεπε στους θεούς να κοιμηθούν. 

 
Β.-Δεύτερη Φάση 
 
          1.-Δράσεις προστασίας της φύσης και  
                      της βιοποικιλότητας    
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Τη δεύτερη φάση της Π.Ε., που είναι εντατικά προ-
σανατολισμένη προς το περιβάλλον, την συναντάμε πλέ-
ον στην ιστορία στην αρχαία Ινδία σαν πρότυπο κατά την 
περίοδο του ηγεμόνα Ασόκα. Βρίσκεται αρκετά ολοκλη-
ρωμένα στη συμβιωτική και αειφορική προσέγγιση της 
φύσης. Σ’ εκείνη την βραχύβια φάση βλέπουμε τα στρα-
τεύματα να λειτουργούν σαν παράγοντες παροχής υπηρε-
σιών σε ζώα ή ανθρωπιστικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών 
για την ανασύσταση του περιβάλλοντος και την προστα-
σία του από φωτιές και άλλες καταστροφές. Βλέπουμε τις 
πρώτες συστηματικές απόπειρες περίθαλψης ζώων και 
πουλιών και επίσης έναν σεβασμό προς τη φύση. Αυτός ο 
σεβασμός  εκφράζεται ακόμη και στη φάση   της  συγκο-
μιδής των καρπών  με τη ρύθμιση του χρόνου της συγκο-
μιδής ανάλογα   με  τους όρους τους απαιτούμενους για 
την προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, έστω και 
σε βάρος της ποσότητας της συγκομιδής.  

Είναι μια περίοδος κατά την οποία διακηρύσσεται η 
αρχή της αβλάβειας στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, 
αλλά και στη σχέση μεταξύ ανθρώπου, κοινωνίας και φύ-
σης. 

 Ελάχιστα χρόνια πιο πριν ο Αριστοτέλης είχε ξεκι-
νήσει την πρώτη συστηματική παρακολούθηση των ειδών 
της πανίδας στον ζωολογικό κήπο του. ΄Ετσι θεμελιώθη-
κε το πρώτο σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης 
(ΣΕΠ) στο πρώτο ζωολογικό πάρκο της γνωστής ιστορί-
ας.  

Μεσολαβεί μια μακριά ιστορική περίοδος ανάμεσα 
στον Ασόκα και τον Γουσταύο Αδόλφο της Σουηδίας, 
οπότε βρίσκουμε στο ευρωπαϊκό έδαφος μια σχετικώς 
ανάλογη πολιτική. Ο Γουσταύος Αδόλφος είναι περισσό-
τερο γνωστός σαν ένας ικανότατος στρατηγός και ένας 
μεγάλος ηγέτης. Πρόσφατα όμως ακούσαμε γι’ αυτόν μέ-
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σα από τη θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Πολίτη, ότι 
δηλαδή ήταν ο πρώτος που φαίνεται ότι είχε συλλάβει 
αυτή την ιδέα για την προστασία του πολίτη απέναντι στη 
λειτουργία των αρχών και γενικότερα, έχοντας θεσμοθε-
τήσει έναν ανάλογο θεσμό τρεισήμισι και πλέον αιώνες 
πριν από σήμερα. Και τώρα είναι καιρός πια να τον μά-
θουμε και σαν έναν από τους πρώτους που ξεκίνησαν να 
εφαρμόζουν προγράμματα προστασίας περιοχών φύσης 
και να αναδεικνύουν ουσιαστικά τη φύση ως ένα ζωτικό 
πόρο, να αναγνωρίζουν στη φύση το δικαίωμα για τη 
δική της ύπαρξη, να αναγνωρίζουν στη φύση την αξία 
της απέναντι στον άνθρωπο περιορίζοντας τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες σ’ αυτήν.  

 
2.-Η χαμένη οικολογική αρμονία των πόλεων, 
    τα προβλήματα και η αντιμετώπισή τους 
 
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι σίγουρα κάποια 

προβλήματα ήταν αρκετά αρχαία και είχαν απαιτήσει συ-
γκεκριμένες ρυθμίσεις και πολιτικές. Το πρόβλημα της 
ύδρευσης και της άρδευσης αποτελούσε ένα δείγμα των 
αρνητικών αποτελεσμάτων των αναπτυγμένων πολιτι-
σμών. Χαρακτηριστική περίπτωση άρδευσης και των 
προβλημάτων της έχουμε στην αρχαία Μεσοποταμία. Ε-
πίσης το πρόβλημα των λυμάτων και των σκουπιδιών 
έδειχνε την αρνητική πλευρά των πόλεων από την αρχαι- 
ότητα μέχρι σήμερα. Πάντοτε υπήρχε μια πρόκληση για 
καλή διαχείριση ενός τέτοιου προβλήματος. Για παρά-
δειγμα, ο Επαμεινώνδας αποτέλεσε όχι μόνον έναν σημα-
ντικό στρατηγό και ηγέτη της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και 
έναν άνθρωπο που ανέδειξε στην πόλη της αρχαίας Θή-
βας σε αξίωμα πρώτης γραμμής τα πιο ταπεινά καθήκο-
ντα, αυτά της διαχείρισης των σκουπιδιών και της καθα-
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ριότητας, όταν του ανατέθηκαν για λόγους περιορισμού 
της ισχύος του και υποβιβασμού της αίγλης του. Όπως 
λέγεται και φημολογείται, ο Επαμεινώνδας ανέδειξε τόσο 
καλά αυτό το αξίωμα, ώστε τελικά όσοι έκτοτε ήθελαν να 
αναδειχθούν στα δρώμενα του δήμου της ίδιας πόλης επι-
δίωκαν να περάσουν από αυτό το αξίωμα και να διαχειρι-
στούν αυτή την υπηρεσία.  

Στην περίοδο ανόδου της ρωμαϊκής κυριαρχίας ε-
κτελείται στη Ρώμη το μεγαλύτερο αποχετευτικό έργο της 
αρχαιότητας, το “cloaca maxima”, όπως και ένα πλήθος 
υδραγωγείων, για να αντιμετωπιστούν οξυμένα προβλή-
ματα. 

Αξίζει επίσης να συμπεριλάβουμε και περιπτώσεις 
μεγάλων ιστορικών εγχειρημάτων που όμως αστόχησαν 
από περιβαλλοντική άποψη. Τέτοια είναι η περίπτωση της 
Φατεπούρ, μιας νέας πόλης στην Ινδία που προοριζόταν 
να γίνει η ινδική «Αλεξάνδρεια» από τον μεγάλο μογγόλο 
ηγεμόνα Ακμπάρ. ΄Όμως μπήκε σε άμεση παρακμή λόγω 
της ανεπάρκειας του νερού. Επίσης από τον Μεσαίωνα 
ήδη παρατηρούνται προβλήματα ρύπανσης στις πόλεις. 
Τέτοια προβλήματα πήραν διαστάσεις κρίσης αργότερα, 
όπως για παράδειγμα στο Λονδίνο αρχικά με τον καπνό 
των τζακιών και αργότερα με τα απόβλητα των ίππων. 

 
3.-Θεωρητικές και επιστημονικές απόψεις για τη 

σχέση ανθρώπου και φύσης 
 
Ένας άλλος σταθμός για την προσέγγιση και την 

ανάδειξη του περιβάλλοντος βρίσκεται στην εποχή που 
γεννιούνται οι οικονομικές σχολές. Σε αυτή την εποχή 
μαζί με το διαφωτισμό διαμορφώνονται και ρεύματα οι-
κονομικής σκέψης τα οποία φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. 
Πέρα από τη ρουσσωϊκή θέση για την ανάκτηση της χα-
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μένης αθωότητας στην προσωπική σχέση του ανθρώπου 
με τη φύση και μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία 
και εμπειρία, σημαντικότατη, αλλά όχι επαρκώς αναδει-
χθείσα θέση, ήταν αυτή του Τζέρεμι Μπένθαμ. Αυτός ή-
ταν ένας  φιλελεύθερος ωφελιμιστής, ένας από τους δια-
μορφωτές των τάσεων του σύγχρονου αστικού νομικού 
πολιτισμού. Η θέση του για το περιβάλλον έχει ξεφύγει 
της προσοχής πολλών. Σε κάποιο σημείο η θέση αυτή 
φαίνεται να αγγίζει και να ανακυκλώνει το ζήτημα προς 
τη χαμένη αθωότητα με την αναγνώριση δικαιωμάτων 
ακόμη και στα πράγματα, πολύ δε περισσότερο στα ζώα 
και στα φυτά. Η λογική της επαναφέρει μια προοπτική 
αβλάβειας στις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση, επειδή 
αναδεικνύει την αυταξία όλων των τμημάτων του περι-
βάλλοντος.  

Ανάλογες θέσεις είχαν εκφραστεί προγενέστερα από 
άλλους, όπως από τον μαθητή του Αριστοτέλη Θεόφρα-
στο, τον πατέρα της Βοτανικής, που αναγνωρίζει τη θε-
μελιώδη λογική του οικοσυστήματος και των εμβίων 
όντων. Μετά από αυτόν η αγιοπνευματική θεώρηση της 
φύσης από τους πρώτους Πατέρες του Χριστιανισμού εκ-
φράσθηκε και πήρε εμπράκτως την κορυφαία ποιότητά 
της από τον Φραγκίσκο της Ασίζης.  

Το σημαντικό όμως στην περίπτωση του 
Τζ.Μπένθαμ είναι ότι η άποψη εκφράσθηκε και από δια-
μορφωτές των συγχρόνων οικονομικών και πολιτικών 
ρευμάτων σκέψης.  Αυτή η θέση έμεινε στο περιθώριο, 
μέχρι να φτάσουμε  ουσιαστικά στον 20ο αιώνα, όπου, 
χωρίς να είναι σαφείς οι ρίζες, οι πηγές και οι κύκλοι των 
ιδεών, υπάρχουν πλέον ρεύματα τα οποία κινούνται σε 
ανάλογη κατεύθυνση.  

Ο Τζων Στιούαρτ Μιλλ ενδιάμεσα μας προσφέρει 
δύο μοχλεύσεις. Η πρώτη συνδέεται με την αξίωση της 
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ποιότητας ζωής και η δεύτερη βρίσκεται στην ιστορική 
θεώρησή του για την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριό-
τητας, καθώς συνδέεται με τη σταδιακή κατάδυση στη 
φύση, πρώτα στο ζωϊκό κόσμο, κατόπιν στο φυτικό και 
τελικά στον ορυκτό. Η  πράσινη επιχειρηματικότητα 
είναι η ανάδυση, όπως θα δούμε, καθώς αποτελεί επι-
χειρηματικότητα ελαχιστοποίησης της εκμετάλλευ-
σης, ανάταξης της φύσης και αποσύνδεσης (με μείωση 
των υλικών ροών). 

Σε καμμία από τις μέχρι τώρα επιχειρησιακές πα-
ρεμβάσεις ή προσεγγίσεις ή αντιλήψεις για τη φύση δεν 
υπήρχε αμιγής πράσινη επιχειρηματικότητα. Μπορεί να 
είχαν υπάρξει κάποια πράσινα επαγγέλματα στην εποχή 
του Ασόκα, μπορεί η παράδοση να αποτελεί έναν ήπιο 
άξονα πράσινης επιχειρηματικότητας, ωστόσο  αμιγής 
θεώρηση και  ανάδειξη πράσινης επιχειρηματικότητας 
δεν υπήρχε. Υπήρχαν προσωπικές θεωρίες, θέσεις και 
στάσεις από ανθρώπους που διαμόρφωναν συλλογικές 
τάσεις, αλλά η έμφαση βρισκόταν στον αντίποδα της 
πράσινης επιχειρηματικότητας.  

 
Γ.-Τρίτη Φάση 
 
1.-Τα πρώτα θεσμικά πεδία πράσινης επιχειρηματι-

κότητας και οικονομικής πολιτικής για το περιβάλλον 
 
Η πράσινη επιχειρηματικότητα αρχίζει και μπαίνει 

στις αρχές του 20ου αιώνα στις ΗΠΑ επί προεδρίας του 
Θεοδώρου Ρούσβελτ . Ο Θεόδωρος Ρούσβελτ εγκαθιδρύει 
την πρώτη Επιτροπή Φύσης το 1908 και εγκαινιάζει το 
Πρόγραμμα του Τενεσή, όπου υπάρχει μια απόπειρα αει-
φορικής ρύθμισης. Σύμπτωση;! Την ίδια εποχή διαμορ-
φώνονται και οι πρώτοι θεσμοί προστασίας της εργασίας 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  61 

και εργασιακού περιβάλλοντος (νόμος Perkins).Υπήρχαν 
όμως λάθη που συνδεόντουσαν με τις θεωρητικές και ε-
πιστημονικές αντιλήψεις της εποχής (π.χ. γύρω από την 
χρησιμότητα των φραγμάτων). 

Οι πρόδρομες καταστάσεις αυτής της πράσινης επι-
χειρηματικότητας είχαν εμφανιστεί πιο πριν. 

Την 1η Μαρτίου 1872, ξεκίνησε το Εθνικό Πάρκο 
του Yellowstone, ενώ αργότερα μπήκαν οι βάσεις του 
Πάρκου της Νέας Υόρκης. 

Επίσης το 1889 ιδρύθηκε στην Αγγλία η Εταιρεία 
για την Προστασία των Πουλιών και το 1895  η Εθνική 
΄Ενωση στη Βρεττανία. 

 Η πράσινη επιχειρηματικότητα και απασχόληση 
αναπτύσσεται πιο καθοριστικά στην εποχή του New Deal 
μετά το κραχ, επί εποχής Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Σε μια 
απόπειρα να αντιμετωπιστεί η ανεργία και η ύφεση με 
κεϋνσιανές στρατηγικές υπήρξε μια ένταση πρόσληψης 
προσωπικού και μια διάχυση κεφαλαίων παροχής υπηρε-
σιών στην κατεύθυνση του πολιτισμού, του ελέγχου της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος, της ανάδειξής του κτλ. 
Το πρόγραμμα είχε επικριθεί για τη διαφθορά και την 
κρατικοδίαιτη πολιτική ως πελατειακό σύστημα, καθώς 
το διαχειριζόταν ο στενός συνεργάτης του Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ, Χάρι Χόπκινς, ένας από τους βασικούς ε-
μπνευστές του, πέρα από το πολυώνυμο trust εγκεφάλων.  

Αξιοσημείωτο σ’ αυτήν την περίπτωση είναι επίσης 
το ότι, ενώ η θεωρία του Κέϋνς δεν συνδέθηκε με το πε-
ριβάλλον, ωστόσο, αντίθετα από ό,τι συνέβη με τους νεο-
κλασσικούς, η πρώτη κεϋνσιανή πολιτική συνυφάνθηκε 
στενά με τη φύση, το περιβάλλον, την κοινωνική αλλη-
λεγγύη-συνοχή και τον πολιτισμό, δημιουργώντας την 
πρώτη ευρείας κλίμακας πράσινη αγορά εργασίας και α-
πασχόλησης. 
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2.-Επιστημονική και πολιτική ευαισθητοποίηση 
 
Μπορούμε να πούμε ότι το ζήτημα του περιβάλλο-

ντος και της φύσης παίρνει μια νέα δυναμική μετά το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό γίνεται με διεθνή κείμενα και 
τάσεις, που συνδέονται με την αναγνώριση της κατα-
στροφής του περιβάλλοντος, της υποβάθμισης της ποιό-
τητας της ζωής μέσα στα προβλήματα των μεγάλων πό-
λεων αλλά και των μικρότερων. Από τον Malthous μέχρι 
τους νεοκλασσικούς Marshall   και Pigou το περιβάλλον 
και η φύση μπαίνουν σε αδρές γραμμές στη Θεωρία της 
Πολιτικής Οικονομίας. Από τον Pigou παίρνει την πρώτη 
μορφή της η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» με την πρό-
τασή του για τον περιορισμό της ρύπανσης στο Λονδίνο 
το 1920. ΄Αρχισε λοιπόν να γίνεται φανερό πως υπάρ-
χουν  συνθήκες, που τόσο η αγορά όσο και η αύξηση 
του εθνικού προϊόντος δεν εξυπηρετούν το σκοπό τους. 

Ο Gray το 1914 και ο Ηotelling το 1931 διατυπώ-
νουν τον νεοκλασσικό κανόνα για την άριστη χρήση των 
εξαντλήσιμων πόρων, ενώ ο Gordon το 1954 των ανα-
νεώσιμων. 

Το επίκεντρο θεώρησης μεταφέρθηκε στη συνέχεια 
πέρα από την μαλθουσιανή θεωρία, που ήταν ποσοτική 
και ανθρωποκεντρική και όχι ποιοτική και οικολογικοκε-
ντρική. Ο συνδυασμός των οικολογικών επιστημών, οι 
οποίες ξεκίνησαν από τον πατέρα της Ζωολογίας Αριστο-
τέλη και από  τον μαθητή του Θεόφραστο, με τις σύγχρο-
νες οικονομικές θεωρίες άργησε να έλθει. 

Με τη «Σιωπηλή ΄Ανοιξη» της R.Carson  την δεκα-
ετία 1960-1970 έγινε φανερό ότι η λειτουργική άλυσος 
της ζωής και της φύσης αναδείχθηκε ως ασύμβατη και 
αποκλίνουσα από την παραγωγική και καταναλωτική ά-
λυσο του ανθρώπινου πολιτισμού λόγω της κυριαρχίας 
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των αμέσως «οικονομικότερων» επιλογών και της έρπου-
σας σε μήκος χρόνου άγνοιας των κινδύνων, καθώς αυτήν 
την εξόπλιζε η αδιαφορία. 

Ο Mishan τότε φέρνει στο προσκήνιο τους πράσι-
νους δείκτες ανάπτυξης και συνεχίζει τον Τζ.Σ.Μιλλ με 
το δικαίωμα της ευζωίας. 

Το δε παράδειγμα του Dolan έδειξε ότι μέσα από τις 
εξωτερικές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις είμαστε άμεσα 
αντιμέτωποι με μία ανεπιθύμητη διαστροφή της κατα-
νομής των παραγωγικών συντελεστών. Σε αυτό το πα-
ράδειγμα αναδεικνύεται η πλασματικότητα της ανάπτυ-
ξης σε μία βιομηχανική περιοχή, όπου η αιθάλη λερώνει 
τα ρούχα των κατοίκων και πολλές γυναίκες ζουν εισο-
δηματικά πλένοντας ρούχα, ενώ κερδίζουν οι βιομηχανίες 
και οι έμποροι του σαπουνιού. Θα μπορούσαμε σήμερα 
να αντιμετωπίσουμε μία ανάλογη περίπτωση, όπως π.χ. 
με το όζον, όπου αυξάνεται το εισόδημα των δερματολό-
γων, ενώ βέβαια παράλληλα  κερδίζουν οι εταιρείες πα-
ραγωγής αντιηλιακών προϊόντων. 

Ο Τζ. Ρωλς εισάγει την Θεωρία της Ισότητας των  
Γενεών και θέτει το κριτήριο της αμεροληψίας του δικαί-
ου. ΄Ετσι αναγνωρίζονται τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
ως διαγενεακά πεδία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 
Επίσης ο Nash στη Θεωρία των Παιγνίων δείχνει τον κίν-
δυνο των ανταγωνιστικών παιγνίων της οικονομίας  για 
τη φύση.   

Η διαδρομή αυτή των «θεωρητικών», με τη βοήθεια 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων, διαμορφώνει ένα πα-
γκόσμιο σκηνικό για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
Δ.-Τέταρτη Φάση 
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1.-Oι Παγκόσμιες Διασκέψεις και οι πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 

 
 Φτάνουμε έτσι στη φάση αυτή, στην οποία η πο-

ρεία από την Στοκχόλμη (μέσα από την έκθεση Μπρούτ-
λαντ για το κοινό μας μέλλον) οδηγεί στο Ρίο. Το Ρίο τό-
σο συμβολικά όσο και συγκυριακά και πολιτικά απέκτησε 
μεγάλο ειδικό βάρος και επικοινωνιακό όγκο για τα ζη-
τήματα της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Με ορόση-
μο το Ρίο είχαμε πριν και –κυρίως- μετά από αυτό πολλές 
διασκέψεις, μέχρι να φτάσουμε στην πιο πρόσφατη συνέ-
χεια του Ρίο στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002. 

 Αυτή είναι μια πορεία που παρακολουθείται και 
από την εξέλιξη του ευρωπαϊκού κεκτημένου (μέσα στην 
ΕΟΚ και μετέπειτα  Ε.Ε.) και παίρνει την πλέον εμφατι-
κή δυναμική. H εξέλιξη αυτή παρακολουθείται από την 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση κυρίως με το Πέμπτο Πρόγραμμα 
Δράσης που ακολουθείται από το έκτο. Συνδέεται με τη 
συνολική ρύθμιση της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και 
με την ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών μέσα από 
διεθνείς συνθήκες, ευρωπαϊκές πρακτικές, οδηγίες και 
κανονισμούς, κατά τη διάρκεια κυρίως της τελευταίας 
δεκαετίας του 20ού αιώνα.  

Σε αυτές τις τάσεις που διαμορφώθηκαν θα αναφερ-
θούμε στη συνέχεια πιο διεξοδικά. Θα ολοκληρώσουμε 
αυτή τη μικρή προσέγγιση στην ιστορία της πράσινης ε-
πιχειρηματικότητας τονίζοντας πως πολλές από τις δρά-
σεις που σε όλες τις εποχές είχαν σχέση με τη διαχείριση 
ή με τη ρύθμιση της ανάπτυξης των πόλεων ή με τους ό-
ρους για την οικονομική δραστηριότητα ήταν διεπόμενες 
από κάποιους περιβαλλοντικούς κανόνες. Δεν υπήρχε βέ-
βαια αυτή η συστηματοποίηση των κανόνων και αυτή η 
διεπιστημονική δυναμική κανονισμού και ρύθμισης, η 
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οποία συναντιέται σήμερα. Αυτή επιβάλλεται σήμερα από 
τις απαιτήσεις μιας, οικουμενικής και πλανητικής κλίμα-
κας, ρύθμισης της ανάπτυξης, όπως  για παράδειγμα συμ-
βαίνει για τα αέρια του θερμοκηπίου, για την αλλαγή του 
κλίματος, για την πολιτική για το όζον, για τη βιοποικιλό-
τητα κτλ. Η νέα κατάσταση συνδέεται με συνολικά και 
οικουμενικά ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία συνοδεύονται 
από περιφερειακά και τοπικά ρυθμιστικά πλαίσια, από 
ιδιαίτερες προοπτικές και δυναμικές.  

 
2.-Τεχνοκρατικές κατακτήσεις για τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος και τη ρύθμιση του ιδιωτικοοικονομικού 
τομέα. 

 
Τέλος όλα αυτά εξειδικεύονται στα πλαίσια των πε-

ριβαλλοντικών μελετών και των περιβαλλοντικών πι-
στοποιήσεων. Η σειρά του ISO 14000, το ΕΜΑΣ και τα 
Οικολογικά Σήματα (eco-labels) αποτελούν κάποιες τε-
χνοκρατικές κατακτήσεις για την πράσινη διαχείριση 
της οικονομίας, για την πράσινη προσαρμογή της. Αυτές 
αναδεικνύουν σαν συγκριτικό πλεονέκτημα την πράσινη 
προσαρμογή των οικονομικών δράσεων και διαμορφώ-
νουν εργαλεία ελέγχου, παρακολούθησης, αξιολόγησης 
και πιστοποίησης με συστηματικό τρόπο. Παράλληλα με 
αυτά τα εργαλεία η θεσμοθέτηση προστατευόμενων περι-
οχών αποτελεί μια θεσμική κατάκτηση που διαμορφώνει 
ειδικές ζώνες για την πράσινη επιχειρηματικότητα.  

Τα μεγάλα προβλήματα και η συλλογική στρατηγι-
κή διαχείρισής τους, όταν για παράδειγμα μιλάμε για το 
πρόβλημα των σκουπιδιών, των λυμάτων, κτλ, διαμορ-
φώνουν ένα νέο πλαίσιο δημόσιου τομέα και όχι μόνο. Το 
πλαίσιο αυτό επίσης αφορά την αυτοδιοίκηση και τα πο-
λυμορφικά εταιρικά σχήματα για πράσινες υπηρεσίες, για 
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πράσινες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής 
προϊόντων, ελέγχου και ρύθμισης περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων κτλ.    

Αξίζει να μνημονεύσουμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, 
που παρατηρείται ως τάση. Είναι το πρόβλημα του ότι η 
θεώρηση του όρου της βιώσιμης ανάπτυξης δίνει έμφαση 
στη βιωσιμότητα της ανάπτυξης, με παράλληλη όμως ε-
λαχιστοποίηση της σημασίας του όρου της βιωσιμότη-
τας και προστασίας της ίδια της φύσης, της βιοποικιλότη-
τας κτλ. Έτσι στην ουσία υπάρχει μια μεγάλη διακύβευ-
ση, για μια ανεπαρκή πλέον προσέγγιση του προβλήματος 
συνολικά της βιωσιμότητας, της φύσης, της κοινωνίας και 
της οικονομίας. Αυτό προέρχεται από τις δυνάμεις ανα-
σύνταξης των συμφερόντων, που λειτουργούν ανταγωνι-
στικά απέναντι στην προστασία της φύσης και που δεν 
έχουν την ευελιξία να παρουσιάσουν μια εναλλακτική, 
υγιή, οικονομική μορφή δραστηριότητας, μια αυθεντική 
μορφή βιώσιμης επιχειρηματικότητας για τη βιωσιμότη-
τα, μια επιχειρηματικότητα ανάδειξης και προστασίας 
της φύσης. Γι’ αυτό και παίζει ένα σημαντικό ρόλο, το 
να κατακτήσουμε γρήγορα μια υγιή πράσινη επιχειρημα-
τικότητα. Η υγιής πράσινη επιχειρηματικότητα χρειάζεται 
φαντασία. Χρειάζεται μια νέα γενιά ιδεών και μεθόδων, 
αλλά και ένα ανθρώπινο δυναμικό καταρτισμένο, ώστε 
αυτή η φάση να μην περάσει σαν ένας διάκοσμος της επι-
δείνωσης, σαν μια απόπειρα συγκάλυψης της επιδείνωσης 
των συνθηκών και της ανεπάρκειας των υφιστάμενων μέ-
τρων και δράσεων.   

Η Πράσινη Οικονομία δεν αναπτύσσεται μόνον ως 
δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, αλλά αναπτύσσεται και 
μέσα από κοινωνικές επιχειρήσεις ως Κοινωνική Οικο-
νομία, ενώ αγγίζει και τους τέσσερις τομείς (πρωτογενή, 
δευτερογενή, τριτογενή και τεταρτογενή). 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  67 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι Κύκλοι Ποιό-
τητας και Ζωής των προϊόντων και το καταναλωτικό 
κοινό διαμορφώνουν νέες προοπτικές και δυναμικές. Α-
ναπτύσσουν θετικά το περιβάλλον της πράσινης επιχει-
ρηματικότητας, της οποίας η ιστορία μόλις αρχίζει, καθώς 
αποτελεί τη αξιόπιστη απάντηση στο μέλλον χωρίς πα-
τερναλιστικές υπερβολές και αστοχίες. 

 
Ε.-Οι εξελίξεις στην Ελλάδα 
 
Στην Ελλάδα η πορεία των τελευταίων ετών κερδί-

ζει μέρος του χαμένου χρόνου μέσα από τη διάχυση της 
εφαρμογής και τη δεσμευτικότητα του ευρωπαϊκού κε-
κτημένου. Ταυτόχρονα όμως η φύση δεν έχει υποστεί την 
ίδια απαξίωση, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθότι 
τα οικολογικά προβλήματα, πέραν αυτού των πυρκαγιών, 
ήταν περιορισμένα. Πριν ακόμη από την ίδρυση του ελ-
ληνικού κράτους ο Κοσμάς ο Αιτωλός προσεγγίζει με 
προφητείες εσχατολογικές και καταστροφικές  την εξα-
φάνιση των κήπων και των δέντρων από τις πόλεις, επα-
ναλαμβάνοντας τον προφήτη Ησαϊα. Έτσι συναντάμε την 
αγωνία για την επιβίωση της φύσης και πριν από τη δημι-
ουργία του ελληνικού κράτους. 

Η Ελλάδα μπήκε στην πορεία προστασίας του περι-
βάλλοντος με τους Εθνικούς Δρυμούς  του Ολύμπου και 
του Παρνασσού το 1938 με το ν. 856/1937. Οι επιλογές 
αυτές φαίνεται ότι συνέδεαν την αρχαιολατρεία της δύ-
σκολης εποχής του μεσοπολέμου, με την προστασία της 
φύσης. Μετά  από τον παγκόσμιο και τον εμφύλιο πόλεμο 
ο νόμος 1465/1950, ο Δασικός Κώδικας 86/1969 και ο 
νόμος 996/1971 για τα αισθητικά δάση  αποτέλεσαν 
σταθμούς, ενώ θεσπίστηκαν και νέες εθνικά προστατευό-
μενες περιοχές στη δεκαετία 1960/1970.  
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Στη μεταπολίτευση το άρθρο 24 του Συντάγματος 
(σήμερα τροποποιημένο) και οι νόμοι 360/76, 998/79, 
1032/80 και 1337/83 (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου) και το 
π.δ. 402/88 διαμόρφωσαν περαιτέρω ζητήματα προστα-
σίας  περιβάλλοντος φυσικού και ανθρώπινου. Σταθμός 
όμως ήταν ο ν. 1650/1986, που προβλέπει πέντε κατηγο-
ρίες προστατευόμενων περιοχών, η ΚΥΑ 69269/5387/90 
σχετικά με την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων και 
με το περιεχόμενο ΜΠΕ και ΕΠΜ συναφώς με τις οδηγί-
ες εφαρμογής 17/59862/1687/94 και η ΚΥΑ 75308/5812 
σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης του κοινού, μαζί με το 
ν. 2637/1998 για τα καταφύγια της άγριας ζωής και τον ν. 
2742/1999 για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφό-
ρο ανάπτυξη. Η ΚΥΑ 3044/02 επισπεύδει την δημιουργία 
των φορέων διαχείρισης, ενώ παράλληλα για πρώτη φορά 
στελεχώνεται η επιτροπή «Επιτροπή Φύση». Η επιτροπή 
αυτή αναμένεται μεταξύ των άλλων να παίξει καθοριστι-
κό ρόλο στις εξελίξεις των περιβαλλοντικών θεμάτων μα-
ζί με θεσμούς όπως ο Συνήγορος του Πολίτη κτλ. Τέλος 
το 2003 οι ΚΥΑ και τα Πρ. Δ/τα για τους διαχειριστικούς 
φορείς, καθώς και οι προωθούμενες νομικές ρυθμίσεις 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Νερά 60/2000 
αποτελούν επίσης ένα σταθμό στην  εξέλιξη των περι-
βαλλοντικών ζητημάτων, που διαφοροποιεί μαζί με όλες 
τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων και 
τους ΧΥΤΑ το μέλλον. Προδιαγράφει τους όρους ενός 
διευρυμένου πεδίου για την πράσινη επιχειρηματικότητα. 
Πέραν τούτων υπάρχει  μεγάλη σειρά νομικών πλαισίων 
που ρυθμίζουν και προδιαγράφουν αναπτυξιακά ζητήμα-
τα παραγωγής και ποιότητας για όλες τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. 

Τα πλαίσια αυτά, παράλληλα με τις διεθνείς προδι-
αγραφές (π.χ. Συνθήκη Ramsar 1971) και τις ευρωπαϊ- 
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κές κατευθύνσεις και δεσμεύσεις (Οδ. 79/409 ΕΟΚ για 
πουλιά, 92/43 ΕΟΚ για οικότοπους – ειδικές ζώνες δια-
τήρησης – natura), διαμόρφωναν το καθεστώς προστασί-
ας. ΄Όμως παράλληλα οι νόμοι για τις αδειοδοτήσεις, την 
ποιότητα των προϊόντων, την προστασία του καταναλωτή 
κτλ. διάρθρωσαν την προστασία της φύσης με το σύνολο 
των πολιτικών. 

Τώρα πια μπορούμε να πούμε πως με τον Ευρωπα-
ϊκό Οδικό Χάρτη για τη Φύση και τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη ήλθε η ώρα για ενεργητικές επιχειρηματικές 
δράσεις. Οι δράσεις αυτές θα αξιοποιήσουν επιθετικά 
τα θεσμικά και τα  χρηματοπιστωτικά εργαλεία της 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας σε συγκρι-
στικό πλεονέκτημα πολύπλευρης ανάπτυξης, που προ-
στατεύσει και αναδεικνύει το περιβάλλον. Αυτό είναι δυ-
νατόν καθώς στο σύνολο των θεσμικών και χρηματοδοτι-
κών πολιτικών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης συμπεριλαμβά-
νεται σε  μεγάλο βαθμό η αξίωση για την προστασία του 
περιβάλλοντος και του καταναλωτή. Παράλληλα η χώρα 
μας, δεδομένου του παγκόσμιου ανταγωνιστικού οικονο-
μικού περιβάλλοντος, πρέπει να αξιοποιήσει αντισταθμι-
στικά το περιβαλλοντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και να 
στηρίξει την ανταγωνιστικότητά της στην ποιότητα του 
περιβάλλοντος και των προϊόντων της. 
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Ιστορικά Στάδια Πράσινων Δραστηριοτήτων και                    

Περιβαλλοντικής Οικονομίας 
Α΄ΦΑΣΗ έως την κλασσική αρχαιότητα 

Φυσική-οικολογική αρμονικότητα ανθρώπινων και 
οικονομικών δράσεων. 

                              Β΄ ΦΑΣΗ  
Από την κλασσική αρχαιότητα έως και τον 19ο αι. 
1)Περιστασιακές δράσεις προστασίας της φύσης και 

της βιοποικιλότητας ως βραχυχρόνιες. 
2)Αντισταθμιστικές δράσεις και ρυθμίσεις σε προ-

βλήματα απώλειας της περιβαλλοντικής ισορροπίας αν-
θρώπινων και οικολογικών συστημάτων π.χ. με  τη δημι-
ουργία αποχετευτικών και υδρευτικών συστημάτων,  τη 
διαχείριση σκουπιδιών, με απαγορεύσεις κτλ. 

3)Θεωρητικές και επιστημονικές απόψεις και προ-
σεγγίσεις για τα δικαιώματα και το λειτουργικό περιβάλ-
λον του ανθρώπου, της φύσης και των εμβίων όντων. 

                              Γ΄ΦΑΣΗ 
Από τα τέλη του 19ου αι. έως τον Β΄Παγκόσμιο 

Πόλεμο 
1)Οι πρώτες θεσμικές κατακτήσεις προστασίας της 

φύσης. 
2)Κεϋνσιανές πολιτικές ελέγχου της ρύπανσης και 

παρακολούθησης του περιβάλλοντος. 
                              Δ΄ΦΑΣΗ 
Από την αρχή της μεταπολεμικής περιόδου έως 

σήμερα 
1)Διεθνείς Διασκέψεις και Συνθήκες. 
2)Ευρωπαϊκές και εθνικές περιβαλλοντικές πολιτι-

κές. 
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3)Ευαισθητοποίηση του κοινού και της αγοράς στο 
κοινό μέτωπο υγείας, ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος. 

4)Κοινωνική οικονομία για το περιβάλλον και εθε-
λοντικές πολιτικές ποιότητας και διαδικασίας παραγωγής  
(βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία, σειρά ISO 1400, 
ΕΜΑS-Ecolabel )  σε όλους τους τομείς παραγωγής προ-
ϊόντων και υπηρεσιών.          

5)Περιβαλλοντική ζωνοποίηση οικονομικών δρα-
στηριοτήτων – δίκτυο natura και τομεακές πολιτικές για 
το περιβάλλον. 

6)Ιδιωτικοοικονομικές πολιτικές για το περιβάλλον 
και εταιρική κοινωνική ευθύνη. 
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                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 
   Το Πλαίσιο του Πράσινου Επιχειρείν 

 
«Αυτά που είναι συνεχή και καθημερινά καθορίζουν τις εξελί-

ξεις». 
                                                                                      P. Valery 

 
Στην Π.Ε. καθοριστικό ρόλο παίζει ο τόπος στον ο-

ποίο ασκείται αυτή. Γι’ αυτό χρειάζεται να αναδειχθεί η 
ιδιαιτερότητα αυτού του τόπου από φυσική και πολιτιστική 
άποψη, χωρίς όμως υπερβολές, γιατί αυτό θα έφερνε τελι-
κά αντίθετα αποτελέσματα. 

Πολλές φορές η ανάδειξη και αξιοποίηση ενός προ-
στατευόμενου τόπου αποτρέπει τις παράνομες οικονομικές 
δράσεις, γιατί ο έλεγχος και η προστασία σ’ αυτόν είναι πιο 
ισχυρά και η νέα δράση αποφέρει εισοδήματα στους κατοί-
κους. 

Για την ανάδειξη της ταυτότητας ενός τόπου απαιτεί-
ται οργάνωση των διαφόρων παραμέτρων του συστήματος 
(π.χ.τεχνολογική, οικονομική κ.ά.). Υπάρχουν επτά στάδια 
από τα οποία πρέπει να περάσει η προσπάθεια για την α-
νάδειξη της ταυτότητας. 

Δύο σοβαρά στοιχεία πρέπει να διακρίνουν την Π.Ε: 
η τήρηση των όρων της βιώσιμης ανάπτυξης και η πιστο-
ποίηση της συμβατότητάς της με το περιβάλλον, γιατί αυτά 
υποδηλώνουν την ποιότητα πάνω στην οποία βασίζεται η 
ανταγωνιστικότητα της Π.Ε. 

Βέβαια είναι απαραίτητη η εξεύρεση χρηματοδοτικών 
πηγών. Αυτές είναι τα διάφορα προγράμματα και η αυτο-
χρηματοδότηση που, για να πετύχει, χρειάζεται προσεκτικό 
σχεδιασμό. Οι βασικές όμως αρχικές επενδύσεις γίνονται 
από τον δημόσιο τομέα, γιατί αυτός μπορεί να διαθέσει τα 
απαιτούμενα κονδύλια για τις υποδομές. 
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Προτάσεις: Χρήσιμη θα ήταν η σύνταξη μιας Λευκής 
Βίβλου για την Π.Ε. και ενός Οδηγού Επικοινωνίας για το 
πράσινο μάρκετινγκ. 

 
Η βάση της πράσινης επιχειρηματικότητας (Π.Ε.) 

συνδέεται αφενός μεν με τη συστημική ανάπτυξη και α-
νάδειξη της ταυτότητας μιας περιοχής, αφετέρου δε με 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία της επιχειρηματικότητας. Η 
επιχειρηματικότητα αυτή μπορεί να αναπτυχθεί στον το-
μέα του περιβάλλοντος, στον τομέα της ανάδειξης της 
περιοχής και στον τομέα που συνδυάζει τη βιώσιμη ανά-
πτυξη με την αποσύνδεση (δηλ. με τη μείωση των αρνη-
τικών υλικών επιδράσεων). Η Π.Ε. αποτελεί έκφραση της 
αποσύνδεσης. Αυτό συμβαίνει επειδή στηρίζεται στην 
παροχή υπηρεσιών με τρόπο που να δημιουργεί εισοδή-
ματα και απασχόληση, χωρίς να δημιουργείται μια εντα-
τική εκμετάλλευση στον τομέα του περιβάλλοντος και 
του φυσικού πόρου. 

 
         Συστημική ανάδειξη της ταυτότητας 
 
Μία από τις έννοιες στις οποίες βασίζεται η Π.Ε. εί-

ναι η συστημική ανάδειξη της ταυτότητας, που βέβαια ως 
αφηρημένη έννοια είναι κάτι πολύ ευρύτερο και πληρέ-
στερο από αυτό που εκφράζεται από την Π.Ε. ως ανάδει-
ξη ταυτότητας. Για την επιχειρηματικότητα  είναι κυρίως 
η συμβιωτικότητα μιας επιχείρησης με τα τοπικά χαρα-
κτηριστικά.  

Η συστημική ανάδειξη και ανάπτυξη της ταυτότη-
τας ενός τόπου συνδέεται με την ιδιαιτερότητα και τη 
σπανιότητα του τόπου και της βιοποικιλότητάς του. Σχε-
τίζεται αφ’ενός με το φυσικό του περιβάλλον όπως το συ-
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ναντούμε σε μια ισχυρά προστατευόμενη περιοχή φύσης 
και αφ’ετέρου με τη λειτουργική και αισθητική ανάδει-
ξη που οδηγεί σε απασχόληση στον τομέα της προστασί-
ας του περιβάλλοντος. Η συστημική ανάδειξη της ταυτό-
τητας και ανάπτυξη της ποιότητας αποτελεί τη βάση για 
μια δυναμική διαφοροποίηση του προϊόντος. 

 
Α.-Παρεμπόδιση αρνητικών δράσεων 
 
Η αισθητική ανάδειξη και ο σεβασμός προς τη φύση 

σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να συνοδοιπορήσουν, 
καθώς μπορούν να δράσουν παρεμποδιστικά σε αρνητι-
κές δράσεις.  

Τέτοιες αρνητικές δράσεις δυστυχώς γίνονται σε 
μερικές από τις περιοχές που προστατεύονται, επειδή αυ-
τές από τη φύση τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
σαν περιοχές παραβατικότητας. Δηλαδή χρησιμοποιού-
νται ως χώρος οικονομικών δράσεων που είναι έξω από 
τα πλαίσια της καλώς εννοούμενης νομιμότητας και δια-
φάνειας τόσο στην εκμετάλλευση φυσικού πόρου όσο και 
στη λογική μιας οικονομικής δραστηριότητας που κινεί-
ται σκιωδώς και αποφεύγει την δημοσιότητα. Π.χ. παρά-
νομη οικοδόμηση σε δασική έκταση, παράνομες καλλιέρ-
γειες, λαθραία βοσκή, κυνήγι κ.ά.  

Η διαχειριστική επισημοποίηση τέτοιων περιοχών 
φύσης με την οικοτουριστική τους αξιοποίηση και έναν 
οργανωμένο και συντεταγμένο τρόπο κατά τη διάρκεια 
όλου του έτους διαμορφώνει ήδη μια προστασία, επειδή 
εκτοπίζει αυτές τις παραβατικές οικονομικές δραστη-
ριότητες. Ταυτόχρονα όμως συντελεί και στην καλλιέρ-
γεια στην κοινωνία του σεβασμού προς τη φύση.  Ανα-
δεικνύει έτσι την προστατευόμενη αυτή περιοχή σαν μια 
περιοχή που μπορεί να φέρει οικονομικούς πόρους στους 
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περίοικούς της με τρόπο που να είναι συμβατός με την 
προστασία του περιβάλλοντος.  

 
Β.-Διαμόρφωση και ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων 

 
Η συστημική ανάδειξη ταυτότητας έρχεται να δια-

μορφώσει τις ιδιαιτερότητες των περιοχών και να τις α-
ναδείξει σε σχέση με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Αυτό 
ισχύει και για ευρύτερες περιοχές, που περιλαμβάνουν 
ένα δομημένο περιβάλλον (αστικές και ημιαστικές) ή πε-
ριοχές ποικίλης οικονομικής δραστηριότητας, με γεωργι-
κές εκμεταλλεύσεις κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συ-
στημική ανάδειξη ταυτότητας είναι πιο δυσχερής στην 
προσέγγιση, την αναγνώριση και την ανίχνευσή της. Α-
ντίθετα στο ισχυρά προστατευόμενο περιβάλλον οι θύλα-
κες που είναι μέσα στα δίκτυα natura ή στις περιοχές ι-
σχυρής προστασίας ή υπό καθεστώς  Ramsar, εθνικών 
δρυμών κτλ. αναδεικνύονται σαν αμιγώς φυσικό περι-
βάλλον. Σε αυτό εντοπίζονται εύκολα και με πιο οργανω-
μένο και επιστημονικό τρόπο οι ταυτότητες των περιοχών 
αυτών.  

Για παράδειγμα: στην περίπτωση ενός προστατευό-
μενου είδους η ταυτότητα της περιοχής προκύπτει άμεσα 
από το είδος αυτό και το βιοτοπικό περιβάλλον του. Δεν 
είναι όμως το ίδιο εύκολη η αντίληψη της ταυτότητας ε-
κεί όπου υπεισέρχονται  πολιτιστικοί και ιστορικοί παρά-
γοντες μαζί με κοινωνικοοικονομικούς. Μπορούμε να 
ισχυριστούμε  πως κάθε ζώνη μιας περιοχής natura έχει 
διαφορετική ταυτότητα που συμμετέχει στη σύνθεση της 
ταυτότητας στο σύνολό της. 

 
Γ.-Οι συνιστώσες της οικολογικής συστημικής ανά-

δειξης της ταυτότητaς 
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Αυτές είναι:  
1)η οικονομική οργάνωση,  
2)η τεχνολογική οργάνωση, οι τεχνολογικές εφαρ-

μογές στην προστασία της φύσης, στην ανάπτυξη και επί-
λυση των προβλημάτων, 

3)η νομική οργάνωση, το καθεστώς προστασίας 
και ρύθμισης, 

4)η πολιτική οργάνωση, η διοίκηση της περιοχής 
και το σχήμα λήψης των αποφάσεων, 

5)η πολιτιστική και εθιμική  οργάνωση σαν ενερ-
γός πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά και  

6)η οικολογική οργάνωση, (δηλ. το οικοσύστημα). 
  
Δ.- Ορισμός της ταυτότητας 
 
Κύριο ζήτημα είναι επίσης ο ορισμός ταυτότητας 

και η συγκριτική βάση των ταυτοτήτων –το τί είναι ταυ-
τότητα.  

Η φύση λίγο-πολύ είναι ένα κρυμμένο κεφάλαιο, 
που ταυτοποιείται αναπτυξιακά μέσα από:  

1)την τουριστική σχέση μας μαζί της,  
2)την αξιοποίησή της και  
3)την θεσμική προστασία της.  
Πέρα όμως από την αναπτυξιακή ταυτοποίησή της η 

φύση αποκαλύπτεται στο σύγχρονο άνθρωπο σαν ένας 
περιβαλλοντικός πακτωλός . ΄Ετσι με το πέρασμα του 
χρόνου υπερβαίνουμε τη μονοδιάστατη τουριστική ανα-
πτυξιακή σχέση. 

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η εμπορική αξιο-
ποίηση και ανάδειξη της φύσης δεν είναι το ίδιο πράγμα 
με την άγρια εμπορευματοποίηση που αλλοτριώνει τη 
φύση. Η εμπορική αξιοποίηση και ανάδειξη δεν αλλοιώ-
νει το φυσικό περιβάλλον, αν περιλαμβάνει προϊόντα αι-
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σθητικής ανάδειξης και σεβασμού της φύσης και αν είναι 
πηγή πόρων για την προστασία της. 

 
Ε.- Στάδια της ολικής συστημικής ανάδειξης της ταυ-

τότητας 
 
Υπάρχουν εφτά στάδια για την ολική συστημική 

ανάδειξη της ταυτότητας, που είναι: 
1)Συστημική στόχευση (όπου δηλαδή το σύνολο, 

και όχι μόνο μέρος του, στοχεύει) με διαδικασία ανταπο-
κριτικότητας και μάθησης. Στο στάδιο αυτό χωρίς υπερ-
βολές  ανοιγόμαστε σε καταγραφές και αναζητήσεις.   

2)Συγκριτική συστημική ανάλυση μεταξύ διαφό-
ρων ομοειδών ή διαφοροποιημένων υποδειγμάτων. Για 
παράδειγμα ποιές είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες με-
ταξύ Ολύμπου και Παρνασσού ή ακόμη ποιές είναι οι δι-
αφορές μεταξύ των περιοχών Μαραθώνα και Κερκίνης.  

Μέσα λοιπόν στα στρατηγικά εργαλεία μπορούμε 
να συμπεριλάβουμε μια συγκριτική ανάλυση με τα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να είναι 
από την αρχή ένα εργαλείο σε σχέση με την ολική συ-
στημική ανάδειξη της ταυτότητας και με την τοπικοποί-
ηση της ανάπτυξης, ώστε αυτή η πράσινη ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας στον συγκεκριμένο τόπο να μη με-
ταναστεύει, αλλά να αποτελεί οργανική ταυτότητα του 
τόπου. 

3)Συστημικός προσδιορισμός της ταυτότητας και 
της δυναμικής. Στο σημείο αυτό συναντάμε ένα πρόβλη-
μα. Το πρόβλημα αυτό συνίσταται στην  αποξένωση της 
τοπικής κοινωνικής πραγματικότητας από την οικολογική 
πραγματικότητα. Σαν παράδειγμα γι’ αυτό μπορούμε να 
αναφέρουμε το γεγονός ότι η ταυτότητα και η δυναμική 
αξιοποίησης του ελληνοπυγόστεου (μικρού ψαριού) στην 
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περιοχή του Σπερχειού δεν έχει συνυφανθεί καθόλου με 
την τοπική πραγματικότητα. Η οικοτουριστική αξιοποίη-
σή του είναι μηδενική. 

4)Συστημική συνδυαστική ενίσχυση με προωθη-
τικές πολιτικές και δράσεις. 

5)Συστημική ανάδειξη της ταυτότητας στο opti-
mum. Τί σημαίνει αυτό σε συνάφεια με την ανάλυση της 
βιωσιμότητας και της φέρουσας ικανότητας; Δεν είναι 
ζητούμενο μια απλή τοπική αναπτυξιακή μεγέθυνση, που 
συνήθως αντιβαίνει στην προστασία  του περιβάλλοντος, 
την ποιότητα ζωής των κοινωνιών.. Συνεχίζοντας το πα-
ράδειγμα του ελληνοπυγόστεου στο Σπερχειό ποταμό, 
είναι φανερό ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μια κατά-
σταση τουριστικής ανάδειξης και αξιοποίησης που τελικά 
να απειλήσει το συγκεκριμένο μικρό ψάρι ή να επιβαρύ-
νει εν γένει το περιβάλλον. Ωστόσο η περιοχή του Σπερ-
χειού μπορεί να χρησιμοποιήσει το ψαράκι αυτό για την 
ανάδειξη αυτής της οικολογικής της ταυτότητας αφ’ ενός 
μεν διεθνώς και αφ’ ετέρου ως μοναδικότητας που συν-
δυάζεται με άλλες διεθνείς συνιστώσες προβολής και 
ταυτότητας της περιοχής. 

6)Συστημική πραγμάτωση στόχων με συνέπεια 
χωρίς υπερβολικές αντιφάσεις και τέλος 

7)Καθολική δικτύωση (δηλαδή να συνδέονται ό-
λοι οι συντελεστές με δημιουργικές αλληλεπιδράσεις). 
Αυτό κάνει το σύστημα να είναι ανοικτό στην ενέργεια 
του περιβάλλοντός του και στην δημιουργική πανσπερμία 
των παραγόντων.  

Στην καθολική δικτύωση καθοριστικοί είναι και οι 
διεθνείς ορίζοντες. Το διεθνές πεδίο πρέπει να θεωρηθεί 
σαν ένα πεδίο προνομιακό για την προβολή της τοπι-
κότητας από την αρχή. Το γεγονός ότι το πράσινο προϊόν 
θα έχει μια ανιχνευσιμότητα τοπική και ένα χρώμα τοπι-
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κότητας πρέπει να συνδυαστεί με την προβολή στη διεθνή 
αγορά με όλα τα δυνατά μέσα είτε μέσα από το διαδίκτυο 
είτε μέσα από το επικοινωνιακό προϊόν είτε μέσα από την 
προσέγγιση συγκεκριμένων δικτύων συμμετοχής σε εκ-
θέσεις κτλ. 

 Προτείνουμε γι’ αυτό έναν συλλογικό φορέα από 
όλες τις προστατευόμενες περιοχές και μια συμμετοχή 
όλων των προστατευόμενων περιοχών σε όλες τις διε-
θνείς εκθέσεις τουρισμού και ταυτόχρονα στις εκθέσεις 
που συνδέονται με την προβολή ποικίλων προϊόντων στο 
διεθνή χώρο. Υπάρχει επίσης η διάσταση της διεθνούς 
αδελφοποίησης φορέων διαχείρισης. Οι αδελφοποιήσεις 
των φορέων διαχείρισης στο εθνικό πεδίο θα λειτουργή-
σουν και σαν παράγοντες ενός εσωτερικού τουρισμού. 
Μπορεί ακόμη να θεσπιστεί μια τέτοια ειδική έκθεση 
για τις προστατευόμενες περιοχές σχετικά με την πρά-
σινη αγορά.  

Οι διακρατικές συνεργασίες και τα διακρατικά προ-
γράμματα μπορούν να αποτελέσουν έναν πόλο για την 
πράσινη επιχειρηματικότητα. 

 
ΣΤ.-Το τρίπτυχο λοιπόν είναι: ταυτότητα - εταιρι-

κές σχέσεις  - δίκτυα. Στο σχήμα αυτό πρέπει να είμαστε 
παρόντες και όχι αδρανείς. 

 
Ζ.-Η οικονομική δραστηριότητα για συστημική ανά-

δειξη της ταυτότητας 
 
Ερχόμαστε τώρα στο θέμα του ποια ακριβώς είναι η 

οικονομική δραστηριότητα της συστημικής ανάδειξης της 
ταυτότητας μιας περιοχής. Η συστημική ανάδειξη ταυτό-
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τητας είναι συμβατή στις προστατευόμενες περιοχές με 
δυο μορφές οικονομικής δράσης:  

1)με τις γενικές προϋποθέσεις της βιώσιμης ανά-
πτυξης και  

2)με την ανάπτυξη, που γίνεται με όρους πιστοποι-
ημένης, αν είναι δυνατόν, συμβατότητας με το περι-
βάλλον.  

Για παράδειγμα: με μια σταδιακή ανάπτυξη της βιο-
λογικής γεωργίας στις περιοχές της natura, με μια σταδι-
ακή προσέγγιση των βιομηχανιών – βιοτεχνιών σε μια 
διαδικασία ISO 14000 ή απόκτησης του σήματος ΕΜΑΣ 
ή οικολογικών σημάτων ecolabels στο χώρο της τουρι-
στικής παραγωγής υπηρεσιών και των τουριστικών υπο-
δομών. Aκόμη στον τομέα των παραγόμενων και μετα-
ποιούμενων τροφίμων με HACCP, σαν ένα πρώτο βήμα 
στην κατεύθυνση ανίχνευσης των αρνητικών ή των επι-
κίνδυνων σημείων τους καθώς αυτό ισχύει κυρίως για τις 
βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και μεταποιήσεις. 
Mέσα από όλη αυτή τη συμβατοποίηση των υφισταμένων 
οικονομικών δράσεων έχουμε τον κύριο κορμό της βιώ-
σιμης ανάπτυξης.  

Ωστόσο υπάρχει και ένας άλλος κορμός οικονομι-
κής δραστηριότητας, ο οποίος συνδέεται με την αποσύν-
δεση από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Αυτός 
αναπτύσσεται με δυο τρόπους:  

1) με τα προγράμματα, που συνδέονται με αναδιαρ-
θρώσεις χρήσεων γης ή γαιών ειδικά στον τομέα των α-
γραναπαύσεων ή επίσης των δασώσεων και  

2) στην περίπτωση που έχουμε αισθητική ανάδειξη 
μιας περιοχής, αυτή συνδέεται όχι με την εκμετάλλευση 
του φυσικού πόρου αλλά με την επισκεψιμότητά του. 
Αυτό ισχύει και για τους χώρους της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς και για τις πολιτιστικές λειτουργίες. Εκεί έχουμε 
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μια ανάδειξη και μια αξιοποίηση του ανθρωπογενούς πε-
ριβάλλοντος και δυναμικού με τρόπο που δεν οδηγεί στην 
εξαντλητική εντατικοποίηση αλλά στην διασύνδεση της 
οικονομικής δραστηριότητας ή της όποιας δραστηριότη-
τας με τη φύση.  

 
Χρηματοδοτικά εργαλεία 
 
Ερχόμαστε στα θέματα των χρηματοδοτικών ερ-

γαλείων σχετικά με τη συστημική ανάδειξη της ταυτότη-
τας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αυτή μπορεί να προ-
σεγγιστεί στις προστατευόμενες περιοχές.     

 
Α.-Τί  χρηματοδοτείται; 

 
Στα επιχειρησιακά προγράμματα και στις διαχειρι-

στικές αρχές τους υπάγονται δραστηριότητες των οποίων 
προβλέπεται η χρηματοδότηση, στο βαθμό που αυτές  
συμβατικοποιούνται με το περιβάλλον σύμφωνα με τους 
όρους της βιώσιμης ανάπτυξης όλων ανεξαιρέτως των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων. Αυτό ισχύει και για την 
πιστοποίηση και ιδιαίτερα για εκείνες τις πιστοποιήσεις 
που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση του περιβαλλοντι-
κού προφίλ και της περιβαλλοντικής συμβατότητας των 
επιχειρήσεων. Και εννοούμε εδώ  τα Σήματα Πιστοποί-
ησης, τα οποία αναφέραμε προηγουμένως.  

 
Β.-Κατηγορίες χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

 
Οι κατευθύνσεις άντλησης πόρων δίνονται τόσο 

από τα επιχειρησιακά τομεακά προγράμματα  όσο και 
από τα περιφερειακά. Υπάρχουν βέβαια ομοιότητες με-
ταξύ περιφερειακών και τομεακών προγραμμάτων, που 
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προκύπτουν από το πώς δομούνται τα ίδια τα επιχειρησι-
ακά πλάνα τόσο στις περιφέρειες όσο και στους τομείς. 

 Τα μεν περιφερειακά αποτελούν μια σύνθεση, που 
έχει μέσα της τμήματα των τομεακών προγραμμάτων με 
κάποια ευελιξία προσαρμογής στις περιφερειακές ιδιαιτε-
ρότητες και στις περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες. Δη-
λαδή αναφέρονται στα γεωγραφικά όρια των διοικητικών 
περιοχών της χώρας και περιλαμβάνουν το σύνολο των 
θεματικών πεδίων. 

Τα δε επιχειρησιακά αποτελούν προγράμματα, τα 
οποία έχουν μέσα τους μεγαλύτερη αρτιότητα ειδίκευσης. 
Ωστόσο δεν είναι τόσο προσαρμοσμένα όπως τα περιφε-
ρειακά, τα οποία αντίθετα διαθέτουν και μια συνθετικό-
τητα, καθώς λειτουργούν με μια μεγαλύτερη αμεσότητα 
και επικουρικότητα. Τα επιχειρησιακά συνδέονται με ει-
δικούς τομείς όπως π.χ. περιβάλλον, πολιτισμός, παιδεία, 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και κα-
τάρτιση κτλ. και έχουν ως πεδίο εφαρμογής τους το σύ-
νολο της χώρας. 

Τέλος υπάρχουν και οι κοινοτικές  πρωτοβουλίες 
και τα προγράμματα για τις διακρατικές συνεργασίες, που 
στοχεύουν στη δημιουργία πιλοτικών δυναμικών. Σημα-
ντική μπορεί να είναι και η συνεισφορά χρηματοδοτήσε-
ων π.χ. μέσα από το ΕΤΕΡΠΣ, τα χρηματοδοτικά πλαίσια 
της αυτοδιοίκησης ή άλλους εθνικούς πόρους. Στην τε-
λευταία κατηγορία υπάγονται δράσεις που χρηματοδο-
τούνται από προϋπολογισμούς υπουργείων και σε μικρό-
τερο βαθμό από ιδρύματα και χορηγούς. 

 
Γ.-Η αυτοχρηματοδότηση και η βιωσιμότητα των ε-

πενδύσεων 
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Όταν αναζητούμε τους πόρους για την οικολογική ή 
την πράσινη επιχειρηματικότητα, πρέπει να προσεγγί-
σουμε και το θέμα των ιδίων κεφαλαίων και της βιω-
σιμότητας των οικονομικών δράσεων, έστω και χωρίς 
άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που να συνδέονται με ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα ή με εθνικούς πόρους κτλ.  

Η βιωσιμότητα αυτών των επιχειρηματικών δράσε-
ων εξαρτάται από:  

1) την έρευνα αγοράς, 
 2)την ιδέα πάνω στην οποία διαμορφώνεται το συ-

γκεκριμένο ιδιωτικό επιχειρησιακό πλάνο και  
3)τα εργαλεία παρακολούθησης που θα υπάρξουν 

από πλευράς της επιχείρησης για την υλοποίηση της ιδέας 
ή του επιχειρησιακού της πλάνου. 

 Οπωσδήποτε πρέπει να παρακολουθούμε την ενερ-
γητική  εξέλιξη μιας δράσης και όχι μόνο να έχουμε στη 
διάθεσή μας εργαλεία πρόληψης κινδύνων και μείωσης 
ρίσκων κατά την εμφάνιση των προβλημάτων. 

 Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ιδέες αυτές 
πρέπει να έχουν ένα προσανατολισμό στην τοπικότητα 
και να βασίζονται σε ένα «συμβόλαιο τοπικής ποιότη-
τας», αμοιβαιότητας και συμπληρωματικότητας αγα-
θών και υπηρεσιών σε τοπική βάση κυκλοφορίας του 
προϊόντος. Οι ιδέες αυτές είναι ανάγκη να συνδέονται 
οργανικά με κάθε πλευρά του ανθρωπογενούς και του 
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

 Το Συμβόλαιο Τοπικής Ποιότητας είναι μια εθε-
λοντική συμφωνία για τοπικές προδιαγραφές και διαδι-
κασίες παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που αναδει-
κνύουν την τοπικότητα και την ποιότητα σαν οριζόντιους 
και κάθετους άξονες διασύνδεσης. Για παράδειγμα, οι 
κτηνοτροφικές μονάδες παίρνουν τοπικά παραγόμενες 
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και συγκεκριμένης ποιότητας ζωοτροφές (όσο είναι δυνα-
τόν), το τυροκομείο παίρνει τοπικά παραγόμενο γάλα συ-
γκεκριμένων προδιαγραφών, το εστιατόριο σερβίρει το-
πικά παραγόμενα τυριά, γάλα κ.ο.κ. Ο όρος ποιότητα σε 
αυτό το συμβόλαιο δεν χρησιμοποιείται με την τεχνική 
έννοια της ποιότητας, αλλά με μια πολύ ευρύτερη έννοια 
που συνδέεται περισσότερο με την ταυτότητα του προϊό-
ντος και ενός τόπου. 

 Οι ιδέες αυτές έχουν να κάνουν με μια δυναμική 
που δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί παρά μόνο σε περιπτώσεις 
όπου έχουν λειτουργήσει προηγουμένως χρηματοδοτικά 
πλάνα, δηλαδή σε περιοχές με leader και σε περιοχές ο-
λοκληρωμένης ανάπτυξης αγροτικού χώρου. Οι δράσεις 
σ’  αυτές τις τελευταίες περιοχές ξεκινάνε ουσιαστικά 
τώρα. Αντιθέτως στις περιπτώσεις  των περιοχών με lead-
er έχουμε μια δυναμική ήδη εμπεδωμένη με ένα στρατη-
γικό σχέδιο που εφαρμόζεται στο σύνολο των τοπικών 
κοινωνιών. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις χρειάστη-
κε η ιδιωτικοοικονομική προσέγγιση, για να αναπτυχθούν 
περαιτέρω οι στρατηγικές ιδέες ανάπτυξης των περιοχών 
και για να μπουν στην αγορά οι επιχειρηματικές δράσεις 
με ένα τρόπο δυναμικό.  

΄Ετσι σιγά-σιγά αναπτύσσεται μια νέα γενιά επιχει-
ρήσεων και οι ιδέες σχετικά με την ανάδειξη του περι-
βάλλοντος ως ενός οικονομικού πόρου για την κοινωνία 
διαχέονται πλέον και σε παραδοσιακούς επιχειρηματίες.  

Μια ιδιαίτερη περίπτωση πράσινου επιχειρηματία ή 
οικολογικού παράγοντα επιχειρησιακής και επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας είναι οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης. 
Οι οργανισμοί αυτοί έχουν μια πλειάδα πόρων (όχι μόνον 
για λόγους ανταποδοτικούς) και μπορούν να διαρθρώ-
σουν έτσι τις δράσεις τους - και τις διαρθρώνουν σιγά σι-
γά - διαμορφώνοντας δεδομένα τόσο μέσα από τις λει-
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τουργικές τους ανάγκες, όπως στις περιπτώσεις των βιο-
λογικών καθαρισμών και της αποκομιδής και της ανακύ-
κλωσης απορριμμάτων, όσο και στις περιπτώσεις της πα-
ρακολούθησης ή της ανάδειξης προστατευόμενων περιο-
χών, με τις οποίες συνδέονται τουλάχιστον για λόγους 
τουριστικούς. 

 Έχουμε δηλαδή έναν ιδιότυπο επιχειρησιακό φορέα 
που είναι η αυτοδιοίκηση (νομαρχιακή και  δημοτική – 
κοινοτική), η οποία μπορεί να λειτουργήσει για να δια-
μορφώσει και το στρατηγικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό 
όμως είναι δαπανηρό στην αφετηρία του. Επομένως αυτό 
το στρατηγικό πλάνο μιας περιοχής δεν θα μπορούσε να 
είναι διαθέσιμο από τον ιδιώτη και τον μεμονωμένο επι-
χειρηματία, επειδή αυτός κατά κανόνα δεν έχει τα απαι-
τούμενα κεφάλαια ή έστω δεν τα διαθέτει σε αυτή τη φά-
ση, γιατί αυτή δεν είναι ανταποδοτική άμεσα σ’ αυτόν.  

Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον που θα δια-
μορφώσουν οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης και οι Δ.Φ., ο 
επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει τις δικές του υπηρε-
σίες και τα δικά του προϊόντα. Αυτό μπορεί να το κάνει 
με μια θετική συνέργεια και βασιζόμενος στο συλλογικό 
πλαίσιο – διαφορετικό για την κάθε περίπτωση – που δι-
αμορφώνεται για το περιβάλλον σαν οικονομικό πόρο της 
κοινωνίας και σαν οικονομικό πόρο της επιχείρησης.  

Το σύνολο αυτών των δράσεων λειτουργεί σαν ένα 
ευρύτατο περιβάλλον συνέργειας για την πράσινη επιχει-
ρηματικότητα και εδώ πρέπει να εκτιμηθούν και οι συ-
νέργειες που υπάρχουν και είναι :  

1)οι έμμεσες συνέργειες, όπως αυτές που προκύ-
πτουν από τα προγράμματα κατάρτισης, και  

2)οι άμεσες, όπως αυτές που προκύπτουν από τις 
αναγκαστικές διατάξεις των νόμων ή την εφαρμογή των 
προβλεπόμενων περιβαλλοντικών μελετών. 
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Αυτές όλες διαμορφώνουν και τις ανάγκες απασχό-
λησης και τις ανάγκες επιχειρηματικών δράσεων ή των 
συμβάσεων για ζητήματα περιβάλλοντος.    

Η πράσινη επιχειρηματικότητα πρέπει να εκμεταλ-
λευτεί με ένα τρόπο πιο ολοκληρωμένο τις περιπτώσεις 
εκείνες που έχουμε Προγράμματα Ολοκληρωμένης Πα-
ρέμβασης -όπου ο δικαιούχος που κατευθύνει τους πό-
ρους είναι ο ΟΑΕΔ, καθώς και τις περιπτώσεις που έχου-
με Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης ή τοπικές δράσεις α-
πασχόλησης. Ακόμη περισσότερο τις περιπτώσεις που 
έχουμε ειδικές και χωροθετημένες παρεμβάσεις τομεα-
κών και περιφερειακών προγραμμάτων, όπως οι περιπτώ-
σεις που αναφέραμε προηγουμένως των ΟΠΑΑΧ, των 
leader κτλ. Ο επιχειρηματίας μπορεί να συνδυάσει τα ευ-
εργετήματα. 

Σαν στρατηγικό πλαίσιο και στρατηγικά εργαλεία 
για την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας σί-
γουρα πρέπει να λειτουργήσουν τόσο οι φορείς προστα-
σίας του περιβάλλοντος όσο και οι τοπικές κοινωνίες με 
τις οικονομικές δραστηριότητες που πρέπει να ενταχθούν 
μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή. 

 
Αναγκαίοι όροι για την Π.Ε. 
 
Το ζήτημα είναι να υπάρξει ήπια παραγωγικοποίη-

ση και εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος με:  
1)ελάχιστες υλικές ροές (αποσύμπλεξη) και  
2)ισχυρή προστιθέμενη αξία και συνέργεια,  
ώστε να διευρυνθεί η οικονομική φέρουσα ικανότη-

τα και να ξεπεράσουμε την κορεσμένη δυνατότητα, δια-
τηρώντας και αυξάνοντας την τοπική ευημερία. 
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Βήματα για τον σχεδιασμό της Π.Ε. 
 
Τα κύρια βήματα για το σχεδιασμό της πράσινης ε-

πιχειρηματικότητας είναι τα παρακάτω: 
 1)Σε μια ζώνη για την οικολογική  επιχειρηματικό-

τητα προσεγγίζουμε το ζήτημα με ένα γενικό σχέδιο που 
περιγράφει τα συστατικά του συστήματος μέσα στο 
οποίο πρόκειται να κινηθεί η επιχειρηματική δράση.  

Για παράδειγμα, μέσα στις προστατευόμενες περιο-
χές natura  πρέπει να έχουμε κλαδικές και ολικές στρα-
τηγικές για την Π.Ε., όπου οι κλαδικές αφορούν τα συ-
στατικά του συστήματος και οι ολικές που αφορούν το 
γενικό σχέδιο. 

2)Στη συνέχεια προχωράμε σε ένα σύστημα υπο-
στήριξης του αυτοσχεδιασμού για κάθε ενδιαφερόμενο 
που να μπορεί να παρακολουθεί τα δεδομένα και τις εξε-
λίξεις και να τροποποιεί το πρόγραμμά του αντιμετωπίζο-
ντας τις αλλαγές του περιβάλλοντος. 

 3)Το τρίτο είναι ένα στοιχείο διαφοροποίησης και 
ένταξης, χωροθέτησης της πράσινης επιχειρηματικής 
δράσης, ώστε να υπάρχει η ιδιοτυπία και η κατοχύρωση 
της δράσης.  

4)Το τέταρτο είναι η εξέταση των πόρων που μπο-
ρεί να έχει αυτή η δράση, τόσο των δικών της άμεσων 
πόρων όσο και της ανατροφοδότησής της από την αγορά 
και τα προγράμματα, ποια είναι δηλαδή η δυναμική του 
ζωτικού πεδίου της. Σε κάθε δε πράσινη δραστηριότητα  
πρέπει να υπολογίζουμε:   

(α)το δυνατό,  
(β)τοδιαθέσιμο,  
(γ)το χρησιμοποιούμενο,  
(δ)το αποδιδόμενο και  
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(ε)το ανανεούμενο. 
5)Το πέμπτο σημείο είναι η δυνατότητα που έχει 

αυτή η δράση: 
(α) για αναπαραγωγή και  
(β)για δικτύωση και συνεργασία με άλλες ομοει-

δείς δράσεις, ώστε να δημιουργείται μια οικονομία κλί-
μακας και έτσι να αποφεύγεται η παρακμή, η απομόνωση 
και η περιθωριοποίηση της δράσης. 

6)Το έκτο είναι αυτή καθεαυτή η αντίληψη των 
προβλημάτων. Αυτά πρέπει να εκτιμώνται με ακέραιο 
τρόπο και να μην προτάσσονται οι επιθυμίες και οι προσ-
δοκίες. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει μια καλή μελέτη αυ-
τών των προβλημάτων.  

7)Το έβδομο είναι η δυναμική της κωδικοποίησης 
με τρόπο ζωτικό, ώστε τα ιδιαίτερα ζητήματα να μπορούν 
να αναπτύσσονται με τη χρήση της πληροφορίας και να 
αντιμετωπίζονται συστηματικά. 

Σε κάθε περίπτωση βέβαια θα πρέπει να εκτιμήσου-
με το δραστικό, δηλαδή το ενεργό κοινό, δηλαδή το άμε-
σα εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό (εργαζόμενους, κα-
ταναλωτές) που θα υιοθετήσει μια δραστηριότητα κι ένα 
προϊόν, και το ωφέλιμο (φορείς, κοινωνία), που θα είναι 
εποικοδομητικό, διαμορφώνοντας ένα θετικό εξωτερικό 
περιβάλλον για την επιχείρηση. 

Θα πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ ότι η ιδιαιτερό-
τητα και η τοπικότητα μπορεί τελικά να εκφυλιστούν, αν 
γίνουν μονομέρεια και βάσεις ενός τοπικού υπερκαθορι-
σμού, όπως θα έλεγε ο Wallerstein. Ο υπερκαθορισμός ή 
η υπερταυτοποίηση (δηλ. η υπερβολική έμφαση στην 
ταυτότητα και ο φυσικός και πολιτιστικός υπερπροστα-
τευτισμός) των περιοχών natura δεν είναι ομαλή εξέλιξη. 

          *Στις σύγχρονες ανθρωπιστικές επιστήμες αυτές οι πε-
ριοχές μπορεί να θεωρηθούν εκφράσεις μιμιδίων ή νεοτονικών 
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πλασμάτων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να υπερ-
βάλουμε συγχέοντας  τον τοπικισμό με  την  τοπική ολοκλή-
ρωση της προστατευόμενης περιοχής. Οι περιοχές αυτές πρέ-
πει να βγουν από τη «γυάλα» και να αναπνέουν σε ανοικτούς 
ορίζοντες. 

Και τα μεν μιμίδια είναι έννοια που αναφέρεται κατά 
κάποιο τρόπο σε άϋλα πολιτισμικά γονίδια, σε προτυποποιή-
σεις της βιωσιμότητας των πολιτισμικών στοιχείων. Την έν-
νοια εισήγαγε ο R.Dokins και έχει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη 
πορεία. 

Τα δε νεοτονικά πλάσματα βασίστηκαν στη θεωρία του 
ολλανδού ανθρωπολόγου Bolk, σύμφωνα με την οποία η     
αναστολή ορισμένου είδους ανάπτυξης συνδυάζεται με τη δια-
τήρηση της νεότητας και δημιουργεί ευκαιρίες για μείζονα 
μελλοντική ανάπτυξη. Αυτό νομίζουμε ότι ταιριάζει πλήρως 
στις περιοχές natura. 
 
Χαρακτηριστικά της Π.Ε. 
 
Α.-Θεμελιώδη Χαρακτηριστικά 
 
1)συμβιωτικότητα με τα τοπικά χαρακτηριστικά και  

         2)ικανότητα ανάδειξης αυτών των χαρακτη-
ριστικών.  

 Αυτά πρέπει να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση και 
να αποτελούν το υπόστρωμα στο οποίο στηρίζονται όλα 
τα υπόλοιπα. Αυτό βέβαια αναφέρεται στην μικρής κλί-
μακας πράσινη επιχειρηματικότητα.  

Στις μεγάλης κλίμακας πράσινες επιχειρήσεις και 
πάλι συνεκτιμώνται αυτοί οι παράγοντες, με έμφαση ό-
μως στην υψηλή περιβαλλοντική αναγκαιότητα αυτών 
των επιχειρήσεων (αιολικά πάρκα, βιομηχανίες ανακύ-
κλωσης κτλ.). Η ίδια η εγκατάσταση της μεγάλης ή βιο-
μηχανικής επιχείρησης δεν στοχεύει στο να συμβιώνει 
κατ’ ανάγκην με τα τοπικά χαρακτηριστικά ή να τα ανα-
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δείξει. Για παράδειγμα, το εργοστάσιο κατασκευής ανε-
μογεννητριών ενδεχομένως δεν μπορεί μεν να εγκατα-
σταθεί σε κάποια περιοχή, όμως τα προϊόντα του (οι ανε-
μογεννήτριες) θα ωφελούσαν υπό όρους μια τέτοια περι-
οχή. Τα προϊόντα επομένως της μεγάλης επιχείρησης ε-
μπίπτουν σε αυτή την αναγκαιότητα κατά ένα μικρό ή 
μεγάλο βαθμό. Επίσης για παράδειγμα στην περίπτωση 
των αιολικών πάρκων σε επίπεδο τοπικών χαρακτηριστι-
κών συνεκτιμάται και το αιολικό δυναμικό, η απόσταση 
από τους οικισμούς κτλ.  

Στις υπερτοπικής σημασίας τέτοιες δραστηριότητες 
η έμφαση μπαίνει στη συνεισφορά τους στην εθνική κλί-
μακα περιβαλλοντικής προσαρμογής της οικονομίας, με 
όσο το δυνατόν μικρότερες τοπικές περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις. Π.χ. η καθαρή ενέργεια είναι φανερό ότι αφορά 
τα δάση, τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα ζωής και έτσι 
το προϊόν της αειφορικής παραγωγής ενέργειας διαχέεται 
σε κάθε  τόπο. 

 
Β.-Επιμέρους Χαρακτηριστικά 
 

         Οι δράσεις που κατευθύνονται στην πράσινη επιχει-
ρηματικότητα θα πρέπει να διαθέτουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1)ποιοτική πρωτοπορία,  
2)συστηματικότητα,  
3)συλλογικότητα,  
4) προοδευτικό πραγματισμό και ρεαλισμό, 
5)οικονομική βιωσιμότητα,  
6)να συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική 

ευημερία του τόπου και 
7)να συνηγορούν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
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8)απουσία επιχειρηματικού πληθωρισμού, δηλαδή 
δεν είναι καλό να υπάρχουν πολλές ομοειδείς επιχειρή-
σεις επειδή έτσι μειώνεται η βιωσιμότητά τους. Ο πληθω-
ρισμός αναιρεί αυτή καθ’ εαυτή την πράσινη επιχειρημα-
τικότητα, η οποία γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να βασίζεται 
σε μια δικτυακή συμπληρωματική διαφοροποίηση των 
πράσινων επιχειρήσεων και προϊόντων σε ένα τόπο, 
πράγμα που σημαίνει καινοτομία και φαντασία, καθώς 
επίσης και ήπια επιχειρηματικότητα για ήπιες δράσεις. Η 
ήπια πολυλειτουργική δραστηριότητα ενισχύει την επι-
χειρηματική βιωσιμότητα. 

Σε μεγάλο βαθμό στρατηγικό εργαλείο για την πρά-
σινη επιχειρηματικότητα είναι η ολοκλήρωση της ατζέντα 
21 για τις προστατευόμενες περιοχές, έτσι ώστε οι πρω-
τοπόροι να μην είναι απομονωμένοι «μοναχικοί καβαλ-
λάρηδες».  

  
Οικονομική Βιωσιμότητα της Π.Ε. 
 
Α.-Απαιτούμενα στοιχεία 
 
Το κλειδί της επιτυχίας για την οικονομική βιωσι-

μότητα των δράσεων που αποσκοπούν στην Π.Ε. αποτε-
λούν: 

1)η διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων, 
2)η νοοτροπία του επενδυτή και του κοινωνικού πε-

ριβάλλοντος, 
3)η αξιοποίηση των πόρων, 
4)το επιχειρηματικό επιχειρησιακό σχέδιο,  
5)οι επενδύσεις.  
6)τα δίκτυα σήμανσης ποιότητας που μπορούν και 

πρέπει να συνδυαστούν με δίκτυα κινήτρων και  στήρι-
ξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, εκεί 
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όπου η πράσινη απασχόληση είναι αλληλένδετη με την 
επιχειρηματικότητα. 

 
Β.-Οι περιοχές natura 
 
Η εσωτερική ζωνοποίηση των περιοχών natura ρυθ-

μίζει και θέτει κριτήρια επιλεξιμότητας κατά τον οικονο-
μικό σχεδιασμό των δράσεων. Επομένως οι χάρτες των 
προστατευόμενων περιοχών και η γεωγραφία τους είναι 
εργαλεία στρατηγικής και χωροταξικής προσέγγισης για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τη βιωσιμότητα των επιχει-
ρηματικών δράσεων. 

Στις περιοχές natura πρέπει να έχουμε χαμηλή έντα-
ση επενδύσεων, που όμως πρέπει να την αντισταθμίζου-
με. Γι’ αυτό πρέπει να έχουμε επενδύσεις  χαμηλής μεν 
έντασης αλλά υψηλών αποδόσεων. Δυστυχώς όμως σε 
αυτές τις περιοχές έχουμε και χαμηλή ένταση επενδύσεων 
και ταυτόχρονα χαμηλή ανταγωνιστικότητα, επειδή δεν 
έχουμε αξιοποιήσει ακόμη τα συγκριτικά τους πλεονε-
κτήματα. Αυτές οι περιοχές στον τομέα των αποδόσεων 
βρίσκονται χαμηλά, ενώ  η ποιοτική ανταγωνιστικότητα 
δεν λειτουργεί ακόμη. Η τιμή ανά μονάδα προϊόντων 
πρέπει να διαμορφωθεί με βάση την ποιότητα και σύμ-
φωνα με τους όρους του μάρκετινγκ.  

 
Γ.-Οι επενδύσεις 
 
Η οικονομική βιωσιμότητα εξαρτάται και από τις 

επενδύσεις που διαμορφώνουν το γενικότερο κλίμα και 
χρωματίζουν αναπτυξιακά την περιοχή.  

Αυτές οι επενδύσεις συνδέονται κυρίως με έργα του 
δημόσιου τομέα και της αυτοδιοίκησης και αποτελούν 
υπόστρωμα για τις ιδιωτικο-οικοοικονομικές επενδύσεις. 
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Αυτές οι επενδύσεις καθορίζουν το γενικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον και ρυθμίζουν για παράδειγμα την τουριστική 
δυναμική ενός τόπου.  

Προς διευκόλυνση λοιπόν των ιδιωτικοοικονομικών 
επενδύσεων πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι υπάρχου-
σες υποδομές. Οι υποδομές αυτές μπορούν να ενσωματω-
θούν τόσο στις στρατηγικές ανάπτυξης όσο και στη στρα-
τηγική προστασίας περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα όμως 
χρειάζονται έρευνες οικονομικής νοοτροπίας και συμπε-
ριφοράς σε τοπικό επίπεδο με παράλληλη ανάπτυξη δεξι-
οτήτων. 

Εν προκειμένω οι ιδιωτικές τουριστικές μονάδες  ως 
μια κατηγορία επιχειρηματικών δράσεων αξιοποιούν αυ-
τές τις υποδομές και αποδίδουν προστιθέμενη αξία. 

 
Δ.-Εναλλακτικές λύσεις 
 
Η πολιτική του φορέα διαχείρισης αλλά και του επι-

χειρηματία θα πρέπει να έχει τρεις εναλλακτικές λύσεις 
προς την αγορά: 

1)τη λύση «πόρτα – πόρτα»,  
2)τη λύση «δίκτυα έξω» και 
3)τη διαρθρωτική προσέγγιση και δυναμική στην 

διάχυση των προϊόντων της πράσινης επιχειρηματικότη-
τας και στην υποστήριξή τους από το κοινωνικό περιβάλ-
λον. Απαιτείται ένα γενικότερο κλίμα που να δίνει τον 
τόνο της αλλαγής των εξελίξεων, μέχρι να παγιωθεί η νέα 
αγορά. Αυτό θα λέγαμε ισχύει περισσότερο για τον ΦΔ, 
δεν παύει όμως να είναι αναγκαίο και για την επιχείρηση.  

Τα βήματα της πρώτης επιχειρηματικότητας χρειά-
ζονται: 

1)αναγκαίες υποδομές, κατόπιν τούτου 
2)προβολή και στη συνέχεια 
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3)ανάπτυξη των επιχειρηματικών ευκαιριών για 
την ανάδειξη, την ποιότητα και την ασφάλεια του πε-
ριβάλλοντος.  

Η επιχειρηματικότητα, οι αγορές, τα επαγγέλματα 
και η απασχόληση αρχίζουν να στοιχίζονται στο περιβαλ-
λοντικό τοπίο. Η διαμορφούμενη αγορά είναι τοπική και 
υπερτοπική.  

 
Ε.-Προτάσεις για Λευκή Βίβλο και Οδηγό Επικοινω-

νίας 
 
1)Eπειδή η Π.Ε. έχει σοβαρά προβλήματα στον α-

νταγωνισμό λόγω του κόστους της, ενώ παράλληλα απο-
τελεί  έναν αναγκαίο μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για μια λευκή 
βίβλο πράσινης επιχειρηματικότητας μέσα στα πλαίσια 
μιας γενικότερης λευκής βίβλου για το περιβάλλον. Μετά  
τη λευκή βίβλο για την απασχόληση και την αντιμετώπι-
ση της ανεργίας χρειάζεται μια συνοδευτική λευκή βίβλος 
για την πράσινη επιχειρηματικότητα.  

2) Για την αξιοποίηση των ευκαιριών της αγοράς οι 
επιχειρήσεις χρειάζεται και ένας οδηγός επικοινωνίας 
για ένα πράσινο μάρκετινγκ. 

 
 
 Πλαίσιο  του Πράσινου Επιχειρείν – Πίνακες 
 

Το πλαίσιο του Πράσινου Επιχειρείν 
 
1)Ταυτότητα περιοχής: α.-οικολογική           ιδιαιτερότητα 
                       β.-πολιτιστικο-ιστορική  με    ποιότητα 
                     γ.-κοινωνικο-οικονομική          σπανιότητα 
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2)Λειτουργική και Αισθητική Ανάδειξη Ταυτότητας. 
3)Επιχειρηματικές δραστηριότητες αξιοποίησης της τοπι-
κότητας και της φύσης που αξιοποιούν κίνητρα, χρημα-
τοδοτικά εργαλεία και ευκαιρίες. 
4)Δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Προστατευ-
όμενης Περιοχής – Ανάπτυξη ολικά συνδεδεμένη με τον 
τόπο. 
5)Εθελοντικές δεσμεύσεις ποιότητας και περιβαλλοντικής 
συνέπειας. 
6)Προστιθέμενες Τουριστικές Αξίες. 
7)Σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Τοπικής Οικονομικής 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
8)Αξιοποίηση και ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών υ-
ποδομών. 

 
Παραδείγματα Δικτύων  συναφών με την τοπική συ-

στημική ανάδειξη ταυτότητας 
1)ΤοΔίκτυο Ομάδων ΄Εργου Πληροφόρησης και Υπο-
στήριξης της Θεσσαλίας (αρκετά υποδειγματικό για τοπι-
κή ατζέντα και δράση 21).  
2)ΤοΔίκτυο Ερύμανθος από ΜΚΟ και  
3)Το Δίκτυο Συνεργασίας Εθελοντικών και μη Κυβερνη-
τικών Οργανώσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
4)Η άτυπη συνεργασία της ΚΕΔΚΕ (αυτοδιοίκηση) με το 
ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργα-
νώσεων - ΜΚΟ) για την πράσινη επιχειρηματικότητα.  
5)Δίκτυο «Πίνδος – Εθελοντισμός» ΜΚΟ 
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ΤΤΑΑ  ΒΒΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ    
ΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ..  

1. Αναγνώριση του πεδίου και των αναγκών. Αυτό το 
βήμα είναι ένα πολιτικό βήμα. 
2. Πληροφόρηση για τους πόρους και τις δυνατότητες. 
3. Ιδέες για την επιχειρησιακή εμπλοκή στα προγράμ-
ματα και την υλοποίησή τους.  
4. Δράσεις και ενεργοποίηση, διαμόρφωση επιχειρη-
σιακού περιβάλλοντος και συνεργασιών  για το περι-
βάλλον. Σημαντικό ρόλο παίζει η συναίνεση του  κοι-
νού και η κοινή χάραξη στρατηγικής που αποτελεί το 
καλύτερο περιβάλλον για μια επιχειρηματική εμπλοκή, 
σε έναν Ο.Τ.Α. ή σε μια μη κυβερνητική οργάνωση μέ-
σα σε ένα πρόγραμμα και την υλοποίησή του. Η γενική 
περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί ένα πεδίο καθορι-
στικό δίπλα από την επενδυτική αφύπνιση και την ειδι-
κή περιβαλλοντική διαχείριση που μπορεί να ισχύει για 
μια συγκεκριμένη περιοχή  & η οποία είναι αναγκαστι-
κή.  
5. Δικτύωση για άντληση γνώσης & προώθηση συνερ-
γατικών δράσεων.  
6. Θεσμική  στρατηγική και για τους πόρους αλλά και 
για την πολιτική προώθηση και τις πρακτικές  
7. Προγραμματική ένταξη 
8. Μια θετική ζήτηση και ένα θετικό εξωτερικό περι-
βάλλον σε σχέση με το πρόγραμμα και την επιχειρησι-
ακή υλοποίησή του. Αυτό συνδέεται με όρους ποιότη-
τας ζωής, με τη γενικότερη βιώσιμη ανάπτυξη & με τον 
βιώσιμο τουρισμό μέσα από τον οποίο μπορούν να υ-
πάρξουν ανταποδοτικά έσοδα.  
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1. Αλλαγή στάσης και επιρροή στους ανταγωνι-
στικά δρώντες, (λόγω συμφερόντων & νοοτρο-
πιών). 
2. Σύμπραξη διοικητικών και ρυθμιστικών παρα-
γόντων στη βάση της νομιμότητας & της αειφόρου 
ανάπτυξης. 
3. Φορείς κοινωνικής βάσης & κοινωνία των πολι-
τών. 
4. Αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών που 
εκδηλώνονται και από το κοινό. Για παράδειγμα 
στο θέμα της ανακύκλωσης των απορριμμάτων 
κλπ. 
5. Υποψήφιους εν δυνάμει θετικούς συντελεστές 
που είναι οι θετικά δρώντες όπως είναι οι  ΜΚΟ 
για παράδειγμα, ή οι ευαισθητοποιημένες ομάδες 
(στις ευαισθητοποιημένες ομάδες να συμπεριλαμ-
βάνονται και τους επιστήμονες) 
6. Οι επιχειρηματικά ενδιαφερόμενοι και εμπλε-
κόμενοι  
7. Οι κοινωνικά εμπλεκόμενοι που αντιλαμβάνο-
νται κοινή ωφέλεια που διαχέεται και σ’ αυτούς. 
8. Περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις  
9. Χρήστες του περιβάλλοντος του περιβαλλοντι-
κού κεκτημένου και χρήστες των μελλοντικών πε-
ριβαλλοντικών αποδόσεων  
 

ΚΚααττεευυθθύύννσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  εεξξωωττεερριικκοούύ  
ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ππρράάσσιιννηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς..  
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11..  ΒΒιιώώσσιιμμηη  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  ααπποοσσύύννδδεεσσηη    
22..  ΣΣυυσσττηημμιικκήή  ααννάάδδεειιξξηη  κκααιι  ααννάάδδεειιξξηη  
ττααυυττόόττηηττααςς    
33..  ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  ααγγοορράάςς  κκααιι  ππρράάσσιιννοο  
εεππιιχχεειιρρεείίνν  
44..  ΠΠιιλλοοττιικκόό    οοιικκοοννοομμιικκόό  κκααιι  θθεεσσμμιικκόό  
ππλλααίίσσιιοο  κκααιι  σσττρρααττηηγγιικκήή  υυπποοδδοομμώώνν..  
ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  εεξξωωττεερριικκώώνν  εεππιιδδρράά--
σσεεωωνν  θθεεσσμμιικκάά  κκααιι  ααγγοορρααίίαα    
55..  ΤΤαα  δδιιααχχεειιρριισσττιικκάά  σσχχέέδδιιαα  
66..  ΗΗ  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήή  ππρρααγγ--
μμααττιικκόόττηητταα  ττωωνν  ππρροοσσττααττεευυόόμμεεννωωνν  ππεε--
ρριιοοχχώώνν    
77..  ΗΗ  ννέέαα  ζζήήττηησσηη  μμεε  εευυααιισσθθηησσίίαα  σσττηηνν  
υυγγεείίαα,,  σσττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  σσττηηνν  πποοιιόό--
ττηητταα  ζζωωήήςς..  
 

ΣΣυυννιισσττώώσσεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοδδοοττιικκόόττηητταα  
ττηηςς  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  δδιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς  
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  ΗΗ  πποοιιόόττηητταα  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοο--
ννττοοςς::  
11..  ΕΕίίννααιι  ππααρρααγγωωγγιικκόόςς  σσυυ--
ννττεελλεεσσττήήςς  
22..  ΕΕίίννααιι  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκόό  
κκααιι  υυπποοκκααττάάσσττααττοο  ααγγααθθόό    
33..  ΛΛεειιττοουυρργγεείί  ωωςς  οοιικκοοννοομμίίαα  
ζζωωήήςς  κκααιι  υυγγεείίααςς  
44..  ΩΩςς  ππηηγγήή  κκααιι  ααξξίίαα  ιικκααννοο--
πποοίίηησσηηςς  &&  ωωφφέέλλεειιααςς..    
55..  ΩΩςς  κκόόσσττοοςς  ττααξξιιδδιιοούύ  κκααιι  
εεννεερργγόόςς  ζζήήττηησσηη,,  όόππωωςς  υυπποο--
λλοογγίίζζεεττααιι  οοιικκοοννοομμιικκάά    
66..  ΩΩςς  εεννααλλλλαακκττιικκήή  δδυυννηηττιικκήή  
ααξξίίαα.. 

Η οικο-
νομική 
αποτίμη-
ση της 
ποιότη-
τας του 
περιβάλ-
λοντος. 

Η ωριμότητα και η εξωστρέφεια της 
πράσινης επιχειρηματικότητας συνδέεται 
με τον πλούτο των ιδεών, την επιτυχία 
της καινοτομίας, την ανάδειξη των εναλ-
λακτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημά-
των όπως η ποικιλότητα, η ιδιαιτερότητα, 
η τροπικότητα και  η τοπικότητα. 

Η δυναμική της πράσι-
νης επιχειρηματικότητας
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Η αειφόρος και συστημική ανάπτυξη είναι 
αντίθετη στις αγοραίες κοινωνικές και περι-
βαλλοντικές ατυπίες της «συμβατικής» οικο-
νομικής ανάπτυξης. Η συστημική ανάδειξη 
ταυτότητας και τοπικότητας δεν αποτελεί 
μόνο τον αντίποδα της αναπτυξιακής «ατυ-
πίας»  καθώς συμβάλλει τα μέγιστα στην δι-
αφοροποίηση του προϊόντος και την αξιο-
ποίηση του συγκριτικού και αειφόρου πλεο-
νεκτήματος.  

Η αναγκαιότητα της 
συστημικής ανάπτυξης 

Η πράσινη επιχειρηματικότητα 
πρέπει ΄΄να προσανατολίζεται πε-
ρισσότερο σ’αυτό που ταιριάζει σ’ 
ένα τόπο παρά σ’ ότι φαίνεται να 
λείπει από ένα τόπο΄΄.  

Ο χαρακτήρας της πράσι-
νης επιχειρηματικότητας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 
Οικο-Επιχειρηματικότητα και τοπική κοινωνία 

 
Η νοοτροπία της κοινωνίας παίζει πολύ σπουδαίο 

ρόλο στην ανάπτυξη της Π.Ε.΄Ομως η κοινωνία μερικές 
φορές τηρεί αρνητική στάση απέναντι στις δράσεις αυτές. 
Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει την απαραίτητη γνώση ούτε 
έχει συνειδητοποιήσει την ευθύνη της για την περιβαλλο-
ντική διαχείριση και χαρακτηρίζεται από τοπικισμό, λει-
τουργώντας απλά σαν καταναλωτής που απαιτεί χωρίς να 
έχει υποχρεώσεις. Στην αντιμετώπιση αυτού του προβλή-
ματος θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι ΜΚΟ και οι Δ.Φ. με 
την ενημέρωση και τη διαμόρφωση νέων ιδεών και συμπε-
ριφορών. Πάντως η αλλαγή νοοτροπίας θα εσήμαινε και 
μια σημαντική οικονομία κλίμακας, γιατί έτσι θα αποφευ-
γόντουσαν δράσεις που σήμερα είναι απαραίτητες για να 
αντιμετωπισθεί αυτή η αρνητική στάση και επομένως θα 
γινόντουσαν λιγότερες δαπάνες. 

 
Για την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρημα-

τικότητας και της πράσινης αγοράς σημαντική προϋ-
πόθεση είναι η δημιουργική συναίνεση της τοπικής κοι-
νωνίας. Η τοπική κοινωνία παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο, 
καθώς επηρεάζει και επηρεάζεται από τις μη κυβερνητι-
κές οργανώσεις που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Πα-
ράλληλα εκφράζεται θεσμικά από την αυτοδιοίκηση. Η 
τοπική κοινωνία έχει και άτυπες μορφές έκφρασης της 
κοινωνίας των πολιτών, πέραν των μη κυβερνητικών ορ-
γανώσεων, με τοπικές πρωτοβουλίες πολιτών που λει-
τουργούν στο πλαίσιο της επικαιρότητας συγκεκριμένων 
προβλημάτων και διεκδικήσεων. Η τοπική κοινωνία, πέρα 
από το ότι αποτελεί μια κοινωνία καταναλωτικής αποδο-
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χής των προϊόντων της πράσινης επιχειρηματικότητας, 
αποτελεί και έναν παράγοντα που παίζει ρόλο στον σχε-
διασμό της πράσινης επιχειρη-ματικότητας και στην απο-
δοχή της.  

Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας, πέρα από την κατα-
ναλωτική της συμπεριφορά, είναι καθοριστικότερος σε 
θέματα που αποτελούν ζητήματα αιχμής για την περιβαλ-
λοντική διαχείριση, όπως οι ΧΥΤΑ, η εγκατάσταση αιο-
λικών πάρκων, οι βιολογικοί καθαρισμοί κτλ. Σε θέματα 
δηλαδή που άπτονται μιας μεγάλης τοπικής και υπερτοπι-
κής κλίμακας πράσινης επιχειρηματικότητας, η τοπική 
κοινωνία λειτουργεί σαν ένας από τους παράγοντες που 
άλλοτε αναστέλλουν και άλλοτε (σπανιότερα) μπορούν 
να επικροτήσουν την πράσινη επιχειρηματικότητα.  

 
Η αρνητικότητα της κοινωνίας απέναντι στην Π.Ε. 
 
Α.-Πού οφείλεται 
 
Το πρόβλημα της αρνητικότητας της κοινωνίας α-

πέναντι στις δράσεις της Π.Ε. καθορίζεται από:                                      
1)Την έλλειψη συνειδητότητας της κοινωνίας σχε-

τικά με την πολυμερή ευθύνη για την περιβαλλοντική δι-
αχείριση και σχετικά με το κοινωνικό σχήμα της περι-
βαλλοντικής διαχείρισης. Αυτή η ελλειμματική συνειδη-
τότητα μπορεί να οφείλεται είτε στην έλλειψη γνώσης 
είτε στην έλλειψη ορθής πρόθεσης  και ευαισθησίας (α-
κόμη και όταν υπάρχει η γνώση). 

2)Την παράλληλη πυροδότηση από τους τοπικι-
σμούς, τα ιδιαίτερα συμφέροντα και τις απαιτήσεις για 
μια τοπικά ανέξοδη και ανεύθυνη ποιότητα ζωής,  

3)Τη στάση των αυτοδιοικήσεων, τόσο της τοπι-
κής όσο και της νομαρχιακής, απέναντι στα μείζονα ζη-
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τήματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, του περιβαλλο-
ντικού σχεδιασμού και της έγκρισης των μελετών περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων. Καθορίζεται ακόμη και από 
τις διαδικασίες της διαβούλευσης, που λειτουργούν μέσα 
στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης. Πολλές φορές η αυτο-
διοίκηση και η τοπική κοινωνία βρίσκονται σε αναντι-
στοιχία και ανακολουθία. Στις περιπτώσεις αυτές δεν 
μπορεί κανείς να πει ποιος έχει ορθή άποψη, παρά μόνο 
κατά περίπτωση.  

Μερικές φορές η αυτοδιοίκηση και η τοπική κοινω-
νία λειτουργούν στον φαύλο κύκλο του «αναπτυξιακού» 
λαϊκισμού και, ματαιοπονώντας ποιοτικά, αποπροσανα-
τολίζουν την ανάπτυξη ακόμη και ενάντια στη θεσμική 
συμβατότητα ορισμένων έργων με διεκδίκηση π.χ. κατα-
σκευής σωφρονιστικών καταστημάτων ή άλλων αντισυμ-
βατικών έργων σε περιοχές οικοανάπτυξης και οικοτου-
ρισμού. 

Ενίοτε όμως η τοπική αυτοδιοίκηση, αποδεχόμενη 
την θεσμική εταιρική ευθύνη της, λειτουργεί πιο υπεύθυ-
να και εποικοδομητικά για την πράσινη επιχειρηματικό-
τητα έναντι της τοπικής κοινωνίας. Η τελευταία εμφανίζει 
την παραδοξότητα να απαιτεί μια πληρότητα περιβαλλο-
ντικής ποιότητας ζωής, ενώ η ίδια, επιμερισμένα μέσω 
της συμπεριφοράς των πολιτών της, επιβαρύνει το περι-
βάλλον. Το μόνο που τελικά εμφανίζεται να ζητάει συνή-
θως ο τοπικός πληθυσμός είναι μια πλήρης ποιότητα ζωής 
και περιβάλλοντος, χωρίς όμως να κάνει τίποτα ο ίδιος. 
Λειτουργεί σαν ένας καταναλωτής, που δεν θέλει να έχει 
καμία ευθύνη για τον καταναλωτισμό. Θέλει τον χαμένο 
παράδεισο της φύσης αλώβητο από όλους τους άλλους 
εκτός από τον εαυτό του.  

Αυτό το σύνδρομο της τοπικιστικής ανευθυνότητας 
αποτελεί έναν σημαντικό αναστολέα στην πράσινη επι-
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χειρηματικότητα τόσο των ΟΤΑ όσο και του ιδιωτικού 
τομέα, αλλά επίσης και στον περιφερειακό και εθνικό 
στρατηγικό και χωροταξικό σχεδιασμό.  Είναι ένα κρίσι-
μο σημείο, στο οποίο πρέπει να πάρουν υπεύθυνη θέση 
και οι τοπικές και οι εθνικής εμβέλειας μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, που ασχολούνται με το περιβάλλον, και οι 
εθνικοί φορείς της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ).  

4)Την έλλειψη αποδοχής εκ μέρους των οργανι-
σμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομαρχιακών αυτο-
διοικήσεων του ότι το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής 
έχουν ένα ανταποδοτικό κόστος, ένα τίμημα, το οποίο 
πρέπει να καταβάλλεται συλλογικά, να μερίζεται στο κοι-
νό, στους καταναλωτές και τους αποδέκτες αυτής της 
ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος. Η αναγκαιότητα για 
ανταποδοτικά τέλη σε λειτουργίες που συνδέονται με την 
περιβαλλοντική διαχείριση και την ποιότητα ζωής είναι 
από τους ισχυρότερους αναστολείς για πρωτοβουλίες 
στην κατεύθυνση της πράσινης επιχειρηματικότητας από 
πλευράς των ΟΤΑ. Η τοπική κοινωνία εδώ λειτουργεί 
καθοριστικά. 

 
Β.-Ο αμφίπλευρος ρόλος των ΜΚΟ 

 
Στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει οι μη κυβερνη-

τικές οργανώσεις (ΜΚΟ) να πάρουν πρωτοβουλίες, που 
να αμβλύνουν το πολιτικό κόστος της ανταποδοτικότητας 
για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, και να ανοί-
ξουν τον δρόμο για μια νέα προσέγγιση στη βιώσιμη α-
νάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.  

Είναι επίσης ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώ-
σεων να ενεργοποιήσουν το εταιρικό σχήμα διαβούλευ-
σης για την περιβαλλοντική διαχείριση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη στο μοντέλο της ατζέντα και της δράσης 21. 
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Πρέπει να αναζητήσουν τους εταίρους, που μπορούν να 
διαβουλευτούν γι’ αυτό και να αναδείξουν μια νέα συνο-
λική προσέγγιση στα περιβαλλοντικά ζητήματα και στη 
δημιουργία της πράσινης αγοράς σε τοπικό επίπεδο, ώστε 
να υποστηριχθεί η πράσινη επιχειρηματικότητα.  

Έτσι οι ΜΚΟ έχουν ευθύνη στη διαμόρφωση ενός 
κύκλου ιδεών και συμπεριφορών, που να απαγκιστρώσει 
την τοπική κοινωνία από τους αναχρονισμούς και από τις 
ατελέσφορες προσεγγίσεις, προς μια περιβαλλοντική 
προοπτική και ανάδειξη. Το εταιρικό σχήμα των ομάδων 
της ατζέντα 21 στο διάλογο είναι σημαντικό και σε αυτό 
μπορούν να συμβάλλουν και οι Διαχειριστικοί Φορείς 
των προστατευόμενων περιοχών. Προνομιακά αυτή η δι-
κτύωση του διαλόγου, της διαβούλευσης και της συμμε-
τοχής μπορεί να ξεκινήσει από περιοχές, που είναι ενταγ-
μένες στο δίκτυο natura, από περιοχές που έχουν επάλλη-
λες γεωγραφικές και διοικητικές ζώνες με τους διαχειρι-
στικούς φορείς. ΄Ετσι θα οδηγηθούμε σε μια δυναμική 
αλλαγής των συμπεριφορών των τοπικών κοινωνιών, ώ-
στε αυτές να πάψουν να είναι είτε αδρανείς είτε συγκυρι-
ακά και μονόπλευρα περιβαλλοντικώς ευαίσθητες.   

 
Το έλλειμμα γνώσης και η ευαισθητοποίηση 
 
Α.-Η γνώση ως διαμορφωτής νοοτροπίας 
 
Τα δύο ζητήματα, που προαναφέραμε και ανακύ-

πτουν στο θέμα της σχέσης των τοπικών κοινωνιών και 
της πράσινης επιχειρηματικότητας, συνδέονται αφ’ ενός 
με το πρόβλημα του ελλείμματος γνώσης και αφ’ ετέρου 
με την ευαισθητοποίηση.  

Η γνώση και η ευαισθητοποίηση παίζουν ένα ση-
μαντικό ρόλο και διαρθρώνουν μια δυναμική που λει-
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τουργεί σαν οικονομία κλίμακας και σαν εξωτερική 
οικονομία για την υποστήριξη της πράσινης επιχει-
ρηματικότητας και τη λειτουργία πράσινων αγορών. Αυτό 
συμβαίνει, γιατί αυτές (γνώση κι ευαισθητοποίηση) δια-
μορφώνουν την νοοτροπία και την συμπεριφορά των το-
πικών κοινωνιών που με τη σειρά τους επηρεάζουν τη 
στάση των κοινωνιών αυτών απέναντι στην Π.Ε. ΄Οταν 
όμως υπάρχει η κατάλληλη νοοτροπία, τότε απαιτούνται 
αφενός μεν λιγότερες δράσεις και επομένως λιγότερες 
δαπάνες για τη δημιουργία του κατάλληλου κοινωνικού 
κλίματος (οικονομία κλίμακας) και αφετέρου η θετική 
αυτή ανταπόκριση της κοινωνίας αποτελεί ένα παράγοντα 
που επηρεάζει τον σχεδιασμό της οικονομικής δράσης και  
την οικονομική εξέλιξη με θετικές προστιθέμενες αξίες 
(εξωτερική οικονομία). 

 Επομένως ο στρατηγικός ρόλος των τοπικών κοι-
νωνιών, (μέσω κυρίως της νοοτροπίας και της συμπερι-
φοράς τους, καθώς και των καλών πρακτικών τους), είναι 
σαφής, αν αναλογιστούμε πόσο η καταναλωτική συμπε-
ριφορά των τοπικών κοινωνιών παίζει καθοριστικό ρόλο 
για τη βιωσιμότητα των πράσινων επιχειρήσεων, για τη 
δημιουργία καινοτομιών, την παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης 
και της ποιότητας ζωής. Παίζει ακόμα στρατηγικό ρόλο, 
καθώς ενθαρρύνει πολιτικά και  δημιουργικά τις αυτοδι-
οικήσεις στο να λειτουργήσουν σαν στρατηγεία περιβαλ-
λοντικής διαχείρισης και ανάπτυξης. 

 
Β.-Ο ρόλος των ΜΚΟ και των Διαχειριστικών Φο-

ρέων 
 
 Σε μεγάλο βαθμό οι Διαχειριστικοί Φορείς και οι 

περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέσα και 
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από την προοπτική μιας διαρκούς, άτυπης και θεσμοθε-
τημένης συνεργασίας μεταξύ τους, μπορούν να λειτουρ-
γήσουν σαν παράγοντες πρόληψης επικοινωνιακών ε-
πεισοδίων στον τομέα της αποδοχής και της συναίνε-
σης των τοπικών κοινωνιών για την περιβαλλοντική δια-
χείριση. Μπορούν επίσης να λειτουργήσουν σαν παράγο-
ντες στρατηγικού προσανατολισμού των τοπικών κοινω-
νιών, ώστε να προκύψουν δυναμικές και καινοτομίες, κα-
θοριστικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την ανάδειξη 
της τοπικότητας στην οικο- επιχειρηματικότητα. 

 
Γ.-Τοπική Ενημέρωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη  
 
Εξάλλου στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών διαρ-

θρώνεται και η ενημέρωση για τομεακά και περιφερειακά 
προγράμματα, για προγράμματα που συνδέονται με τις 
επιχειρηματικές προοπτικές των κατοίκων των περιοχών, 
για προγράμματα που μπορούν να λειτουργήσουν κατα-
λυτικά για την περιβαλλοντική προσαρμογή της παραγω-
γικής διαδικασίας σε τοπικό επίπεδο. Συνεπώς ο ρόλος 
των τοπικών κοινωνιών είναι καθοριστικός. Σε αυτό το 
επίπεδο η ευαισθητοποίηση, η ενεργοποίηση και η συμ-
μετοχικότητα παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο, ενώ σε 
τοπική κλίμακα είναι και πιο ευχερής η ανάπτυξη και ο 
σχεδιασμός τους. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε πως οι 
τοπικές κοινωνίες αποτελούν τον βιότοπο της πράσι-
νης επιχειρημα-τικότητας και συνεπώς αποτελούν το 
κύριο πεδίο για την επικοινωνία, τον διάλογο και τη δια-
βούλευση για την πράσινη επιχειρηματικότητα. 

 Για την ανάπτυξη της αποδοχής της πράσινης επι-
χειρηματικότητας θεωρούμε αναγκαίο να λειτουργήσει το 
εταιρικό σχήμα του διαλόγου της βιώσιμης ανάπτυξης με 
τις τοπικές «κύριες ομάδες», δηλαδή το σχήμα που προ-
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τείνει η ατζέντα 21, ώστε να λειτουργήσει σαν αφετηρία 
για την εφαρμογή μιας τοπικής ατζέντα 21 με τη μορφή 
τοπικής δράσης 21. (Τις τοπικές κύριες ομάδες τις ανα-
φέραμε στο κεφάλαιο «η Πράσινη επιχειρηματικότητα, ο 
επιχειρηματίας και ο εργαζόμενος»). Η τοπική ατζέντα 
21 αποτελεί το πιο φιλικό και συμβιωτικό περιβάλλον για 
την προώθηση, την εγκατάσταση και την διαχείριση της 
πράσινης επιχειρηματικότητας και υιοθετείται ανάλογα 
και ως σχήμα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και συνυ-
πευθυνότητας στο ΄Εκτο Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε. 

 
Δ.-Συναίνεση για την ποιότητα και την ανταποδοτι-

κότητα 
 
Παράλληλα με την προώθηση αυτού του σχήματος 

του διαλόγου και της συναίνεσης, το περιβάλλον πρέπει 
να μπει στη ζωή του πολίτη με έναν τρόπο ανταποδοτικό, 
σαν συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. Να αναδειχθεί ως 
ένα στοιχείο της ταυτότητάς της, να αναδειχθεί ως ένα 
ανταποδοτικό αγαθό, έστω και στη διαδικασία της πιστο-
ποίησης των προϊόντων που παράγονται σε μια προστα-
τευόμενη περιοχή με ένα διαβαθμισμένο τοπικό σύμφωνο 
ποιότητας. Αυτό το σύμφωνο θα αναδεικνύει και τα αγα-
θά και τις υπηρεσίες που λειτουργούν στη διαχείριση της 
προστατευόμενης περιοχής ως προϊόντα επώνυμα και ως 
υπηρεσίες επώνυμες, συναφείς με τον τόπο και την τοπι-
κή κοινωνία, έτσι ώστε το περιβάλλον να είναι αναπό-
σπαστο τμήμα της ταυτότητας, της τοπικής κοινωνίας και 
της τοπικότητας.  
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Ενεργητικά σχήματα κοινωνίας των πολιτών και το-
πικής κοινωνίας 
1.Μη κυβερνητικές οργανώσεις 
2.Τοπικές κινήσεις και πρωτοβουλίες πολιτών 
3.Άτυπες δράσεις 
 
Θεσμικά σχήματα 
1.Αυτοδιοίκηση 
2.Συντεταγμένα όργανα Φορείς 
3.Περιβαλλοντικοί Φορείς Διαχείρισης (π.χ. προστατευό-
μενων περιοχών) 
 
Κρίσιμα σημεία 
1.Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
2.Χωροταξικός και στρατηγικός σχεδιασμός   
3.Διαχειριστικά Σχέδια και Ειδικές Περιβαλλοντικές Με-
λέτες και Συστήματα Επιστημονικής Παρακολούθησης 
 
Κίνδυνοι 
1.Τοπικισμός 
2.Συντεχνιακός λαϊκισμός 
3.Εταιρική ανευθυνότητα – παραγωγική και επενδυτική 
ανευθυνότητα 
4.Ανεύθυνος καταναλωτισμός 
5.Άγνοια 
6.Προκατάληψη 
7.Έλλειψη συμμετοχής 
8.Περιβαλλοντικός χουλιγκανισμός 
9.Περιβαλλοντικός σχολαστικισμός 
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Θετικές στάσεις  
1.Πληροφόρηση, γνώση 
2.Ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση 
3.Πολυμερής διάλογος και διαπραγματευτικό σχήμα 
4.Συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων με συνυπευθυνό-
τητα 
5.Πρόληψη επικοινωνιακών επεισοδίων και πολώσεων 
και μηχανισμός ανάκτησης νηφαλιότητας και διαλόγου  
6.Τοπικό όραμα και τοπική ατζέντα 21 
7.Διάχυση κινήτρων επιχειρηματικών και ενδιαφερόντων 
στον τοπικό πληθυσμό 
 
Ενδεικτικά ειδικά κρίσιμα σημεία 
1.Natura-Βιοποικιλότητα-Μεταλλαγμένα (η ανάγκη για 
πλήρη αποκλεισμό των τελευταίων με διευρυμένη ακτί-
να) 
2.Σταθμοί μεταφόρτωσης - ΧΥΤΑ – εργοστάσια ανακύ-
κλωσης 
3.Αιολικά πάρκα, χλωρίδα, ορνιθοπανίδα και αισθητική 
4.Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικές επιχειρήσεις – Μη 
τοπικής σημαντικότητας επιχειρήσεις 
5.Εργατική ευθύνη 
6.Καταναλωτική ευθύνη 
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       Σύστημα ΚαλήςΤοπικής Περιβαλλοντικής           
               Διακυβέρνησης και Προώθησης  
            της Πράσινης Επιχειρηματικότητας   
  
1.-Δημιουργία Τοπικού Δικτύου «Κυρίων Ομάδων» 

ΑG 21 (ΟΤΑ, ΜΚΟ κ.ά.).   
2.-Ανάπτυξη Συστήματος Τοπικής Εταιρικής Κοι-

νωνικής Ευθύνης για το Περιβάλλον. Σ’ αυτό το σύστημα 
καλό είναι να συμμετέχουν και τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης. 

3.-Δημιουργία Τοπικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και Προστασίας της Φύσης. Το παρατηρητή-
ριο αυτό θα χρησιμοποιεί για τη φύση και για τα ανθρω-
πογενή συστήματα, πολυμερές σύστημα επιστημονικής 
παρακολούθησης σαν κέντρο αναφοράς όλων των «κυρί-
ων ομάδων». 

4.-Τοπικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περι-
βαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς δεν αρκεί η παρακολού-
θηση, αλλά χρειάζεται και σχέδιο με όραμα. Αυτό το σχέ-
διο θα είναι βασισμένο σ’ ένα σύστημα ανάπτυξης και 
ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας. 

5.-Με  δεδομένο ότι συχνά δημιουργούνται κρίσεις 
ασυνεννοησίας και επικοινωνίας, που παγιδεύουν ζητή-
ματα τόσο του περιβάλλοντος όσο και της αειφόρου ανά-
πτυξης, είναι επιτακτική η διαχείριση του τοπικού πολιτι-
κού κόστους και των επικοινωνιακών κρίσεων. 

6.-΄Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα βασίζεται 
στην έλλειψη εμπειριών και συγκριτικών αναλύσεων. Γι’ 
αυτό κάθε περιοχή πρέπει να οργανώσει ανταλλαγή ε-
μπειριών, να διευρύνει την μαθησιακή ικανότητά της ξε-
περνώντας την απομόνωση και τον τοπικισμό εμπνεόμενη 
από καινοτομίες και παραδείγματα.  
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   Αυτοί οι ανοικτοί ορίζοντες εμπειρίας είναι σημα-
ντικοί για όσους σκοπεύουν να επενδύσουν στο περιβάλ-
λον και τη φύση. 

7.-Τέλος η αξιοπιστία και η επιτυχία για την τοπική 
ανάπτυξη της Πράσινης Οικονομίας και Διακυβέρνησης 
προϋποθέτει υποδομές και θεσμούς που συνδέονται με 
την Καλή Λειτουργία των Υπηρεσιών και της Δημόσιας 
Διοίκησης, όπως και με ολοκληρωμένη πολιτική τοπικής 
δράσης 21.                
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                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 
                Διαχειριστικοί φορείς 
 
«Ο πολιτισμός μιας χώρας μπορεί να κριθεί και από τον τρόπο 

που διαχειρίζεται και προστατεύει τα εθνικά της πάρκα». 
                                                                         Φρ. Ντ. Ρούσβελτ 
«Δεν υπάρχει ζωή χωρίς νερό …Βρώμικα νερά δεν πρέπει να 

χύνονται σε ρέματα,ποτάμια και λίμνες που μπορούν να προσφέρουν 
νερό σε κοινή χρήση… Η διατήρηση επαρκούς φυτικής κάλυψης κατά 
προτίμηση δασικής είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των υδατίνων 
πόρων…».  

   Δωδεκάλογος του Νερού του Συμβουλίου της Ευρώπης (1968) 
 

Ο ΔΦ είναι ένα νομικό πρόσωπο, που έχει ως έργο 
την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στο 
σύνολο των δράσεων που ασκούνται μέσα ή γύρω από μία 
προστατευόμενη περιοχή. Για την επιτυχία του έργου του 
πρέπει να γίνει αποδεκτός τόσο από την τοπική κοινωνία 
όσο και από τις αρχές. Οι υποχρέωσεις του συνάδουν με 
την παρακολούθηση, την προστασία, την ανάδειξη και την 
αξιοποίηση του φυσικού κυρίως περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικές δράσεις του: απονομή τοπικού σήματος 
ποιότητας, παραγωγή-παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, 
συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις, παραχώρηση του δι-
κού του σήματος, ανεύρεση χορηγιών-δωρεών, στρατηγι-
κός σχεδιασμός, δικτυακό έργο, προγράμματα, σύμβουλος 
Π.Ε., συνεταιρισμός με φορείς κατάρτισης, στήριξη πράσι-
νων επαγγελμάτων. 

 Μέρος των δράσεών του μπορεί να αποφέρει πόρους 
στον ΔΦ προς χάρη της λειτουργίας του ίδιου και της εκ-
πλήρωσης των στόχων του. 
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Τί μπορεί να κάνει στην προστατευόμενη περιοχή ο 
διαχειριστικός φορέας (ΔΦ) για την ανάπτυξη της πράσι-
νης επιχειρηματικότητας; 

 
 
Α.-Δράσεις του Διαχειριστικού Φορέα 
 
 
1)Τοπικό σήμα πράσινης ποιότητας 
Πρωταρχικά ο διαχειριστικός φορέας μπορεί να λει-

τουργήσει σαν ένας συντονιστής και απονεμητής ενός 
τοπικού σήματος πράσινης ποιότητας και από αυτό να 
αντλήσει πόρους μέσα από τη διαδικασία της πιστοποί-
ησης και της απονομής. Πρέπει όμως προηγουμένως να 
έχει καταφέρει να πείσει την τοπική κοινωνία που δρα-
στηριοποιείται στην προστατευόμενη περιοχή και διαμέ-
νει εκεί ή που έχει οργανικά συμφέροντα από αυτήν, ότι η 
διατήρηση και η προστασία του περιβάλλοντος μαζί με 
την ανάδειξη και τη διαχείριση της ανάδειξης χρειάζο-
νται μια ταυτότητα για την περιοχή, αποτελούν μια ταυ-
τότητα για την περιοχή. ΄Ότι μέσα από αυτήν την ταυτό-
τητα η τοπική κοινωνία έχει να κερδίσει και μπορεί να 
την χρησιμοποιήσει και να την απολαύσει σε ένα βαθμό, 
έχοντας όμως ταυτόχρονα και την  υποχρέωση να την πε-
ριφρουρήσει.  

Η όλη διαδικασία απαιτεί θεσμική και τυπική κατο-
χύρωση που δεν έχει ακόμη προβλεφθεί. Απαιτούνται γι’ 
αυτό μελλοντικές ρυθμίσεις και συνεργασίες με πιστο-
ποιητικούς  και άλλους φορείς, ώστε το σύστημα να είναι 
έγκυρο και συμβατό με τους κανόνες της αγοράς. Η δρά-
ση αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με τη χρήση εκθετηρί-
ου και σημείων πώλησης ως πηγή εσόδων του ΔΦ. 
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2) Παραγωγή και παροχή προϊόντων και   
                        υπηρεσιών 
Ο διαχειριστικός φορέας μπορεί να έχει πρόσθετους 

πόρους, παράγοντας ο ίδιος προϊόντα ανάδειξης και 
προβολής ή διαχειριζόμενος προϊόντα ανάδειξης - προ-
βολής ή επίσης συνδιαχειριζόμενος τέτοια προϊόντα με 
επιχειρηματικούς παράγοντες.  

Ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργήσει είτε μόνος του 
είτε σε συνεργασία με άλλους αναδόχους ή συνεταίρους 
στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς τους επι-
σκέπτες των προστατευόμενων περιοχών διασφαλίζοντας 
πάντα την ποιότητα-προστασία των προστατευόμενων 
περιοχών και εισπράττοντας μέσα από την παροχή των 
προϊόντων και των υπηρεσιών μια αμοιβή τόσο για την 
παροχή αυτή όσο και για την διασφάλιση και την προ-
στασία της περιβαλλοντικής ποιότητας του χώρου. Η ε-
ξυπηρέτηση των επισκεπτών μαζί με την υποδοχή αυ-
τών μπορούν να αποτελούν ορισμένες από τις δραστηριό-
τητες του διαχειριστικού φορέα ή συμβεβλημένων με αυ-
τών αναδόχων αλλά και άλλων πιθανών εταιρικών σχη-
μάτων. 

 
3) Συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις  
Ο διαχειριστικός φορέας μπορεί και πρέπει να λει-

τουργήσει για το περιβάλλον με στρατηγική ανταποδο-
τικότητας σε συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις. 
Αυτή η λειτουργία αναδεικνύει τον διαχειριστικό φορέα 
σαν ένα δικτυακό επίκεντρο με πλήθος επιχειρηματικών 
δράσεων, όπου ο διαχειριστικός φορέας μπορεί να συ-
μπράττει και σε διαδικασίες πιστοποίησης που προανα-
φέραμε πριν.  

Η στρατηγική της ανταποδοτικότητας πρέπει να 
κλιμακωθεί τεκμηριωμένα και με κάθε νομιμότητα, συ-
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νυφασμένη με την κάλυψη του πολλαπλού κόστους στή-
ριξης του φορέα προστασίας  για τη: (α) λειτουργία, 
(β)προστασία, (γ)αποκατάσταση, (δ)ανάδειξη, 
(ε)προβολή και (στ)προωθητική διαχείριση. 

 
4) Παραχώρηση του σήματος του Δ.Φ. 
Ο διαχειριστικός φορέας μπορεί να εισπράττει πα-

ραχωρώντας και το δικό του σήμα σε προϊόντα και υπη-
ρεσίες ανάδειξης με το κύρος και την εγγυητική δυναμική 
του – εννοείται πάντα με νόμιμη διαδικασία σύμβασης 
και είσπραξης πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων. 

 Το σήμα της προστατευόμενης περιοχής και του 
διαχειριστικού φορέα είναι διαφορετικά από το τοπικό 
σήμα ποιότητας. 

 
5) Χορηγίες και δωρεές  
Οι διαχειριστικοί φορείς πρέπει να στραφούν στην 

αναζήτηση χορηγιών, στη βάση δραστηριοτήτων και 
δράσεων που να είναι συναφείς και με το πνεύμα των χο-
ρηγών, ώστε να λειτουργήσουν σαν πόλοι για την επίτευ-
ξη και των δικών τους στόχων και των χορηγιών. 

 Οι χορηγίες και οι δωρεές στον τομέα του περιβάλ-
λοντος, με δεδομένη την όξυνση των προβλημάτων στον 
σύγχρονο κόσμο και στη φύση, θα αυξάνουν, ενώ θα 
δούμε και σημαντικές ίσως πρωτοβουλίες να αναπτύσσο-
νται πολυμερώς και να βρίσκουν έτσι πόρους για την υ-
λοποίησή τους.  

Πηγές χορηγιών μπορούν να αναζητηθούν και από 
τους απανταχού ομογενείς κάθε περιοχής και από ειδικές 
δράσεις και συνεργασίες, που συμπεριλαμβάνουν υιοθε-
σίες προστατευόμενων ζωνών, ειδών χλωρίδας-πανίδας, 
και άλλες δράσεις, όπως ευαισθητοποίησης, επιστημονι-
κής παρακολούθησης, προβολής κτλ. Για όλα αυτά όμως 
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απαιτείται ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης και μια 
εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη πολιτική χορηγιών.  

 
6) Στρατηγικός σχεδιασμός 
Όμως η κύρια οικοαναπτυξιακή δυναμική του δια-

χειριστικού φορέα είναι να λειτουργήσει σαν ένας στρα-
τηγικός και σχεδιαστικός παράγοντας για την πράσινη 
επιχειρηματικότητα στην κλίμακα που αυτή επιτρέπεται 
στην προστατευόμενη περιοχή, αλλά και για τις δράσεις  
στην πέριξ περιοχή. ΄Ετσι θα προωθήσει τη συναίνεση 
και θα τεκμηριώσει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της 
προστασίας του περιβάλλοντος στην οικονομικά ανταγω-
νιστική εξέλιξη των άλλων πλευρών και των διάφορων 
οικονομικών δράσεων.  

 
7) Δικτυακό έργο 
Το έργο του διαχειριστικού φορέα μπορεί να είναι  

έργο δικτύωσης φορέων, δράσεων και πόρων για το πε-
ριβάλλον. ΄Ετσι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρό-
κληση όχι μόνο ενός πλαισίου που απαγορεύει την πα-
ρέμβαση στη φύση και την καταστροφή της, αλλά και 
στην ανάδειξη της θετικής της αξίας για την οικονομία 
και τον άνθρωπο.  

Το περιεχόμενο και ο στόχος του διαχειριστικού 
φορέα, μέσα από την μη επάρκεια των δημόσιων πόρων 
και υποδομών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ολιστι-
κό και εναρμονισμένο με την τοπική οικονομία και κοι-
νωνία στο σύνολό της.  

 
8) Προγράμματα και δράσεις 
Ο χρόνος που υπάρχει μπροστά στους διαχειριστι-

κούς φορείς για την εμπλοκή τους όχι μόνο στα επιχει-
ρησιακά πρόγραμματα αλλά και στα περιφερειακά 
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προγράμματα ή σε άλλες δράσεις και προγράμματα, στο 
βαθμό που υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και ιδιαιτερό-
τητες, είναι πραγματικά λίγος και γι’ αυτό πρέπει με την 
πρώτη εγκατάσταση να αναζητηθούν όλες αυτές οι προ-
γραμματικές συνέργειες με βάση τις ιδιαιτερότητες κά-
θε περιοχής. Οι συνέργειες αυτές απαιτούν συμπράξεις. 

Κάποια «μέτρα» προκηρύχθηκαν είτε μερικώς είτε 
στο σύνολό τους πριν από την εγκατάσταση των διαχει-
ριστικών φορέων. Εδώ αναφερόμαστε στα επιχειρησιακά 
προγράμματα, πέραν του ΕΠΠΕΡ, που υπάγονται σε άλ-
λες διαχειριστικές αρχές, ανεξάρτητες από το ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ.  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα των φορέ-
ων –και με πολυμερή σχήματα που να συνεισφέρουν στην 
αυτοχρηματοδότηση των δράσεων- για υλοποίηση προ-
γραμμάτων Life (Φύση και Περιβάλλον). 

 
9) Σύμβουλος πράσινης επιχειρηματικότητας και  
            τοπικός πιστοποιητικός παράγοντας 
Ο διαχειριστικός φορέας μπορεί να λειτουργεί σαν 

ένας σύμβουλος πράσινης επιχειρηματικότητας και θα 
πρέπει στο μέλλον να μπορέσει να θεσμοθετηθεί και σαν 
ένας τοπικός πιστοποιητικός φορέας, ώστε να έχει και 
θεσμοθετημένους πρόσθετους πόρους.  

Η θεσμοθέτηση πρόσθετων πόρων είναι ένα κρίσι-
μο ζήτημα, καθώς πρέπει να συνδυαστεί με την κοινωνι-
κή αποδοχή τόσο για τον φορέα όσο και για την προστα-
σία του περιβάλλοντος. Συνεπώς παίζει έναν καθοριστικό 
ρόλο ο γενικός στρατηγικός σχεδιασμός, τα στρατηγικά 
εργαλεία, ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι γενικές ρυθμί-
σεις για τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, 
που διαχέονται και πέριξ αλλά και εσωτερικά στις προ-
στατευόμενες περιοχές.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει στις προστατευόμενες 
ζώνες των περιοχών natura, που έχουν ένα ποικίλο φορτίο 
οικονομικών δραστηριοτήτων στο εσωτερικό τους σε α-
ντίθεση με τους υγρότοπους ή τους εθνικούς δρυμούς, 
που αποτελούν πιο παρθένες περιοχές, πυρήνες φύσης. Σ’ 
αυτό το πεδίο ο διαχειριστικός φορέας καλείται να α-
ντλήσει πόρους, πράγμα που περιέχει όμως την εξής α-
ντίφαση:  

(α) Ο διαχειριστικός φορέας καλείται να αντλήσει 
πόρους, χωρίς όμως να έχει ο ίδιος μια λειτουργικά θε-
σμοθετημένη επιχειρησιακή δραστηριότητα, και 

(β) καλείται να αντλήσει το μεγαλύτερο μέρος των 
πόρων από τις περιοχές που προστατεύονται πιο χαλαρά, 
επειδή οι άλλες περιοχές που αντιθέτως προστατεύονται 
αυστηρά, δηλαδή ο σκληρός πυρήνας των περιοχών 
προστασίας του περιβάλλοντος, δεν αποτελούν πεδίο 
πόρων ή αποτιμώμενη οικονομική αξία. Αυτή η αντίφα-
ση είναι αναπόφευκτη.  

 
10) Συνεταιρισμός με φορείς κατάρτισης 
Η οικονομία προστασίας της φύσης είναι αναγκα-

στικά και ποικιλότροπα εξωτερική. 
 Οι διαχειριστικοί φορείς από την αρχή τους πρέπει 

να συνεταιριστούν με φορείς κατάρτισης, να λειτουργή-
σουν και οι ίδιοι σαν εταίροι σε σχήματα κατάρτισης 
και παροχής υπηρεσιών με συναφή αντικείμενα με τα 
δικά τους.  

 
11) Πράσινα επαγγέλματα  
΄Ετσι θα αντλήσουν πόρους από την υλοποίηση 

προγραμμάτων κατάρτισης και θα οργανικοποιήσουν τη 
σχέση τους με την τοπική κοινωνία με κατεύθυνση στην 
πράσινη απασχόληση και τη δημιουργία μιας δέσμης 
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πράσινων επαγγελμάτων, συναφών  με την προστασία 
και την ανάδειξη του περιβάλλοντος. Η ανάδειξη του πε-
ριβάλλοντος είναι από το ένα μέρος πολιτιστική και επι-
κοινωνιακή αξία και από το άλλο οικονομική αξία που 
μπορεί με τον τρόπο αυτό να συμβάλει στην οικονομική 
ανάπτυξη και συνοχή.  

Πρωταρχικά όμως η ευθύνη του διαχειριστικού φο-
ρέα είναι να επενδύσει υλοποιώντας μια κεντρική ιδέα με 
ισχυρή και διαρκή προστιθέμενη αξία -χωρίς να διαχέει 
την επενδυτική του ισχύ μη έχοντας επιχειρησιακό σχέδι-
ο- που βέβαια θα λειτουργεί ως πόλος ολοκληρωμένης 
μόχλευσης του εθελοντισμού και της κοινωνικής οικονο-
μίας της περιοχής. 

 
Β.-Συμπεράσματα  
 
΄Ετσι σιγά σιγά η λειτουργία του διαχειριστικού φο-

ρέα θα αναπτύσσεται οικονομικά και ταυτόχρονα θα λει-
τουργεί σαν αναπτυξιακή συνιστώσα, που δεν παρεμβαί-
νει στη φύση, αλλά που υλοποιεί τις δυο απαιτήσεις της 
βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτές οι απαιτήσεις είναι:  

(α) Ο σκληρός πυρήνας της αποσύμπλεξης - απο-
σύνδεσης από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα ή 
και τις παρενέργειες του τριτογενούς τομέα για το περι-
βάλλον και τη φύση. Δηλαδή η απουσία υλικών ροών και 
δράσεων. Εδώ πρέπει να εξαιρέσουμε την κεντρική υπο-
δομή του φορέα και τα τεχνολογικά συστήματα. Και  

(β) η παράλληλη ενσωμάτωση των περιβαλλοντι-
κών απαιτήσεων στο σύνολο των επιχειρηματικών 
δράσεων και των τομέων τους.  

Το κόστος λειτουργίας των διαχειριστικών φορέων 
πρέπει να μπορεί να ελαχιστοποιείται σε σχέση πάντα με 
την απόδοσή τους. Αυτό σημαίνει εσωτερικές στρατηγι-
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κές και εσωτερικές οικονομικές προσεγγίσεις που θα εί-
ναι καινοτόμες και εργονομικά λειτουργικές. 

 Ο στόχος είναι οι διαχειριστικοί φορείς να μπορέ-
σουν να αποτελέσουν σταδιακά όργανα τοπικής πολιτι-
κής και θεσμικής σημασίας και δυναμικής, αποδεκτά 
από τις τοπικές κοινωνίες και τις άλλες αρχές, έτσι ώ-
στε να αποτελούν οργανικά μέλη τους με τα οποία θα 
συνηθίσουν να συνυπάρχουν οι τοπικές κοινωνίες και 
αγορές, αποδίδοντάς τους ό,τι μπορεί να θεσμοθετηθεί 
μέσα από διάλογο ως ανταποδοτικό πόρο.  
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     Διαχειριστικοί  Φορείς - Πίνακες 
 
Διαχειριστικός Φορέας, Σχέδιο Διαχείρισης και  
΄Ηπια Βιώσιμη Ανάπτυξη 
1. Διαχειριστικός Φορέας –Τοπικές Ρυθμίσεις 
 
2. Σχέδιο Διαχείρισης  ---  Φέρουσα Ικανότητα 
 
3.Τοπική Συστημική  ---   Τοπ. Σύμφωνο Ποιότητας 
Ολοκλήρωση                    & Οικολογικές Σημάνσεις 
 
4.Τοπικό Παρατηρητήριο---Τοπικό Στρατηγικό                         
   ΒιώσιμουΤουρισμού.        Σχέδιο Βιώσιμης          
                                             Τουριστικής Ανάπτυξης 
 
 
5. Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη---Τοπική Τουριστική 
και Οικοανάπτυξη                       Κοινωνική Ευθύνη 
 
6. Τουριστικές Υποδομές---Επιχειρήσεις,  
                                             Κεφάλαια, Επενδύσεις 
 
7. Δικτύωση, Προβολή    ---Ανάδειξη, Σχέσεις                               
                                                 Αναγνώρισης,   
                                               Τουριστικά Βραβεία &    

                                                             Γιορτές 
 Ενδεικτικές πηγές πληροφόρησης 
ΥΠΕΧΩΔΕ,   Επιτροπή Φύση, Διαχειριστικοί Φορείς,     
Διαχειριστική Αρχή, ΕΠΠΕΡ, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ε-
ΠΑΝ, Υπουργείο Γεωργίας και εποπτευόμενες από αυτό 
Διαχειριστικές αρχές, Οργανισμοί και Φορείς Πιστοποίη-
σης. ΜΚΟ. 
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1.Στη διατήρηση της σπάνιας βιοποικιλότητας 
2.Στην ανάδειξη της βιοποικιλότητας και στην 
ανάπτυξη της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης 
για την βιοποικιλότητα                        
3.Στη διαχειριστική στήριξη της προστασίας 
του περιβάλλοντος. Αυτές οι τρείς κατηγορίες 
στόχευσης των ειδικών τοπικών συμφώνων 
ποιότητας μπορούν να αποκληθούν ειδικά το-
πικά σύμφωνα ποιότητας οικοανάπτυξης. 
4.Η τέταρτη κατεύθυνση στη βάση της οποίας 
μπορεί να σχηματιστεί ειδικό τοπικό σύμφωνο 
ποιότητας περιλαμβάνει την πράσινη επιχει-
ρηματική δράση και έχει ένα πολύ ευρύτερο 
φάσμα. Μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία 
για μια διεπαγγελματική ή διεπιχειρησιακή 
οργάνωση και ολοκλήρωση, επίσης και ένα 
κρίσιμο πεδίο στόχευσης για ειδικό τοπικό 
πράσινο σύμφωνο ποιότητας που συνδέεται με 
την πράσινη προσαρμογή και την περιβαλλο-
ντική ανασυγκρότηση της οικονομίας & της 
επιχειρηματικότητας. 

Ειδικά Τοπικά Σύμφωνα Πράσινης Ποιότη-
τας για το οικοσύστημα & την βιοποκιλότητα 

που  στοχεύουν:
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     Αυτό είναι αντίστοιχο σε σχέση με την 
οικοανάπτυξη με το ειδικό τοπικό πράσινο 
σύμφωνο ποιότητας που στοχεύει στη δια-
χειριστική στήριξη, μέσα στην οποία συνε-
κτιμάται βέβαια και η διατήρηση από κάθε 
της πλευρά της βιοποικιλότητας. Εδώ υπάρ-
χει μια γενικότερη στόχευση σ’ αυτό προς 
την ολοκληρωμένη τοπική βιώσιμη ανάπτυ-
ξη. Αυτά τα δύο συνθέτουν το ευρύτερης 
δυναμικής πεδίο των ειδικών τοπικών συμ-
φώνων ποιότητας βιώσιμης ανάπτυξης.  
 

  Τα ειδικά τοπικά σύμφωνα 
ποιότητας που συνδέονται με την οικοα-
νάπτυξη μπορεί να αφορούν ένα πολύ πε-
ριορισμένο αριθμό επιχειρήσεων και οι-
κονομικών δραστηριοτήτων που συνδέο-
νται μαζί τους. 
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  Γενικά τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας προ-
στατευόμενων περιοχών μπορούμε να πούμε 
ότι αποτελούν στρατηγικά εργαλεία προσανα-
τολισμού, συντονισμού και προώθησης για την 
πράσινη επιχειρηματικότητα και τον πιο περι-
ορισμένο της δυναμικό πυρήνα, αυτόν της οι-
κοεπιχειρηματικότητας που συνδέεται με τις 
δομές και τις υπηρεσίες στήριξης της φύσης 
και της βιοποικοιλότητας. Μέσα στις δομές 
των οικοβιοτοπικών συμφώνων ποιότητας σί-
γουρα μια σοβαρή αποστολή έχει το σύστημα 
της επιστημονικής παρακολούθησης το ΣΕΠ, 
καθώς αυτό συνδέεται και με οικοεπιχειρημα-
τική δραστηριότητα και απασχόληση, καθώς 
θέτει στόχους και λειτουργεί σαν παρατηρητής 
αξιόπιστος με γνωστική επάρκεια. Οι καλές 
πρακτικές που αναφέρονται συχνά αποτελούν 
ένα προοίμιο για ένα ειδικό τοπικό σύμφωνο 
ποιότητας. Η συνδιαχείριση των προβλημάτων 
για τις αρκούδες, τους λύκους & των προ-
γραμμάτων του ¨Αρκτούρου¨, η αντίστοιχα οι 
ρυθμιστικές δράσεις στο πρόγραμμα του 
¨Αρχέλωνα¨ & του ¨WWF¨ 
για την χελώνα καρέττα-καρέττα ή της ¨Mom¨ 
για την φώκια monachus-monachus αποτελούν 
πρόδρομα συστήματα που πρέπει να συνθε-
θούν στις εμπειρίες τους μαζί με τις δράσεις 
απελευθέρωσης πληθυσμών της πανίδας όπως 
του ΕΚΠΑΖΠ, του Κέντρου Ν.Ιωνίας Βόλου, 
της Αλκυόνης κλπ 
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11..  σσττηηνν  ααννθθρρώώππιιννηη  υυγγεείίαα    
22..  σσττηηνν  γγεεννιικκήή  οοιικκοοννοομμιικκήή  ππααρρααγγωω--
γγιικκόόττηητταα  ττωωνν  οοιικκοολλοογγιικκώώνν  σσυυσσττηη--
μμάάττωωνν    
33..σσττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηητταα    
      11..  ττηηςς  γγεεωωρργγίίααςς      
      22..  ττηηςς  δδαασσοοκκοομμίίααςς    
      33..  ττηηςς  ααλλιιεείίααςς  

44..  ττηηςς  κκττηηννοοττρροοφφίίααςς  
55..  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  
66..  ττηηςς  ββιιοομμηηχχααννίίααςς  ττρροοφφίίμμωωνν  

44..  ΕΕππιιδδρράάσσεειιςς  σστταα  οοιικκοοσσυυσσττήήμμαατταα  
σσυυννοολλιικκέέςς    
55..ΕΕππιιδδρράάσσεειιςς  σσττηηνν  οοιικκοολλοογγιικκήή  πποοιι--
κκιιλλίίαα,,  σσττηηνν  ββιιοοπποοιικκιιλλόόττηητταα  κκααιι  
σσττηηνν  σσττααθθεερρόόττηητταα  ττωωνν  εειιδδώώνν    
66..  ΣΣττηηνν  ααννααψψυυχχήή  κκααιι  ττηηνν  πποολλιιττιι--
σσμμιικκήή  πποοιιόόττηητταα  ττηηςς  ζζωωήήςς  

Πεδία 
επίδρα-
σης της 
προ-
στασίας 
της φύ-
σης και 
της πε-
ριβαλ-
λοντι-
κής δι-
ακυβέρ-
νησης 
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Προϊόντα & Ιδέες για δράσεις των διαχειριστικών φο-
ρέων και των ΜΚΟ 

 
Α.- Προϊόντα για ένα πράσινο super ή mini market 
Προϊόντα  χρήσιμα για ευαισθητοποίηση και προ-

σφερόμενα για πώληση 
1)Κάρτες τηλεφωνικές, αλληλογραφίας, εορτών -με τι-
μή στήριξης του εκδότη τους και περιβαλλοντικά μηνύ-
ματα 
2)Τετράδια 
3)Βιβλία i.-λευκώματα για την προστατευόμενη περιο-
χή           ii.-δοκιμιακά 
4)Hμερολόγιο γραφείου και τοίχου 
5)Παιχνίδια επιτραπέζια 
6)Κεραμικές μορφές, ανάγλυφα, ομοιώματα 
7)Γκραβούρες 
8)Αφίσσες 
9)Μπρελόκ 
10)Καπέλλα, μπλουζάκια, σορτς 
11)Μολύβια, στυλό, τσάντες σχολικές κτλ. 
12)Σκίτσα και γελοιογραφίες 
13)Κόμικς 
14)Αυτοκόλλητα 
15)Βιντεοκασσέττες θεματικές και οικοξενάγησης 
16)DVDς  
17)CD-ROMς 
18)Τοπικά τουριστικά προϊόντα 
19)Οικομορφωτικά τηλεπαιχνίδια 
20)Βιβλία οικολογικού περιεχομένου όπως: 
 i.-επιστημονικά,       
ii.-οικολαογραφικά,  
iii.-για την ποιότητα ζωής, την  υγιεινή και την καθημε-
ρινότητα,  
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iv.-πρακτικοί οικοοδηγοί,  
v.-οικοτέχνη και οικολογοτεχνία,  
vi.-χιουμοριστικά και ανεκδοτολογικά για τη φύση και 
τον άνθρωπο,  
vii.-τοπικές συγγραφές. 
21)Χάρτες και ιδιαίτερα οικοχάρτες 
22)Μουσικά CDς και κασσέττες, ιδιαίτερα ηχοθήκες 
της φύσης και δη της τοπικής (ηχοξενάγηση στη φύση 
και την βιοποικιλότητα και διάσημα κλασσικά έργα α-
φιερωμένα σε ποτάμια, φύση, ζώα κτλ.) 
23)Φυτολόγια με συγκομιδές ελεγχόμενες και κυρίως 
για είδη μεγάλων πληθυσμών. 
24)Περιοδικά και εφημερίδες οικολογικού περιεχομέ-
νου και επίσης ενημερωτικά φυλλάδια π.χ. για ανακύ-
κλωση, οικονομία νερού και ενέργειας. 
25)Εξοπλισμός οικοδιαδρομών (πυξίδες, αθλητικά, με-
γεθυντικοί φακοί κτλ.). 
26)Τοπικά τρόφιμα,  ποτά και service εστιατορίου 
27)Παροχή υπηρεσιών οικοξενώνων και οικοκάμπινγκ. 
28)Παροχή υπηρεσιών οικοενημέρωσης και οικοξενά-
γησης 
29)Ενοικίαση ποδηλάτων ή εκδρομές με άλογα, κανόε 
καγιάκ, ράφτιγκ, οχήματα αιωροπτερισμού. 
30)Υπηρεσίες φάρμας εναλλακτικής διαβίωσης. 
Σε όλα τα παραπάνω να τίθεται το σήμα της προστα-
τευόμενης περιοχής. 
31)Αναμνηστικό υλικό και φωτογραφίες με ψηφιακό 
φωτομοντάζ. 
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Β.-Δράσεις: 
1)Οργάνωση οικοεκδρομών και οικοτουριστικών α-
νταλλαγών. 
2)Τοπικά σχολεία γυναικών και νέων για τη φύση. 
3)Συνέδρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις και γιορτές 
για τα τοπικά προϊόντα και την οικοανάπτυξη. 
4)Αθλητικοί διαγωνισμοί, τοπικοί και όχι μόνον, π.χ. με 
οικολογικά μέσα μεταφοράς όπως ποδήλατα. 
5)Ετήσιες και μηνιαίες τοπικές θεματικές καμπάνιες, 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και δράσης. 
6)Οργάνωση τοπικών κέντρων εθελοντισμού, κοινωνι-
κής ευθύνης και πράσινης κατανάλωσης υποστηριζόμε-
νες από εθελοντικές συμφωνίες δημοσιότητας.     
7)Εκθετήρια και μουσεία τοπικών προϊόντων και δρα-
στηριοτήτων. 
8)Διαγωνισμοί σε σχολεία έκθεσης φωτογραφίας, ζω-
γραφικής, συγγραφής κτλ. 
9)Δημιουργία Ταμείου Εισφορών και Χορηγιών. 
10)Συστηματοποίηση των χορηγιών και των υιοθεσιών 
(π.χ. σε σχέση με τους ομογενείς μιας περιοχής) για υ-
ποπεριοχές της προστατευόμενης περιοχής, είδη της βι-
οποικιλότητας και δράσεις των ΔΦ και των ΜΚΟ. 
11)Υιοθεσίες μνήμης απολεσθέντων ειδών της χλωρί-
δας και της πανίδας (ιχθύων, ζώων, ερπετών και πτη-
νών) και τοπίων. 
12)Συνεργασία με τα τοπικά ΜΜΕ για μουσικά αισθη-
τικά διαλείμματα στη φύση. 
13)Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνιακών υιοθεσιών. 
14)Δημιουργία τοπικών οικογλυπτών,  μνημείων του 
τοπίου και μνημείων φυσιολογίας των εμβίων π.χ. όπως 
προαναφέραμε για τους  Μασσάϊ  που ανέδειξαν τη 
διάσημη γλώσσα του χαμαιλέοντα ως ομοίωμα ξύλινο 
γλυπτό καθημερινής χρησιμότητας. 
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15)Αντικατάσταση του «συμβατικού» γκράφιτι με το 
οικογκράφιτι, & θεματικά & από πλευράς υλικών (όχι 
προωθητικά σπρέυς) 
16)Συμφωνία για έκδοση νέων σειρών γραμματοσήμων 
«Φύση-Natura» με χορηγικό ποσόν. 
17)Συμφωνία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς «Διαδρο-
μές Φύση» και προβολή αυτών των μέσων και των πε-
ριοχών. 
18)Ενισχυμένη διασύνδεση και ενεργοποίηση των ι-
στοσελίδων στο οικοδίκτυο. 
19)Προσφορές μέσω διαδικτύου. 
20)Δωρεά χρόνου θητείας σε προγράμματα περιβαλλο-
ντικού εθελοντισμού. 
21)Δημιουργία Ταμείου Προστατευόμενων Περιοχών. 
22)Δημιουργία Συνδέσμου Διαχειριστικών Φορέων. 
23)Συγκέντρωση, ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλων 
των χρήσιμων μέχρι τώρα παραχθέντων προϊόντων ως 
«Αρχείο Φύση-Περιβάλλον». 
24)Οργάνωση δικτύου προβολής και πώλησης  προϊό-
ντων «Φύση» σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς 
(αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, τουρι-
στικά πρακτορεία), σε S/M και σε επιλεγμένα καταστή-
ματα. 
25)Ανάπτυξη συστήματος εταιρικής κοινωνικής ευθύ-
νης στους εκδοτικούς οίκους και τα βιβλιοπωλεία (και 
με αντίστοιχη μορφολογική προσαρμογή) για την 
προώθηση του οικολογικού θεματικού βιβλίου και ε-
ντύπου.    
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                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8 
      Πράσινη επιχειρηματικότητα και Αυτοδιοίκηση 
 
     «Ανάπτυξη για την ανάπτυξη είναι η ιδεολογία του καρκινικού κυτ-
τάρου» 
                                                                                        Edward Abbey 
    «Η τοπικότητα πρέπει να σταθεί ενάντια στις αναπτυξιακές ατυπίες» 
                                         Πράσινη Οικονομία, Κοινωνία και Πολιτική 
 

Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στην Π.Ε. είναι πολύ ση-
μαντικός, γιατί αυτή μεριμνά για την εφαρμογή των νόμων 
των σχετικών με το περιβάλλον, διαθέτει τους πόρους για 
να δημιουργηθεί η υποδομή στην οποία θα στηριχτεί η το-
πική οικοανάπτυξη και έχει ηγετικό ρόλο στον τοπικό προ-
γραμματισμό των οικονομικών και κοινωνικών παραμέ-
τρων. 

΄Ομως έχει αδυναμία να αξιοποιήσει τις επιχειρησια-
κές ευκαιρίες, πράγμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. 

Στις δράσεις της πρέπει να τηρεί τους κανόνες του 
μάνατζμεντ και της ποιότητας, καθώς επίσης να επιδιώκει 
οικονομίες κλίμακας μέσω συνεργασιών, για να πετύχει 
τους στόχους. 

Προτάσεις: 1)τοπικό πράσινο ταμείο, 2)πολιτική χο-
ρηγιών και 3)υιοθέτηση προστατευόμενων περιοχών. 

 
Ο γενικότερος περιβαλλοντικός ρόλος της αυτοδιοί-

κησης 
 
Ειδικά στις προστατευόμενες περιοχές (αλλά όχι 

μόνον) η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αυξημένη δυναμι-
κή και ευθύνη για ζητήματα περιβάλλοντος. Παίζει ι-
διαίτερο ρόλο, καθώς μέσα από τη διακυβέρνηση των υ-
πηρεσιών για την τοπική κοινωνία συνδέεται απευθείας 
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με την παροχή υπηρεσιών που απαιτούνται για την 
ποιότητα της ζωής και το δικαίωμα στην ευζωία των κα-
τοίκων. Ταυτόχρονα η αυτοδιοίκηση έχει τη μέριμνα και 
την ευθύνη για την εφαρμογή των ρυθμίσεων που προ-
στατεύουν το περιβάλλον και συμμετέχει στους αειφο-
ρικούς φορείς διαχείρισης, στους φορείς προστασίας 
του περιβάλλοντος. Παράλληλα η αυτοδιοίκηση διαθέτει 
μια δυναμική αμοιβαιότητας με τα σχήματα της κοινωνι-
κής οικονομίας και μια δυναμική κοινωνικής επιχειρημα-
τικότητας μέσα από θεσμοθετημένους πόρους και μέσα 
από τη δυνατότητα να διοικεί σαν αναπτυξιακός ρυθμι-
στής ανταποδοτικών πόρων και τελών. 

Η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική 
σε αναπτυξιακά ζητήματα και ζητήματα έγκρισης περι-
βαλλοντικών μελετών,  που συνδέονται άμεσα με τις επι-
χειρηματικές δραστηριότητες 

 Παράλληλα ο ρόλος της σε σχέση με την κοινωνία 
τη συνδέει με τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές. Με 
άλλα λόγια η τοπική αυτοδιοίκηση είναι καθοριστικός και 
καταλυτικός παράγοντας για την πράσινη επιχειρηματι-
κότητα. Πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διακρατι-
κών αλλά και μέσα από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήρι-
ξης, έχει σαν δικαιούχο επιχειρησιακά την αυτοδιοίκηση. 
Ο ηγετικός ρόλος της αυτοδιοίκησης στον τοπικό προ-
γραμματισμό, στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των 
υποδομών και του επενδυτικού κλίματος, είναι ένας πα-
ράγοντας που καθορίζει τις εξωτερικές επιδράσεις της 
περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας.  

Η αυτοδιοίκηση συνδέεται με την συνοχή του αν-
θρωπογενούς περιβάλλοντος και με τη διαχείριση αυτής 
της συνοχής, η οποία είναι καθοριστική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την τοπική «ατζέντα 21». Η αυτοδιοίκηση 
διαμεσολαβεί ανάμεσα στην αγορά και τα ελεύθερα 
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και δημόσια αγαθά. Η διακριτική δυναμική της αυτο-
διοίκησης μπορεί να επηρεάσει τόσο το μέγεθος όσο και 
την κατεύθυνση των δημόσιων δαπανών. Η δυνατότητα 
της αυτοδιοίκησης να θέτει πλαίσια και να διαμεσολαβεί 
μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης είναι μοναδική.  

Οι δικτυώσεις των αυτοδιοικήσεων και οι προοπτι-
κές τους για την πράσινη πιστοποίηση των λειτουργιών 
τους αποτελούν παράγοντες που μπορούν να επαυξήσουν 
τη δυναμική των αυτοδιοικήσεων σε σχέση με την περι-
βαλλοντική διαχείριση και διακυβέρνηση.  

 
Προβλήματα της αυτοδιοίκησης 
 
Ωστόσο, η αυτοδιοίκηση έχει σοβαρά ενδογενή ό-

πως και εξωτερικής προέλευσης προβλήματα. Τα προ-
βλήματα αυτά την εμποδίζουν να αναπτύξει τον ρόλο της 
στις πολυμερείς συνεργασίες όσο θα έπρεπε, ώστε αυτές 
οι συνεργασίες να ολοκληρώσουν τον αειφορικό αναπτυ-
ξιακό τους ρόλο.  

Η αναπτυξιακή και περιβαλλοντική νοοτροπία, η 
ετοιμότητα της αυτοδιοίκησης για αειφορικό σχεδιασμό, 
η έλλειψη πόρων και επαρκούς τεχνικής στήριξης και η 
έλλειψη στελεχών είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν 
την αδυναμία της αυτοδιοίκησης να ολοκληρώσει τον ε-
πιχειρηματικό της ρόλο σχεδόν σ’ όλες τις περιπτώσεις, 
όπου η αυτοδιοίκηση είναι δικαιούχος προγραμμάτων. 
Εδώ το ζήτημα δεν είναι να παρατεθούν οι δυνατότητες, 
αλλά να αντιμετωπιστεί το διαρθρωτικό και ενδογενές 
πρόβλημα της αξιοποίησης των επιχειρησιακών ευ-
καιριών της αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι ένα ζήτημα συ-
νυφασμένο με την αδυναμία αποκέντρωσης ανθρώπινων 
πόρων και διαρκούς αξιοποίησης στελεχών. 
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Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στην οικοανάπτυξη 
 
Ο σημαντικός οικοαναπτυξιακός ρόλος της αυτο-

διοίκησης έγκειται ακόμα στη διάχυσή της πληροφορίας, 
της γνώσης, καθώς επίσης και στον διασυνδετικό ρόλο 
της για την ανάδυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και 
την αξιοποίηση των ευκαιριών, των πόρων και των κινή-
τρων. Η διαρκής σχέση που έχει η αυτοδιοίκηση με την 
κεντρική διοίκηση, μέσα από κοινές και επάλληλες αρμο-
διότητες, ενισχύει τον επιχειρησιακό της ρόλο για την το-
πική ανάπτυξη και συνεπώς για την πράσινη ανάπτυξη.  

Σχετικά με όσα είπαμε μέχρι τώρα πρέπει να γίνει 
σαφές ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργεί: 

1)Σαν μοχλός οικοαναπτυξιακής προσπάθειας. 
2)Σαν μοχλός ενδοπεριφερειακής αναδιάρθρωσης 

της ανάπτυξης ποιοτικά. 
3)Επίσης σαν ένας πολλαπλασιαστικός παράγοντας 

για τις διαπεριφερειακές και διεθνείς δικτυώσεις, οι ο-
ποίες θα αναδείξουν τις τοπικές ποιότητες της παραγωγής 
και την τουριστική δυναμική της περιοχής με έναν τρόπο 
καθοριστικό.  

Για όλα αυτά απαιτείται η λειτουργική ανάπτυξη 
του ενδογενούς δυναμικού της, ώστε να μετατοπιστεί το 
επίκεντρο από τη γεωγραφική διαχείριση στην οικοανα-
πτυξιακή κατεύθυνση. Οπωσδήποτε προϋποτίθεται ότι 
πρέπει να γίνει παράλληλα και υπέρβαση μιας πελατεια-
κής τοπικιστικής διαπλοκής που παγιδεύει τους οικοανα-
πτυξιακούς ορίζοντες. 

Ο οικοαναπτυξιακός χαρακτήρας της αυτοδιοίκησης 
πρέπει να συνοδεύεται από τους κανόνες του μάνατζμεντ 
και της ποιότητας. Παράλληλα είναι απολύτως αναγκαίο 
να αναπτυχθεί μια διαδημοτική δυναμική οικοανάπτυξης 
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και αξιοποίησης ευκαιριών, η οποία θα μεταφέρει το επί-
κεντρο από την ενδοπεριφερειακή ανταγωνιστικότητα 
στην δυναμική της συνεργασίας και των οικονομιών 
κλίμακας. Έτσι θα αλλάξει το επίπεδο σχεδιασμού και 
στρατηγικής και η στρατηγική θα απελευθερωθεί από τις 
διαχειριστικές καθηλώσεις. Αυτή η αλλαγή επιπέδου σί-
γουρα θα συμπορευτεί με μεγαλύτερη αυτονομία των δη-
μοτικών επιχειρήσεων από τις διαχειριστικές καθηλώσεις 
των ΟΤΑ, προς μια πιο επιθετική αξιοποίηση κινήτρων, 
ευκαιριών, πόρων και περιουσιακών στοιχείων.  

Οι πράσινοι λογαριασμοί της αυτοδιοίκησης δια-
μορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές των αυ-
τοδιοικήσεων και οι πολιτικές αυτές συνδέονται με τις 
νοοτροπίες και τους πολιτικούς λογαριασμούς των τοπι-
κών κοινωνιών.  

Στις προστατευόμενες περιοχές πρέπει να γίνει από 
την αρχή φανερό ότι η βιωσιμότητα και της αυτοδιοίκη-
σης και της τοπικής ανάπτυξης συνδέεται με την μεγέ-
θυνση και την αποδοτικότητα των πράσινων λογαρια-
σμών προς κάθε κατεύθυνση. Υπάρχει ανάγκη να αναλά-
βει η αυτοδιοίκηση την πολιτική δέσμευση για διαρκή 
περιβαλλοντικό προσανατολισμό στον κοινωνικό και οι-
κονομικό προγραμματισμό σε τοπικό επίπεδο. Εξάλλου 
μια τέτοια εναρμόνιση είναι αναγκαία και μέσα στα πλαί-
σια των νέων χρηματοδοτικών πολιτικών, των πολιτικών 
αξιοποίησης πόρων και κινήτρων.  

Όμως ο περιβαλλοντικός προγραμματισμός είναι 
διαρκής για τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και για τις υ-
ποδομές ποιότητας ζωής που αποτελούν ευθύνη της αυ-
τοδιοίκησης σε τοπικό επίπεδο όπως οι ζώνες πρασίνου, 
η διαχείριση των θεμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, τα 
δίκτυα ενέργειας, οι υποδομές για τον τουρισμό κ.ο.κ. Η 
αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα να επενδύσει και να 
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πραγματοποιήσει έργα υποδομής, να κάνει επενδύσεις 
στον τομέα της προβολής και γενικότερα επενδύσεις που 
να αποτελούν ισχυρές μοχλεύσεις για την τοπική ανάπτυ-
ξη.  

Για όλα αυτά απαιτείται μια εξυγίανση των τακτι-
κών προϋπολογισμών, η δημιουργία αποθεματικών και η 
αξιοποίηση των υφιστάμενων κινήτρων.  

Σημαντικές είναι οι δυνατότητες της αυτοδιοίκησης 
για την ανάδυση της τοπικής κοινωνικής οικονομίας 
και παράλληλα για την τοπική απασχόληση, καθώς είναι 
εργαλείο προς τις τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης 
που επιτρέπουν στην αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει επι-
χειρησιακά στην απασχόληση, να την διασυνδέσει με κα-
τοίκους και με θεματικά πεδία όπως αυτό του περιβάλ-
λοντος.  

Μια άλλη κατηγορία έμμεσης άντλησης πόρων για 
τους δήμους συνδέεται με προβλεπόμενες χρηματικές 
εισροές από παραγωγικές δράσεις τρίτων μέσα από το 
υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, όπως χαρακτη-
ριστική είναι η περίπτωση των αιολικών πάρκων και των 
μικρών υδροηλεκτρικών. Είναι ευθύνη των ΟΤΑ να και-
νοτομήσουν στις προστατευόμενες περιοχές, όπως στην 
περίπτωση των τοπικών αγορών, των λαϊκών, ώστε να 
ενισχύσουν τις εμπορικές συναλλαγές για τοπικά προϊό-
ντα, για πιστοποιημένα προϊόντα μέσα από το σχεδιασμό 
της πολιτικής των λαϊκών. Μπορούν ακόμα μέσα από τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών ή των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών να προωθή-
σουν την γνώση και τη διασύνδεση για την τοπική πράσι-
νη ανάπτυξη σε συνεργασία με επιμελητήρια, εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα και παραγωγικούς φορείς.  

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πολύ μεγάλη δύναμη 
για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και για 
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την εγκατάσταση αντεννών ή παρατηρητηρίων για τις 
νέες μορφές επιχειρηματικότητας και τις νέες δυναμικές 
ανάπτυξης. Συχνά η αυτοδιοίκηση είναι καινοτόμος και 
ανοίγει πρώτη τον ορίζοντα μιας επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, καθώς μπορεί να σηκώσει το κόστος της 
έναρξης, που είναι επαχθές για τον ιδιωτικό τομέα, όχι 
μόνο στην κατεύθυνση της παραγωγικής επένδυσης αλλά 
και στην κατεύθυνσης της καταναλωτικής δαπάνης. Ο 
δήμος για παράδειγμα του Ρέντη, στη δεύτερη κατηγορία 
που προαναφέραμε, επιχειρεί να δημιουργήσει ταρατσό-
κηπους και να διαμορφώσει μια άλλη αισθητική και λει-
τουργικότητα στο χώρο. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι μια 
από τις βασικές ευθύνες των δήμων είναι να υιοθετήσουν 
πράσινες δράσεις και να τις αναπτύξουν υποδειγματικά, 
ώστε αυτές να μπορέσουν μετά να διαχυθούν ευρύτερα 
στην ιδιωτική οικονομία και στην παραγωγή και έτσι να 
προτυποποιήσουν περιβαλλοντικά την παραγωγή και την 
κατανάλωση. Σημαντική είναι η συνεισφορά στην προ-
στασία του περιβάλλοντος που μπορεί να αναπτυχθεί μέ-
σα από τη συνεργασία των ΟΤΑ με  την πολιτική προ-
στασία σε νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο.  

Οι δήμοι μπορούν να επηρεάσουν με την πολιτική 
τους για την ανακύκλωση, για την εξοικονόμηση πόρων, 
ενέργειας, νερού, όπως και με τις υποδομές που θα προ-
σφέρουν καταλυτικά στην εφαρμογή εθνικών και περιφε-
ρειακών και τοπικών προγραμμάτων για κάθε φυσικό πό-
ρο και για κάθε ειδική πολιτική. Οι δήμοι μπορούν να ε-
στιάσουν δράσεις για το πράσινο νοικοκυριό και την 
πράσινη γειτονιά και να είναι κύτταρα ταυτότητας και 
πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνεργασία με την τοπική 
κοινωνία. Η συνεργασία δημοτικών επιχειρήσεων με 
συνεταιριστικές οργανώσεις ή συμπράξεις είναι συχνά 
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πολύ αποδοτική και οδηγεί την κοινωνική οικονομία σε 
αποτελέσματα και κέρδη.  

 
Προτάσεις 
 
Προτείνουμε εδώ:  
1)Σε κάθε δήμο να δημιουργηθεί ένα τοπικό πρά-

σινο ταμείο και αυτό μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από 
τους μηχανισμούς τήρησης ελέγχων και είσπραξης προ-
στίμων σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι περιβαλλοντι-
κοί όροι στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Το πράσινο 
ταμείο μπορεί να συνδυαστεί ταυτόχρονα με πιλοτικές 
δράσεις και με μια δυναμική προσαρμογής στις περιβαλ-
λοντικές απαιτήσεις των καταναλωτών και των επιχειρή-
σεων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί τελικά το περιβαλ-
λοντικό κόστος της περιοχής, των παραγωγικών δραστη-
ριοτήτων και των καταναλωτικών διαδικασιών.  

2)Ιδιαίτερα σημαντική θα ήταν μια πολιτική χορη-
γιών από πλευράς των δήμων, μια πολιτική στήριξης για 
την βιοποικιλότητα της περιοχής στο εσωτερικό των πε-
ριοχών natura.  

3)Οι αυτοδιοικήσεις μπορούν να υιοθετήσουν προ-
στατευόμενες περιοχές, να πάρουν πρωτοβουλίες ανά-
δειξης και προβολής και έτσι να φέρουν πιο κοντά την 
τοπική κοινωνία στην προστασία της φύσης, με το δικό 
τους κύρος. 

 
Κατηγορίες των προγραμμάτων για την αυτοδιοίκηση 
 
 Καταρχήν υπάρχουν εθνικά προγράμματα που υφί-

στανται σε διαφορετικά υπουργεία, όπως για παράδειγμα 
τα προγράμματα του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη και τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μέσα 
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από το ΕΤΕΡΠΣ. Υπάρχουν τα περιφερειακά προγράμμα-
τα συναφή με τους ΟΤΑ και το περιβάλλον, υπάρχουν 
ακόμα τα τομεακά – επιχειρησιακά, τα προγράμματα 
ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής και ακόμα υπάρχουν 
προγράμματα που συνδέονται με διακρατικές συνεργασί-
ες, συνήθως πιλοτικού χαρακτήρα. Σημειώνουμε πως σε 
ό,τι είπαμε πιο πάνω δεν διαφοροποιείται σημαντικά τί-
ποτα για κανέναν φορέα αυτοδιοίκησης, από τις Κοινότη-
τες και τους Δήμους ώς τις Νομαρχίες.  

 
Όροι για την αποτελεσματικότερη δράση της αυ-

τοδιοίκησης για το περιβάλλον 
 
1)Ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές δικτυώ-

σεις. 
2)Νομοθετικός εκσυγχρονισμός. 
3)Αύξηση της περιβαλλοντικής ενεργητικής και πα-

θητικής συνιστώσας του εθνικού προϋπολογισμού. 
4)Αποκέντρωση πόρων και θεσμών για το περιβάλ-

λον, ώστε η ποιότητα του περιβάλλοντος να αναδειχθεί 
σε συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα για τις τοπικές 
κοινωνίες. 

5)Πολυμερή σεμινάρια αιρετών και στελεχών. 
6)Περιβαλλοντικό αριστείο αυτοδιοίκησης.  
7)Ανάπτυξη αυτοδιοικητικής ευθύνης για το περι-

βάλλον και την τοπική συναίνεση. 
8)Διεύρυνση των ανταποδοτικών (υποχρεωτικών,  

δυνητικών ή εθελοντικών) τελών καθαριότητας (περιβαλ-
λοντικής ερμηνεία της καθαριότητας) – η ποιότητα του 
περιβάλλοντος ως πεδίου ανταποδοτικότητας. 

9)Ενεργοποίηση  άρθρου 13 ΕΠΤΑ. 
10)Περιβαλλοντική παραμετροποίηση ΣΑΤΑ. 
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11)Υιοθέτηση της Διακήρυξης του ΄Αλμποργκ για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και το βιώσιμο τουρισμό. 

12)Αναπλάσεις οικισμών και περιοχών πόλεων. 
13)Πολιτικές και πόροι πρασίνου. 
14)Διαχείριση περιαστικών δασών. 
15)Συνδιαχείριση περιοχών natura. 
16)Δράσεις στο πλαίσιο Urban,Terra,Habbitat κτλ.         
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                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9            
          Κοινωνική Οικονομία και ΜΚΟ 
 
Για το νόημα του εθελοντισμού και την αξιοποίηση του ελεύθε-

ρου χρόνου: 
«΄Οσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο, τα αυτοκίνητα, η τηλεόρα-

ση, τα ταξίδια και το σεξ αποτελούν τα κύρια αντικείμενα του σύγχρο-
νου καταναλωτισμού. Αντί λοιπόν να τα θεωρούμε δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου, καλύτερα θα ήταν να τα αποκαλούσαμε παθητικό-
τητα ελεύθερου χρόνου». 
                                                        ΄Εριχ Φρομ, «Να έχεις ή να είσαι». 
 

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί τον εναλλακτικό 
τομέα της οικονομίας με βαθιές κοινωνικές ρίζες, συνυφα-
σμένη με την κοινωνία και τις συλλογικότητές της. Στην 
κοινωνική οικονομία σημαντικός είναι ο ρόλος των μη κυ-
βερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και του εθελοντισμού.  

Σε πολλούς τομείς όπως και στον τομέα του περιβάλ-
λοντος η κοινωνική οικονομία έχει υψηλές αποδόσεις, ενώ 
συμβάλλει αποτελεσματικά και στην απασχόληση και στην 
πολιτική δυναμική στους τομείς αυτούς.  
 

Α.-Ορισμός και λειτουργία της κοινωνικής οικονομί-
ας 

 
Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα σημεία, η κοι-

νωνική οικονομία αποτελεί τον 3ο τομέα της οικονομίας 
μετά από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Το φάσμα 
των επιχειρηματικών φορέων της κοινωνικής οικονομίας 
είναι αρκετά ευρύ, καθώς μέσα σε αυτόν τον τομέα μπο-
ρούν να συμπεριληφθούν φορείς από τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις έως τα πανεπιστήμια και τα ινστιτούτα ή α-
κόμη τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρι-
σμούς.  
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Κοινωνική Οικονομία είναι η οικονομία που δη-
μιουργείται από δραστηριότητες εθελοντών, ΜΚΟ, κοινω-
νικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, συλλογικών φο-
ρέων των καταναλωτών,  ινστιτούτων και πανεπιστημίων 
και εν γένει από κοινωνικές δράσεις κοινωνικών συλλογι-
κών προσώπων. 

Η διαφορά της από μεν την ιδιωτική οικονομία 
έγκειται στο ότι αυτή δεν αποβλέπει στο κέρδος και δεν 
κυριαρχείται από τους ανταγωνιστικούς κανόνες της αγο-
ράς σε αντίθεση με την ιδιωτική, από δε τον δημόσιο το-
μέα έγκειται στον εθελοντικό και πρωτοβουλιακό κοινω-
νικό χαρακτήρα της, που είναι ελεύθερος από διοικητικές 
αγκυλώσεις και πολιτικές ή οικονομικές σκοπιμότητες. 

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί πρωταρχικά έναν 
παράγοντα ισχυρής εν γένει μόχλευσης της οικονομίας 
και ταυτόχρονα έναν συντελεστή για την τοπική ολοκλή-
ρωση της ανάπτυξης με καθοριστικό ρόλο. Η κοινωνική 
οικονομία συνεισφέρει ποσοτικά και ποιοτικά στην ανά-
πτυξη και την απασχόληση, καλύπτοντας αποτελεσματικά 
και τους τρεις στόχους της Λισσαβώνας, που είναι οι ε-
ξής: (α)η κοινωνική συνοχή, (β)η οικονομική ανάπτυξη 
και (γ)η προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από την 
κοινωνική οικονομία παράγεται προϊόν με έντονο κοινω-
νικό χαρακτήρα. Αυτό το προϊόν μπορεί να έχει σχέση με 
την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος. Επειδή 
όμως γενικά τα κοινωνικά προϊόντα έχουν μεγάλη κοινω-
νική αποδοχή, γι’ αυτό, όταν αφορούν το περιβάλλον, 
συντελούν και στην κοινωνική αποδοχή τών περιβαλλο-
ντικών πολιτικών.  

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί εξωτερική οικο-
νομία ή θετική εξωτερική επίδραση και παράγοντα προ-
στιθέμενων αξιών για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέ-
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α, όταν αυτοί κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Δεν απο-
γράφεται πλήρως μέσα στο λογιστικό κύκλο της παραγω-
γής  ούτε το σύνολο του προϊόντος της κοινωνικής οικο-
νομίας και της κοινωνικής απασχόλησης ούτε ο ιδιαίτε-
ρος πολιτικός ρόλος.  

Ωστόσο η κοινωνική οικονομία είναι βασικός μετα-
σχηματιστής της ανάπτυξης σε βιώσιμη ανάπτυξη και 
αποτελεί την καρδιά της διασύνδεσης της κοινωνικής α-
νάπτυξης και της καταναλωτικής ζήτησης. Με αυτή την 
σύνδεση η καταναλωτική ζήτηση  προσανατολίζεται σε 
όρους ποιότητας ζωής, υγείας και περιβάλλοντος και α-
ναζητεί πιστοποιημένα προϊόντα. Η κοινωνική οικονομία 
λοιπόν διαμεσολαβεί μεταξύ παραγωγής και κατανάλω-
σης και εκφράζει την κοινωνική ζήτηση.  

Οι περιβαλλοντικές και οι καταναλωτικές μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις διαμόρφωσαν τους αρχικούς πυ-
ρήνες κοινωνικής ζήτησης για προϊόντα ποιότητας που 
σέβονται την υγεία και το περιβάλλον. 

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε τα τέσσερα μοντέλα 
κοινωνικής οικονομίας: 1)το Σκανδιναβικό μοντέλο, που 
αποτελεί ένα μοντέλο υποστηριζόμενο από τον δημόσιο 
τομέα αλλά και με ισχυρές εθελοντικές δράσεις και αξίες, 
2)το Αγγλοσαξονικό που λειτουργεί διαμεσολαβητικά, 
3)το Ρηνανικό και 4)το Μεσογειακό. Τα στατιστικά στοι-
χεία δείχνουν έναν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα και 
ρόλο για την κοινωνική οικονομία στην περίπτωση του 
Ρηνανικού αλλά και του Μεσογειακού. 

 
Β.-Προβλήματα της κοινωνικής οικονομίας 
 
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε και τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει η κοινωνική οικονομία. Αυτά τα προ-
βλήματα ενδεικτικά είναι τα εξής:  
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1)Ανεπάρκεια πόρων και υποδομών. 
2)Ανεπάρκεια δικτυώσεων. 
3)Ανεπάρκεια επιχειρησιακής δυναμικής.  
Αυτά τα προβλήματα όμως έχουν σαν αποτέλεσμα 

να είναι ανεπαρκής η κοινωνική οικονομία στον ρόλο της 
για την βιώσιμη ανάπτυξη.  

Είναι προβλήματα εξωγενή, που προέρχονται από 
το οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
λειτουργεί η κοινωνική οικονομία. Για παράδειγμα μερι-
κά από τα προβλήματα αυτά οφείλονται στην απουσία 
ανάδειξης του ρόλου της κοινωνικής οικονομίας και στην 
αδυναμία της κοινωνικής οικονομίας να προσελκύσει νέο 
ανθρώπινο δυναμικό και να γίνει  πεδίο καινοτομίας ι-
δεών και δράσεων.  

Προτείνουμε: 1)Να γίνει κατάρτιση του στελεχι-
ακού δυναμικού της κοινής κοινωνικής οικονομίας. Αυτό 
αφορά κυρίως τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η κατάρ-
τιση αυτή πρέπει να γίνει μέσα από ειδικά προγράμματα. 
Παράλληλα υπάρχουν εκκρεμότητες, ασφαλιστικές, φο-
ρολογικές και άλλες, σχετικές με το θεσμικό καθεστώς 
του εθελοντισμού και της κοινωνικής απασχόλησης.  

2)Να δημιουργηθεί ένα Ταμείο Αλληλοβοήθειας, 
ένα επενδυτικό ταμείο της κοινωνικής οικονομίας, το ο-
ποίο θα έρθει να συμπληρώσει τους χορηγικούς πόρους 
που διασυνδέουν την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 
και του ιδιωτικού τομέα με την κοινωνική οικονομία.  

Η κοινωνική οικονομία μεταξύ των άλλων χρειά-
ζεται κατάρτιση και τεχνική βοήθεια για την διεύρυνση 
της συμμετοχής της σε ευρωπαϊκούς πόρους και εθνικούς 
πόρους και διεθνή προγράμματα δράσης και παράλληλα 
χρειάζεται την συνδρομή του δημόσιου τομέα και της πο- 
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λιτικής, ώστε να αναπτύξει περισσότερο τις εσωτερικές 
της δικτυώσεις και να αφομοιώσει εμπειρίες από το εξω-
τερικό τον διεθνή χώρο και κυρίως τον ευρωπαϊκό.  

 
Γ.-Κοινωνική οικονομία και μη κυβερνητικές ορ-

γανώσεις 
 
Θα εστιάσουμε ιδιαίτερα τώρα στην περίπτωση 

των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιαίτερα των πε-
ριβαλλοντικών ή οικολογικών οργανώσεων. Οι περιβαλ-
λοντικές ή οικολογικές οργανώσεις αποτελούν την αιχμή 
του δόρατος για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση 
και την ενεργοποίηση της κοινωνίας σε τοπική ή εθνική 
διάσταση σε θέματα περιβάλλοντος.  

Είναι σε πολλές περιπτώσεις εξειδικευμένες στα 
πεδία της δράσης τους, παρακολουθούν τα θεματικά πε-
δία της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος, διαθέτουν δυναμική αμεσότητας και ταυτό-
χρονα λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις με θεσμικό 
ρόλο στα όργανα της διαβούλευσης και παρακολούθησης 
σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό  και διεθνές επίπεδο.  

Μέσα από αυτή την ιδιαιτερότητα τόσο της εξει-
δίκευσης όσο και της τοπικότητας της δικτύωσης των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, η πράσινη επιχειρηματικότη-
τα εκφράζεται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με 
δράσεις ιδιαίτερα αποτελεσματικές και λειτουργικές για 
την προστασία της φύσης και την βιώσιμη ανάπτυξη. 

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να είναι 
σύμβουλοι σε κάποιες όψεις της πράσινης επιχειρηματι-
κότητας, του ιδιωτικού, του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα. Μπορούν ακόμη να είναι εταίροι σε 
δράσεις, καθώς συνήθως αξιοποιούν αποτελεσματικά 
τους πόρους από τις χορηγίες και τις συνδρομές. Παράλ-
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ληλα έχουν την δυνατότητα της συμμετοχής σε προγράμ-
ματα όπως το Life ή σε δραστηριότητες που χρηματοδο-
τούνται από το ETEΡΠΣ, ενώ είναι δυνατή η πρόσβαση 
και σε κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως η Equal. Ταυτό-
χρονα, στο πλαίσιο των διακρατικών συνεργασιών της 
διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας, οι μη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις υλοποιούν δράσεις με ισχυρές προστιθέμενες 
αξίες, διαμορφώνουν ένα θετικό περιβάλλον για την πρά-
σινη επιχειρηματικότητα και συνθήκες για την απασχό-
ληση στα πράσινα επαγγέλματα. Οι μη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις συνεργάζονται επίσης σε προγράμματα κατάρ-
τισης και συμμετέχουν ακόμη σε εταιρικά σχήματα στο 
εθνικό ή το περιφερειακό και τοπικό σκέλος, όπως στην 
περίπτωση των τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.  

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήματα 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν στον τομέα των μη κυ-
βερνητικών οργανώσεων:  

1)Η γραφειοκρατική ανάπτυξη, η οποία πρέπει 
να περιορισθεί. Αυτό το πρόβλημα είναι ένα γενικότερο 
πρόβλημα στις αναπτυσσόμενες οικονομικές μονάδες, 
καθώς αυξάνει το λειτουργικό κόστος και την λειτουργι-
κή δαπάνη για την συντήρηση και την, επιχειρησιακή και 
οικονομική, βιωσιμότητα των οργανισμών αυτών.  

Η αναλογία μεταξύ λειτουργικών εξόδων και πα-
ραγόμενου έργου στην κατεύθυνση του στόχου και του 
σκοπού πρέπει να ενισχύεται στην κατεύθυνση του σκο-
πού και του έργου. Η ικανοποίηση αυτού του στόχου δεν 
σημαίνει σμίκρυνση των ΜΚΟ. 

2)Η ανάγκη για διεύρυνση των ορίων της δια-
βούλευσης και για θεσμική κατοχύρωσή της μέσα στο 
πλαίσιο του πολυμερούς σχήματος για την βιώσιμη ανά-
πτυξη και την τοπική δράση 21. Παράλληλα μέσα σε αυ-
τή τη διαβούλευση οι μη κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει  
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και μπορούν να είναι θεματοφύλακες διάχυσης πληροφο-
ρίας, περιορισμού των αποκλεισμών και ενός πνεύματος 
συνεργασίας και αμοιβαιότητας, ώστε να τεκμηριώνουν 
τον ποιοτικό χαρακτήρα τους μέσα στην δημοκρατική 
κοινωνία τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά.  

Πρόταση: Με πρωτοβουλία των ΠΜΚΟ και των 
ΔΦ να δημιουργηθεί ένα ανοικτό Ισηγορικό Εθνικό Δί-
κτυο Κοινωνικής Οικονομίας για το Περιβάλλον με 
την επωνυμία «Δευκαλίων» και με προοπτικές διεθνούς 
ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης. Αντίστοιχες δρά-
σεις μπορούν να εστιασθούν τοπικά κυρίως στις Π.Π. 

Ουσιαστικά η κατάκτηση της αξιοπιστίας συνδέε-
ται και με τον κύκλο ζωής των οργανώσεων αυτών τόσο 
στο σχήμα της κοινωνικής οικονομίας όσο και στην γενι-
κότερη λειτουργικότητα τους για το περιβάλλον και τις 
αξίες του ή για την κοινωνία των πολιτών και του εθελο-
ντισμού.  

Στο πνεύμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
κυριαρχεί η προσφορά του έργου χωρίς γραφειοκρατικές 
προϋποθέσεις, με όρους βέβαια συνυφασμένους με τη 
γνώση και την δημιουργική επάρκεια.  

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι μεταξύ των 
άλλων οι διοργανωτές της κοινωνικής ζήτησης για τα 
προϊόντα της πράσινης επιχειρηματικότητας και για την 
θεσμική εξέλιξη γύρω από την προστασία και την διαχεί-
ριση του περιβάλλοντος.  

Υπό αυτό το πρίσμα ο ρόλος τους είναι εξαιρετικά 
κρίσιμος και καθοριστικός για την πρόοδο και την διάχυ-
ση της πράσινης επιχειρηματικότητας και για την «συμ-
φωνία τιμών» της κοινωνίας σχετικά με τους ιδιαίτερους 
όρους και την αειφορική αμοιβή των παραγωγικών συ-
ντελεστών.  
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Οι παραγωγοί πράσινων προϊόντων δεν θα βρουν 
καλύτερους συμμάχους από τις μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις, καθώς οι τελευταίες έχουν δώσει έμφαση στο γεγο-
νός ότι τα πράσινα προϊόντα πρέπει να τύχουν μιας καλύ-
τερης μοίρας και να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο και α-
ποτελεσματικότερο μερίδιο στην αγορά, αμείβοντας εκεί-
νους που τα παράγουν και αποζημιώνοντας βέβαια τους 
καταναλωτές με την ποιότητα και την χρηστικότητά τους.  

 
                              

 
 
                   Κοινωνική οικονομία - Πίνακες 

1. Εθελοντισμού 
2. Πλούτου ιδεών 
3. Κοινωνικής καινοτο-
μίας 

4. Πρακτικής φαντασίας  
5. Αποκατάστασης αν-
θρώπινης προσωπικότητας 
– οντότητας  

6. Σεβασμού της αξίας 
της κάθε ζωής στη φύση 

7. Σεβασμού της ζωντα-
νής αισθητικής και πολιτι-
στικής κληρονομιάς

Η Κοι-
νωνική 
Οικονο-
μία είναι 
πεδίο: 
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Κοινωνικό κεφάλαιο & Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα 

 
Το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να είναι 
Χρηματικό και μη Χρηματικό.  
Το χρηματικό Κοινωνικό Κεφάλαιο 
μπορεί να συνδέεται με Χρηματοπιστω-
τικούς θεσμούς (Κοινωνικά Ταμεία Αλ-
ληλοβοήθειας και Δράσεις τους, Κοινω-
νικά Τραπεζικά, Ασφαλιστικά και Χρη-
ματιστηριακά προϊόντα. Κεφάλαια, Κοι-
νωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύ-
σεων, ειδικά Αμοιβαία Κεφάλαια), ή να 
είναι συνυφασμένο με το κύκλο της ί-
διας της κοινωνικής επιχειρηματικότη-
τας και οικονομίας.  
Το χρηματικό κοινωνικό κεφάλαιο συν-
δέεται και με τις μη εμπορεύσιμες αλλη-
λεξαρτήσεις. Το κοινωνικό κεφάλαιο 
μαζί με τις Οικονομίες κλίμακας λει-
τουργεί σαν πεδίο επώασης  της καινο-
τομίας. 
Μέσα στην κοινωνική οικονομία  το Κοι-
νωνικό Κεφάλαιο θεωρείται όχι μόνο 
από την εναλλακτική οικονομική θεώρη-
ση αλλά και τη συμβατική  σαν διαρθρω-
τικό συλλογικό πλεόνασμα. 
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1. τοπικοί λογαριασμοί αλληλο-
βοήθειας 

2. τοπικοί λογαριασμοί εθελοντι-
σμού και ΜΚΟ 

3. αμοιβαία κεφάλαια & leasing 
κοινωνικής οικονομίας 

4. τράπεζες & δίκτυα δωρεάς προ-
ϊόντων & υπηρεσιών (π.χ. ρούχα 
για άστεγους, ανάκτηση προϊόντων 
& επαναχρησιμοποίησή τους  κλπ). 

5. τράπεζες κοινωνικής οικονομί-
ας 

6. δίκτυα καταστημάτων ηθικού – 
δικαίου, δεοντολογικού τοπικού 
εμπορίου 

7. κοινωνικές πιστοποιήσεις πα-
ραγωγής, εμπορίου, μεταποίησης 
και υπηρεσιών, πιστοποίησης κοι-
νωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων, 
κοινωνική αριστεία 

8. φορολογικά & ασφαλιστικά κί-
νητρα για τον εθελοντισμό, την ερ-
γασία, την παραγωγή και την διακί-
νηση του προϊόντος 

Εργαλεία Εναλλακτικής & 
Κοινωνικής Οικονομίας 
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9.    τοπικό σύστημα κοινωνικής εργασί-
ας, παραγωγής και κατανάλωσης προϊό-
ντος. Το σύστημα αυτό ενισχύει τους το-
πικούς κύκλους παραγωγής και κυκλο-
φορίας των προϊόντων και τους τοπικούς 
κύκλους κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό 
το σύστημα μπορεί να έχει διαβαθμίσεις. 
Η ολοκληρωμένη του μορφή ως εναλλα-
κτική τοπική εκούσια ακεραιότητα απέ-
ναντι στις παγκοσμιοποιημένες αγορές 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει: 
α. Τοπικό σύμφωνο ποιότητας 
β. Τοπικό σύμφωνο απασχόλησης και 
ανάπτυξης 

γ. Τοπική εταιρική  κοινωνική & περι-
βαλλοντική ευθύνη 

δ. Ολοκληρωμένη τοπική δικτύωση και 
διαβούλευση βιώσιμης ανάπτυξης με 
τους όρους της συστημικής ανάδειξης 
και ανάπτυξης της τοπικής ταυτότητας. 

10.    Ανοικτή Αγορά Χορηγειών, (μια 
πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα 
των ΜΚΟ). 

11.   δίκτυα καταναλωτών που  διέπονται 
από την καλή θέληση, το πνεύμα αλλη-
λεγγύης και μερισμού – τα δίκτυα αυτά 
αποδέχονται και στηρίζουν τις συμφωνί-
ες τιμής του ηθικού εμπορίου. 
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12. εθελοντικές συμφωνίες τιμής που 
στηρίζουν την ποιότητα και συνεισφέ-
ρουν στην άρση των αποκλεισμών από 
την αγορά, ενώ σχηματίζουν πόρους 
στήριξης της ανάπτυξης του τόπου πα-
ραγωγής των προϊόντων με ενσωματω-
μένη στην τιμή την αναπτυξιακή και 
την    αναδιανεμητική εισφορά. Οι εθε-
λοντικές συμφωνίες τιμής λειτουργούν 
στη βάση των αρχών του μερισμού. 

13. ετικέτες ηθικής & διαφάνειας στα 
προϊόντα, πιστοποιημένες  

14. εκπαίδευση για κοινωνική επιχει-
ρηματικότητα, (πχ αλληλοδιδακτική).  

15. κοινωνικός λογιστικός και φορολο-
γικός εκσυγχρονισμός (π.χ. Αγγλικό 
μοντέλο). 

16. πρωτοβουλίες κοινωνικής άρσης 
της ανέχειας, κοινωνική άρση του οι-
κονομικού αποκλεισμού, της φτώχειας 
με συστήματα ανταλλακτικά εργασιών 
– υπηρεσιών και προϊόντων στο κοινω-
νικό σύστημα αναγκών και διαθεσιμο-
τήτων της καθημερινής ζωής. 

17. ανάπτυξη της τηλε-εργασίας με 
ταυτόχρονες πολιτικές περιορισμού 
των κινδύνων και των προβλημάτων 
της τηλε-εργασίας. 
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Κοινωνικό Τοπικό Σύστημα Απασχόλησης &           
Επιχειρηματικότητας 

 
  Βήματα 

1. Απογραφή ανέργων και ασθενών κοινωνικοοικονομικά 
ομάδων 

2. Κατηγοριοποίηση 
3. Οργάνωση σε ομάδες 
4. Δημιουργία Γραφείου συλλογικής Επικοινωνίας, αλληλο-
γνωριμίας και Πληροφόρησης 

5. Αλληλογνωριμία & Συναντήσεις ιδεών, (1ος κύκλος συζή-
τησης) 

6. Παρουσίαση οικονομικών εργαλείων, κινήτρων και ευ-
καιριών. 

7. Απογραφή ζήτησης θέσεων εργασίας και Επιχειρηματι-
κών Προϊόντων 

18. δημιουργία δικτύων, δευτεροβάθμι-
ων, τριτοβάθμιων και διεπαγγελματικών 
οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας 
19. εντοπισμός και αξιοποίηση ευκαι-
ριών αμφίδρομου οφέλους, παράλληλα 
με την εγκατάσταση εθελοντικών συ-
στημάτων – ή συστημάτων τύπου ΙΙ.  
     (Στο  βιβλίο «πράσινη οικονομία και 
κοινωνία και πολίτης» θα απαριθμήσου-
με αυτά τα συστήματα  ως τύπου ΙΙΙ). 
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8. Συζητήσεις διασύνδεσης ιδεών εργαλείων, κινήτρων Επι-
χειρηματικών Ευκαιριών και θέσεων εργασίας (2ος κύκλος συ-
ζήτησης) 
9. Καταγραφή σύγχρονων αναγκών για υπηρεσίες που δεν 
καλύπτονται από υφιστάμενες δράσεις του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα – υπηρεσίες που αδυνατούν να παραχθούν 
λόγω έλλειψης ευελιξίας του δημόσιου τομέα και ενδιαφέρο-
ντος του ιδιωτικού (Αλληλοδιδακτικές υπηρεσίες, οικιακές 
εξυπηρετήσεις, βοηθητικές υπηρεσίες σε ειδικές κατηγορίες, 
προσφορά υπηρεσιών εξειδικευμένων με άμεση ανταλλαγμα-
τική βάση-αμοιβαιότητα κτλ). 
10. Σενάριο διασύνδεσης ανέργων με επιχειρήσεις και κοινω-
νικές υπηρεσίες, βασισμένο στην τοπική αναγνωρισιμότητα 
των ανέργων και την κατηγοριοποίηση σε θεματικές και ειδι-
κές ομάδες (π.χ. άστεγοι, προερχόμενοι από φτωχές περιοχές 
και γειτονιές κτλ). 
11.   Ίδρυση  Φορέα Τόπου ΙΙ, Φορέα Προώθησης Εθελοντι-
κών Συμφωνιών για την προώθηση της απασχόλησης, της αει-
φόρου ανάπτυξης και της  κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
12. Εργαλεία και διάρθωση του Φορέα των Εθελοντικών Συμ-
φωνιών: 
1ο.  Συστημική ανάλυση και ανάδειξη τοπικότητας και ταυ-
τότητας.  
2ο. Ανάλυση αναπτυξιακών παραμέτρων υπό το καθεστώς 
πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών, απειλών 
(SWOT ανάλυση). 
3ο. Φορέας διαβούλευσης για την απασχόληση και την 
βιώσιμη ανάπτυξη. 
4ο. Τοπικό παρατηρητήριο απασχόλησης και βιώσιμης α-
νάπτυξης συνυφασμένο για οικονομικές κλίμακας με τον 
προηγούμενο φορέα.  
5ο. Διάλογος με την κοινωνία και κοινωνικές συνάψεις 
πληροφόρησης. 
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6ο. Τοπικές συμφωνίες αγοράς (π.χ. Τοπικού Συμφώνου 
Ποιότητας κ.α.) και Τοπικά σύμφωνα ανταλλαγών (μη 
χρηματικά  ή χρηματικά και καθορισμός κοινωνικών μο-
νάδων εργασίας και προϊόντων) και τοπικό δίκτυο ηθικού 
– δίκαιου ή κοινωνικού Εμπορίου. 
7ο Δέσμες ενδεικτικών ιδεών. 
8ο. Δημιουργία εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 
κοινωνικής και οργανωτικής καινοτομίας – Κοινωνική 
Θερμοκοιτίδα ώστε να ξεπεραστεί η αμηχανία και η δυ-
στοκία της αφετηρίας για την κοινωνική επιχειρηματικότη-
τα. 
9ο. Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων χώρων και υποδομών, 
γηπέδων, κτιρίων και εξοπλισμών.  
10ο. Διαβούλευση και συναφείς επιμορφωτικές δράσεις 
στις επιχειρήσεις. 
11ο. Δράσεις κοινωνικής διαμόρφωσης της αγοράς της 
ποιότητας και της ζήτησης  - ανάπτυξη κοινωνικής ζήτη-
σης. 
12ο. Δημιουργία Κοινωνικής Επιχείρησης  Προώθησης της 
Τοπικής Ποιότητας, Καινοτομίας και Ευθύνης. Η κοινωνι-
κή επιχείρηση αυτή θα λειτουργήσει ως cluster καινοτομί-
ας και σύνθεσης που θα λειτουργήσει πυρηνικά και θα εξα-
κτινωθεί σε άλλες μορφές και κατηγορίες κοινωνικών επι-
χειρήσεων (π.χ. ένα πράσινο Super Market ή ένα Δίκτυο 
υπηρεσιών εθελοντισμού).  
13ο. Συνεταιριστική οργάνωση πχ τσιγγάνων ή αστέγων 
που ασχολούνται με την ανάκτηση & την ανακύκλωση.  
14ο.  Δικτύωση με δράσεις διεθνούς αναπτυξιακής βοήθει-
ας & ανταλλαγή εμπειριών π.χ.  στην βάση περιβαλλοντι-
κών ζητημάτων όπως στο «Βαλκανικό Δίκτυο της Οικολο-
γικής Κίνησης Δράμας» (ΒΕΝ.) 
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Πεδία δράσης των ΜΚΟ για περιβαλλοντικό εθελο-
ντισμό και κοινωνικό επιχειρείν για το περιβάλλον 

 
1)Πολιτική προστασία-πρόληψη και ανθρωπιστική 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών καταστροφών. 
2)Δημοσιότητα, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, προ-
σέλκυση εθελοντών. 
3)Περιβαλλοντική εκπαίδευση και διάχυση πληροφό-
ρησης. 
4)Συμμετοχή σε όργανα ελέγχου, λήψης αποφάσεως 
και έκφρασης γνώμης.  
5)Monitoring-επιστημονική παρακολούθηση, συλλο-
γή στοιχείων και έρευνα. 
6)Λειτουργική στήριξη φορέων και υπηρεσιών. 

  Ο Φορέας ή οι Φορείς που πρέπει να 
δημιουργηθούν πρέπει να έχουν πρωτοστά-
τες την αυτοδιοίκηση, τους Συνεταιρισμούς, 
τα Επιμελητήρια και τις ΜΚΟ. Προοπτικά ο 
Φορέας αυτός μπορεί να μετασχηματισθεί 
και σε Επιμελητήριο Κοινωνικής Οικονομί-
ας. 

  Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις πρέπει 
και μπορούν να ακολουθούν τον οδικό χάρτη 
των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για 
την αγορά. Δηλαδή πρέπει να βασιστούν και 
να αξιοποιήσουν τις κοινωνικές έρευνες α-
γοράς και τα άλλα εργαλεία διάγνωση και 
αξιοποίηση ευκαιριών.  
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7)Ανάταξη οικοσυστημάτων, αναδασώσεις, απελευ-
θέρωση ζώων και πουλιών, καθαρισμός της φύσης 
από απορρίμματα κτλ. 
8)Προστασία και διαχείριση πολιτιστικών μνημείων,      
πολιτιστικής κληρονομιάς και κοινωνικού περιβάλλο-  
ντος 
9)α.Προστασία και περίθαλψη της βιοποικιλότητας 
και 
   β.-Προστασία των αδέσποτων και εν γένει όλων των 
ζώων (εργασίας, αναπαραγωγικών, οικόσιτων κτλ). 
10)Διαχείριση και συντήρηση τοπίου και υποδομών 
θέσεων θέας. 
11)Φύλαξη ευαίσθητων περιοχών και ενημέρωση αρ-
χών. 
12)Οικοξενάγηση. 
13)Άλλες οικοδραστηριότητες (ακτιβισμοί κτλ.).  
14)Συμμετοχή σε προγράμματα και φορείς και συ-
στήματα διαχείρισης απορριμμάτων, εξοικονόμησης 
νερού, ενέργειας κτλ., εξορθολογισμού της κατανά-
λωσης κ.ά. 
15)Διεθνής αναπτυξιακή, ανθρωπιστική και περιβαλ-
λοντική βοήθεια. 
16)Χορηγίες. 
17)Καλλιτεχνικές προβολές και οργάνωση εκδηλώ-
σεων στήριξης. 
18)Νομική και επιστημονική συνδρομή για το περι-
βάλλον. 
19)Αξιοποίηση απαξιωμένων χώρων, κτιριακών υπο-
δομών και τεχνολογιών. 
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                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ  10     
  Επιχειρηματικές κατηγορίες και ιδιωτικός τομέας 
 

Η πράσινη επιχειρηματικότητα κινείται σ’ ένα ευρύ-
τατο φάσμα σ’ όλους τους τομείς της παραγωγής και βρί-
σκεται σε πλήρη αντιστοίχιση με την συμβατική επιχειρη-
ματικότητα, καθώς το περιβάλλον πια αποτελεί μια διαρκή 
ανοικτή πρόκληση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα. 

 
Γενικά 
 
Oι συντελεστές παραγωγής, που πρέπει να αξιο-

ποιήσει η πράσινη επιχειρηματικότητα, είναι αμιγώς και 
πολύπλευρα συνδεδεμένοι με την ίδια τη φύση ως φύση 
και όχι μόνον ως συντελεστή παραγωγής που είναι χρή-
σιμος μόνον όταν υφίσταται παραγωγικό μετασχηματι-
σμό. 

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, 
καθώς συντελεστές παραγωγής είναι η φύση, η εργασία, 
το κεφάλαιο και η επιχειρηματικότητα. Εδώ η φύση 
επανέρχεται και σαν ένα μέρος του κεφαλαίου, ενώ περι-
ορίζεται ο ρόλος της οποιασδήποτε μετασχηματιστικής 
παρέμβασης σ’ αυτήν.  

Σημαντικός είναι ο ρόλος της πληροφορίας, επειδή  
οι πληροφορίες εξειδικεύονται ανάλογα με την κατηγορία 
και τον τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας (πρω-
τογενή, δευτερογενή, τριτογενή, τεταρτογενή). Η εξειδί-
κευση αυτή αφορά  τόσο την οργάνωση και τη διοίκηση 
όσο και την κατάρτιση. Η κατάρτιση πρέπει να προηγεί-
ται και να λειτουργεί σαν παράγοντας εξελιξιμότητας της 
επιχειρηματικότητας και του πεδίου ανάπτυξής της.  
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Οι τομείς της οικοεπιχειρηματικής δραστηριότητας 
 
Α.- Εδώ προσεγγίζουμε την πρωτογενή παραγωγή 

των πράσινων επιχειρήσεων. Στον πρωτογενή τομέα πα-
ραγωγής περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής: 

1) Η βιολογική γεωργία.  
2) Η βιολογική κτηνοτροφία.  
3) Η αειφορική διαχείριση δασών. 
4) Η αειφορική αλιεία.  
5)Η σχεδιασμένη αποκατάσταση των μεταλλευτι-

κών χώρων. 
6) Η βιολογική μελισσοκομία. 
7) Η διαχείριση της βιοποικιλότητας στην αποκα-

τάσταση αυτής και την δραστηριότητα ανάκτησης της 
φύσης και της βιοποικιλότητας. 

 8) Παρεμβάσεις, που συνδέονται για παράδειγμα 
με την βιολογική και οικολογική καταπολέμηση παραγό-
ντων όχλησης του ανθρώπου ή με τη διαχείριση των οι-
κοσυστημάτων. Ως παράγοντες όχλησης μπορούμε να 
αναφέρουμε τα κουνούπια ή τους ποντικούς και ως δράση 
αντιστάθμισης τη βιολογική καταπολέμηση των κουνου-
πιών.  

9) Η οικογλυπτική ή η δημιουργία μνημείων φύσης 
με τα υλικά της φύσης και τους τρόπους της, όπως την 
έχει αναδείξει εξαιρετικά ο Andy Goldsworthy (βλέπε 
κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο: “Riv-
ers and tides”, 3ο Φεστιβάλ του Ecocinema). Αυτή η κα-
τηγορία είναι συναφής και με τον δευτερογενή τομέα. 

10) Διαχείριση τοπίου, αστικού και περιαστικού 
πρασίνου, αγροκτημάτων πόλης κτλ. 

Σίγουρα μπορούμε να διαιρέσουμε περαιτέρω και 
κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες, όπως για παράδειγμα 
στη βιολογική γεωργία μπορούμε να μιλήσουμε για βιο-
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λογική αμπελουργία, βιολογική ελαιοπαραγωγή, βιολογι-
κές απαιτήσεις καλλιέργειας, βιολογικές καλλιέργειες 
οπωροκηπευτικών κτλ.    

Β.- Στον δευτερογενή τομέα περιλαμβάνονται  εν-
δεικτικά επιχειρήσεις που συνδέονται με: 

1)Τη διατροφή με οικολογικά ή βιολογικά προϊόντα 
ή προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. 

2)Ποτά αντιστοίχως. 
3)Υφαντά, που συνδέονται με την παραδοσιακή δη-

μιουργία και με ανάλογα υλικά φιλικά για την υγεία και 
το περιβάλλον. (Σημειώνουμε και για την κατηγορία αυτή 
και για άλλες τη δυνατότητα ειδικής πιστοποίησης των 
παραδοσιακών χειροτεχνικών προϊόντων, όπως πήλινα 
κ.ά.). 

4)Είδη ένδυσης και υπόδησης.  
5)Κλάδους που δημιουργούν φιλικές προς το περι-

βάλλον οικοσυσκευές.  
6)Κλάδους κατασκευής βιοκλιματικών και φιλικών 

με το περιβάλλον οικιών.  
7)Την αειφορική παραγωγή ενέργειας.  
8)Την παραγωγή προϊόντων συσκευασίας με υλικά 

φιλικά προς το περιβάλλον και εύκολα ανακυκλούμενα ή 
αποσυντιθέμενα. 

9)Τα αειφορικά οχήματα συγκοινωνίας και      με-
ταφοράς.  

10)Τις βιομηχανικές επεξεργασίες λυμάτων,     α-
ποβλήτων.   

11)Την ανακύκλωση απορριμμάτων.  
12)Τη βιομηχανική εφαρμογή τεχνολογιών αποκα-

τάστασης του περιβάλλοντος ή ελαχιστοποίησης των επι-
πτώσεων της παραγωγικής και καταναλωτικής διαδικασί-
ας, που είναι ένας τομέας βαριάς βιομηχανίας για το πε-
ριβάλλον.  
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Σημείωση: Κάποιες κατηγορίες αναδει-
κνύουν εντονότερα τη συνάφεια πρωτογενούς 
και δευτερογενούς τομέα τόσο περιβαλλοντικά 
όσο και στην οικονομική καταχώρησή τους. 
΄Ετσι διαφαίνεται ως σχετικά προσδιοριστικό το 
όριο μεταξύ των δύο τομέων. 

Γ.- Στον τριτογενή τομέα περιλαμβάνονται ενδει-
κτικά: 

1)Το εμπόριο των πράσινων προϊόντων. 
2)Οι «πράσινες» μεταφορές, που λειτουργούν σαν 

διαμεσολαβητικές δράσεις μεταξύ παραγωγής (πρωτογε-
νούς και δευτερογενούς) και κατανάλωσης.  

Δ.- Στον τεταρτογενή τομέα παραγωγής, που είναι 
νέος και αποσπασμένος πλέον από τον τριτογενή τομέα, 
ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

1)Χρηματοδοτικές και ασφαλιστικές δραστηριότη-
τες.  Εδώ περιλαμβάνονται νέα προϊόντα, τραπεζικά ή 
ασφαλιστικά, συνδεδεμένα με την ποιότητα του περιβάλ-
λοντος, την προστασία της υγείας και με την υποστήριξη 
προϊόντων της κοινωνικής οικονομίας και των μη κυβερ-
νητικών οργανώσεων. Στο μέλλον ελπίζουμε ότι θα υπο-
στηρίζονται και οι διαχειριστικοί φορείς. Σ’ αυτή την πε-
ρίπτωση δεν αναφερόμαστε απλώς στις χορηγίες, αλλά 
και στις δυνατότητες διαμόρφωσης εργαλείων του τραπε-
ζικού και ασφαλιστικού τομέα.  

2)Οι επιχειρήσεις των επικοινωνιών, των διοργα-
νώσεων και της κοινωνίας της πληροφορίας. Αυτές παί-
ζουν ένα σημαντικό ρόλο και μέσα σ’ αυτές περιλαμβά-
νονται ειδικότερα μεταξύ άλλων: (α)οι υπηρεσίες προβο-
λής και δικτύωσης, (β)ο τουριστικός και πολιτιστικός το-
μέας της επιχειρηματικότητας που έχει μια ιδιαίτερη σχέ-
ση με το περιβάλλον μέσα από τον αειφορικό εναλλακτι-
κό και οικολογικό τουρισμό και μέσα από την πολιτιστι-
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κή παράδοση και κληρονομιά όπως επίσης (γ)το πλαίσιο 
των οικοπολιτιστικών εκδηλώσεων, (δ)των συνεδρίων και 
(ε)των διαφορετικών δράσεων ευαισθητοποίησης.  

3)Η δημόσια διοίκηση ως ένας βραχίονας διαμόρ-
φωσης θεσμικού περιβάλλοντος αλλά και δυναμικής για 
τη διασύνδεση περιβάλλοντος και οικονομίας. Εδώ η δη-
μόσια διοίκηση χρησιμοποιεί  εργαλεία για την προστα-
σία του περιβάλλοντος, την υγεία και την εκπαίδευση, 
καθώς επίσης και ανάλογες υπηρεσίες που υλοποιούν 
προγράμματα και θεσμοθετημένες δράσεις και επιχειρή-
σεις του ιδιωτικού τομέα, όπως είναι τα ΚΕΚ κτλ.  

4)Δράσεις διασύνδεσης και πιστοποίησης του το-
μέα. Η διασύνδεση, για παράδειγμα της δευτερογενούς 
παραγωγής μέσα από τα ISO και κυρίως το 14000, μέσα 
από τα συστήματα ολικής ποιότητας, μέσα από τις διαδι-
κασίες πιστοποίησης στον τομέα της πρωτογενούς παρα-
γωγής αλλά και της ίδιας της τριτογενούς και τεταρτογε-
νούς παραγωγής, δημιουργεί  ένα άλλο πεδίο πράσινης 
επιχειρηματικότητας. Αυτό το πεδίο  διασυνδέει όλους 
τους τομείς και διαμορφώνει ένα πολυμερές σύστημα 
προσαρμογής της παραγωγής και της κατανάλωσης στις 
περιβαλλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις.  

Η πιστοποίηση μπορεί να συνδεθεί με το marketing, 
όμως σε αντίθεση με τη στρατηγική του marketing είναι 
δεσμευτική στους όρους της και συνεπώς προσδίδει στο 
πιστοποιούμενο τη μέγιστη εγκυρότητα για την αγορά. 

5)Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, 
διοίκησης και αγοράς (management) και marketing. Αυ-
τές  είναι επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά ένα μέρος 
με έναν τρόπο όμοιο με τον παραπάνω, αλλά δεν ταυτίζο-
νται με τις δράσεις διασύνδεσης και πιστοποίησης.  

Σ’ αυτό το μοντέλο επιχειρήσεων λειτουργεί μια 
πολυμερής παρακολούθηση και οι δείκτες συνδέονται με 
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την επιχειρηματική συμπεριφορά στο κοινωνικό και στο 
φυσικό περιβάλλον. Αυτό αποτελεί μία ομοιότητα με το 
προηγούμενο μοντέλο της διασύνδεσης και πιστοποίησης, 
με τη διαφορά όμως ότι εδώ διασυνδέονται και προωθού-
νται διαφορετικά πράγματα από ό,τι σ’ εκείνο. Αυτή η 
λειτουργία δημιουργεί έναν ολιστικό προσανατολισμό 
των παραγωγικών τομέων, φιλικό προς το περιβάλλον και 
το αίτημα της κοινωνικής συνοχής. Αυτού του είδους οι 
διαδικασίες αναδεικνύουν την πληροφορία τόσο σαν επι-
χειρησιακό όσο και σαν διευθυντικό πόρο.  

Το management των πληροφοριακών πόρων στην 
πράσινη επιχειρηματικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε 
σχέση και με αντικείμενο ή το προϊόν της επιχείρησης 
αλλά και σε σχέση με την χρηματοδότηση και τη διάθεση 
του προϊόντος. Μέσα από αυτή την ανάγκη της πληροφό-
ρησης πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθούν στο μέλλον ι-
σχυρά γραφεία διασύνδεσης στις προστατευόμενες πε-
ριοχές, διασύνδεσης για την απασχόληση και παροχής 
πληροφοριών για την πράσινη επιχειρηματικότητα. Αυτά 
τα γραφεία διασύνδεσης θα λειτουργούν και σαν γραφεία 
διασύνδεσης του παραγωγού με τον καταναλωτή και το 
κοινό. 

Ο ρόλος τέτοιων υπηρεσιών προορίζεται να εξακτι-
νώσει την πράσινη επιχειρηματικότητα και την περιβαλ-
λοντική προσαρμογή της οικονομικής δραστηριότητας 
στο σύνολο της επικράτειας και όχι μόνο στο δίκτυο των 
περιοχών natura. 

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως για τις περισσότε-
ρες από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες πρέπει να 
επιδιωχθούν οικονομίες κλίμακας και θετικό εξωτερικό 
περιβάλλον.   
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Ιδέες για πράσινες επιχειρήσεις 
 
1)Παραγωγή βιολιπασμάτων (για οικιακή χρήση, κή-

πους και αγρούς). 
2)Παραγωγή τροφής για βιολογική κτηνοτροφία. 
3)Παραγωγή βιοντήζελ και βιοκαυσίμων. 
4)Συστήματα ανάκτησης νερού και περιβαλλοντικής 

προστασίας. 
5)Παραγωγή και εφαρμογή καυστικής μαγνησίας. 
6)Εφαρμογή τεχνικής Lidar για τηλεσκόπηση ατμό-

σφαιρας. 
7)Καινοτόμες εφαρμογές άχρηστων υλικών. 
8)Δημιουργία τεχνοδικτύων natura και αξιοποίηση 

της «τεχνομάθειας». 
9)Δίκτυα τηλεσκοπικής παρακολούθησης και προ-

στασίας της φύσης. 
10)Πράσινες (οικολογικές και περιβαλλοντικά φιλικές) 

ανακαλύψεις και εφευρέσεις για την καθημερινότητα ή 
την πράσινη βιομηχανία και τεχνολογία της, όπως για πα-
ράδειγμα στο πρόγραμμα «Φαέθων» οικολογικά πράσινα 
οχήματα. 

11)Δημιουργία και διαχείριση αγροκτημάτων πόλεων. 
12)Διαχείριση περιαστικών δασών. 
13)Φάρμες εναλλακτικής διαβίωσης και διακοπών. 
14)Πράσινα mini και super markets. 
15)Εμπορεία και διακίνηση πράσινων προϊόντων. 
16)Εταιρείες οικολογικής – περιβαλλοντικής ανάπλα-

σης πόλεων, δομημένων χώρων και κτιρίων. 
17)Εταιρείες οικολογικής δόμησης (κατασκευαστικές 

και παραγωγικές) και εξομοίωσης των οικείων με το φυ-
σικό περιβάλλον, βιοκλιματικές εφαρμογές, μονώσεις, 
στεγανώσεις, ταρατσόκηποι. 
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18)Περιβαλλοντικές συμβουλές, πιστοποιήσεις και σχε-
διασμοί. 

19)Πράσινες χρονομισθώσεις και παροχές πράσινων 
υπηρεσιών. 

20)Πράσινο Leasing και χρηματοπιστωτικές πολιτικές, 
οικολογικές τράπεζες, πράσινα χαρτοφυλάκια, πράσινες 
μετοχές και πράσινοι δείκτες εκτίμησης επενδύνσεων. 

21)Eταιρείες παροχής και στήριξης πράσινου λογισμι-
κού και πληροφορίας. 

22)Πράσινο δικτυακό εμπόριο. 
23)Δικτυώσεις και συνεργασίες πράσινων καταστημά-

των - οικολογικές επενδύσεις. 
24)Δικτυοχώρος επαγγελματικός ΠΕ σε ΠΠ. 
25)Πράσινες προσαρμογές και εφαρμογές σε δημόσια 

έργα , όπως για παράδειγμα λειτούργησαν στην «Εγνατί-
α». 

26)Δημιουργία πράσινων ιστοσελίδων και ολοκληρω-
μένη διαχείριση εικονικού χώρου (στις υποδομές και 
στους στόχους) – διασύνδεση (και πολιτισμικά) με τον 
άνθρωπο, την κοινωνία και την φύση. Εναλλακτικός κυ-
βερνοδικτυοχώρος. 

27)Εταιρείες περιβαλλοντικής αποκατάστασης, δράσης 
και παρέμβασης (και κοινωνικές επιχειρήσεις). 

28)Συστήματα παροχής υπηρεσιών περιβαλλοντικής 
πληροφόρησης. 

29)Τεχνητές λίμνες. 
30)Φυτώρια τοπικής χλωρίδας. 
31)Μονάδες αναπαραγωγής, ανάκτησης και αποκατά-

στασης και στήριξης τοπικής πανίδας. 
32)Επιχειρήσεις αποκατάστασης τοπίου και αναδασώ-

σεων με διάφορες μεθόδους (π.χ. υδροσποράς, φουκουό-
κα), εναλλακτικές ή βιομηχανοποιημένες. 
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33)Επιχειρήσεις απορρύπανσης εδάφους, υπόγειων και 
επιφανειακών νερών. 

34)Αειφορικές τουριστικές δραστηριότητες και προμή-
θειες. 

35)Δράσεις τοπικής στήριξης πιστοποίησης και αρι-
στείας για απόκτηση και διατήρηση  π.χ. γαλάζιων ση-
μαιών. 

36)Δράσεις οικοσυμβουλευτικής για το νοικοκυριό, τον 
καταναλωτή, την καθημερινότητα, τον εργαζόμενο και 
τον επαγγελματία. 

37)Επιχειρήσεις για περιβαλλοντικές βιομηχανικές 
προσαρμογές, σχεδιασμούς και προμήθειες π.χ. για ελαι-
ουργεία. 

38)Εταιρείες πράσινης δημοσιότητας και συμβουλευτι-
κής δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας, π.χ. αντιπαθής 
μορφή ενέργειας η αιολική, οπότε είναι χρήσιμο ένα συ-
νέδριο για ενημέρωση κ.ά. 

39)Εταιρικά σχήματα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρι-
σης νερού. 

40)Εταιρείες – μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
41)Εταιρείες επεξεργασίας (ανακύκλωσης) και εναλλα-

κτικής διαχείρισης απορριμμάτων ή εναλλακτικά συστή-
ματα διαχείρισης. 

42)Εταιρικά σχήματα διαχείρισης αποβλήτων και βιο-
λογικών καθαρισμών. 

43)Υπηρεσίες τηλεργασίας και ελαχιστοποίησης των 
απωλειών χρόνου και των μεταφορών. - Δράσεις αποσύν-
δεσης της εργασίας. 

44)Υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας εσωτερικού περι-
βάλλοντος χώρων εργασίας και ζωής. 

45)Εφαρμογές βιοοικολογικής απορρύπανσης & απο-
δόμησης τοξικών. 
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Επιχειρηματικές κατηγορίες- Πίνακες 
 
 
Δημόσιος,  Ιδιωτικός και Κοινωνικός Τομέας 
 

Πρωτογενής                                              Δημόσιος 
Δευτερογενής                                            Ιδιωτικός  
Τριτογενής                                                Κοινωνικός    
Τεταρτογενής 
 
 Διασύνδεση, Τοπική Ολοκλήρωση και Διεπαγγελματική 
και Διεπιχειρησιακή Οργάνωση. 
 
Πόροι, Επαγγελματικές Ευκαιρίες, Επενδύσεις.  
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Συνιστώσες της πράσινης επιχειρηματικό-
τητας  στις ζώνες οικοανάπτυξης   
(τις ζώνες που αποτελούν το πεδίο περιορι-
σμών για τις οικονομικές δράσεις στις προ-
στατευόμενες περιοχές) 
1. Ήπιες οικουποδομές και οικοτεχνολογίες 
για δίκτυα παρακολούθησης κ.λ.π (παραγω-
γή, εγκατάσταση, & λειτουργία )  
2. Οικοεπιχειρηματικότητα που αναπτύσσε-
ται από τον ιδιωτικό τομέα κυρίως στις περι-
οχές αυτές.  
3. Επιχειρηματικότητα στην κατεύθυνση των 
βραχιόνων φιλικής προσαρμογής που συνδέ-
εται  με τις τουριστικές για παράδειγμα υπο-
δομές, τα τοπικά πράσινα μίνι -μάρκετ, τις 
ανατάξεις τοπίου και την αειφορική διαχεί-
ριση των φυσικών πόρων μέσα από δημοτι-
κές ή άλλες επιχειρήσεις. 
4. Υπηρεσίες των μελετών και του ελέγχου 
5. Το κύριο συστατικό αυτής της πράσινης 
επιχειρηματικότητας συνδέεται με δομές 
στήριξης και διάχυσης, με δομές  ευαισθη-
τοποίησης και συμμετοχής όπου κεντρικό 
ρόλο παίζουν οι περιβαλλοντικές μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις (όχι όμως μόνο αυτές) , 
τα δίκτυα της πολιτικής προστασίας και ού-
τω κάθε εξής.  
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6. Το έκτο σημείο περιλαμβάνει τις δρα-
στηριότητες του τομέα της θεματικής εν-
σωμάτωσης, ώστε να υπάρχει μια προστι-
θέμενη αξία μέσα από τους ανθρώπινους 
πόρους. Εδώ περιλαμβάνεται  η περιβαλ-
λοντική εκπαίδευση όπως αυτή διαχέεται 
στη δημόσια παιδεία, μέσα από την μετα-
βατική κατάρτιση των ΚΕΚ & των  ΙΕΚ ή 
ακόμη μέσα από τις ανώτατες βαθμίδες 
εκπαίδευσης. Εδώ επίσης συμπεριλαμβά-
νονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
σαν φορείς ευαισθητοποίησης 
7. Κεντρικό ζήτημα που διασυνδέεται βέ-
βαια και με  το τρίτο σημείο μας είναι οι 
δραστηριότητες αποκατάστασης και ανά-
κτησης. Αυτό συνδέεται & συνεπάγεται 
απομακρύνσεις  οχλουσών δραστηριοτή-
των ή υπολειμμάτων και αυτό αποτελεί 
μια κεντρική ευθύνη όλων, εκτός των πε-
ριπτώσεων όπου έχουμε εξορυκτικές δρα-
στηριότητες όπου είναι ευθύνη των συγκε-
κριμένων επιχειρήσεων. Βέβαια και αυτή η 
δραστηριότητα μπορεί να ανατεθεί στον 
ιδιωτικό τομέα ώστε να λειτουργήσει με 
δεσμεύσεις και στην κατεύθυνση της ολο-
κλήρωσης των αποτελεσμάτων με συνεχή 
έλεγχο της νομιμότητας & διαφάνεια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   11 
Η πράσινη επιχειρηματικότητα, ο επιχειρηματίας 

και ο εργαζόμενος 
 
«΄Όταν τα πολλά αποκτηθούν, γίνονται ένα με τα λίγα και τότε η 

ψυχή που σφάλλει ζητάει κι’ άλλα, κι’ άλλα». 
                                                                         Ουίλλιαμ Μπλέηκ 
«Κάνε χρήση όχι κατάχρηση. Μη γίνεις όλεθρος όλων των ζω-

ντανών…Μην επιδιώκεις να γεμίσεις την κοιλιά σου, σαν νάναι βαθύ 
πηγάδι που δεν γεμίζει ποτέ». 

                                Λόγος περί Ευποιίας του Γρηγορίου Νύσσης 
 
 
Ο επιχειρηματίας και ο απασχολούμενος στο περι-

βάλλον δραστηριοποιείται στην αιχμή της βιώσιμης ανά-
πτυξης. Αυτό σημαίνει ότι οι προϋποθέσεις για την πράσινη 
επιχειρηματικότητα και εργασία είναι αυξημένες. 

 
 

Παράγοντες προσδιορισμού της πράσινης επιχειρη-
ματικότητας  

 
Η ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας κα-

θορίζεται από ορισμένους παράγοντες: 
1)Τις ιδιαίτερες συνθήκες που καθορίζουν το καθε-

στώς στις προστατευόμενες περιοχές και στο περιβάλλον 
τους, 

2)Το πλαίσιο των νόμων και των κανονισμών που 
ρυθμίζουν την προσαρμογή των επιχειρηματικών παρα-
γωγικών δράσεων στο περιβάλλον άσχετα από τις προ-
στατευόμενες περιοχές.  

3)Το καθεστώς της αναδυόμενης αγοράς των πρά-
σινων προϊόντων και υπηρεσιών.  
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Μειονέκτημα της πράσινης επιχειρηματικότητας εί-
ναι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα (κυρίως κόστους), 
από το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επαρ-
κώς διαμορφωμένη αγορά σε τοπικό αλλά και ευρύτερο 
επίπεδο, ώστε να αναδειχθεί επαρκώς η ανταγωνιστικό-
τητα στο πεδίο της ποιότητας. Έτσι λοιπόν ο επιχειρημα-
τίας, για να είναι δημιουργικά βιώσιμος, πρέπει να είναι 
πρωτοπόρος και εξοπλισμένος με συγκεκριμένες δυνατό-
τητες, ώστε να αντισταθμίσει τα ίδια τα αφετηριακά προ-
βλήματα και τις δυσχέρειες.  

Αυτός που θα λειτουργήσει ιδιωτικοοικονομικά με 
όρους αγοράς στην πράσινη επιχειρηματικότητα, δηλαδή 
αυτός που είτε θα επενδύσει είτε θα απασχοληθεί σαν ερ-
γαζόμενος, πρέπει να λειτουργήσει με κάποιες δεξιότητες, 
ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες με ένα τρόπο 
εποικοδομητικό αλλά και αποτελεσματικό με όρους αγο-
ράς. Αυτό ισχύει είτε ο επιχειρηματίας είναι μεμονωμένο 
άτομο είτε εταιρεία.  

Στην περίπτωση όμως που η επιχειρηματική δρα-
στηριότητα έχει να κάνει με την εφαρμογή του νόμου και 
με θεσμοθετημένους πόρους που προέρχονται από την 
εφαρμογή του νόμου, τα πράγματα είναι διαφορετικά, 
δηλαδή εδώ το ανταγωνιστικό περιβάλλον έχει μειωμένο 
ρόλο.  

 
Όροι σχεδιασμού της πράσινης επιχειρηματικότητας 
 
Έτσι λοιπόν μια πράσινη επένδυση και επιχειρημα-

τική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη με 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

΄Οροι επιχειρηματικής νοοτροπίας και συμπερι-
φοράς στην πράσινη αγορά 
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         1)Με μακροχρόνια προοπτική και στρατηγική. 

2)Με γνώση του αντικειμένου και των αναγκαίων 
πόρων στήριξης της επένδυσης. 

3)Με μια μετριοπάθεια στις εκτιμήσεις και με ένα 
πνεύμα επιφυλακτικότητας απέναντι στην αισιοδοξία, 
με τρόπο ώστε να κατανοούνται τα ρίσκα της αγοράς στη 
σημερινή της φάση και να μην υπερτιμώνται τα αισιόδο-
ξα σενάρια.   

4)Η πράσινη επιχειρηματικότητα πρέπει να σχεδιά-
ζεται ως ένα πολυλειτουργικό πεδίο και ο πράσινος επι-
χειρηματίας πρέπει να είναι ένας πολυλειτουργικός επι-
χειρηματίας, καθότι δεν πρέπει να επενδύσει όλες τις α-
ποταμιεύσεις και όλους τους πόρους του με μια μονομέ-
ρεια που θα λειτουργήσει με αυξημένο ρίσκο και διακιν-
δύνευση. Ακόμα και για τον εργαζόμενο πρέπει να υπάρ-
χει μια προσέγγιση προς τον χώρο της πράσινης εργασίας 
πολυλειτουργική για το εισόδημά του, όπως ακριβώς 
συμβαίνει για τους αγρότες στη βάση της προσαρμογής 
τους στα νέα δεδομένα.  

5)Ο πράσινος επιχειρηματίας αλλά και ο εργαζόμε-
νος στο περιβάλλον θα πρέπει να διακατέχεται από μια 
αρέσκεια γι’ αυτό που ξεκινάει και γι’ αυτό που κάνει. 
Στη συνέχεια θα μπορεί να το απολαμβάνει και να το α-
κτινοβολεί, να διαμορφώσει μια σχέση εμπιστοσύνης μέ-
σα του, με τη δουλειά του, με το περιβάλλον και την αγο-
ρά, η οποία να λειτουργεί σαν ένας παράγοντας δημιουρ-
γικός και δυναμικός.  

6)Η συνέπεια είναι καθοριστικός παράγοντας για τη 
διαμόρφωση μιας σταθερής σχέσης με την επιχείρηση, 
την εργασία και την αγορά στον τομέα του περιβάλλο-
ντος. Η απώλεια της εμπιστοσύνης, η αναξιοπιστία έχουν 
καθοριστική σημασία σε μια ευαίσθητη αγορά που μόλις 
έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. 
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7)Αυτή η επιχειρηματικότητα όπως και η απασχό-
ληση στη φύση και το περιβάλλον πρέπει να βασίζεται 
στην επικοινωνία σ’ ένα μεγάλο βαθμό όπως και στη 
γνώση. Αυτό είναι αναγκαίο, επειδή οι σχέσεις επικοινω-
νίας στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας έχουν 
ένα αυξημένο ρόλο και λειτουργούν καθοριστικά.  

8)Ο επιχειρηματίας και ο εργαζόμενος στον τομέα 
του περιβάλλοντος, για να αποφύγουν λάθη είτε σε  εκτι-
μήσεις και συμπεριφορές  είτε προκαλώντας λαθεμένες 
αντιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος στο πεδίο της 
αγοράς και της κοινωνίας, θα πρέπει να λειτουργούν με 
χαμηλό προφίλ. Το χαμηλό προφίλ συνδέεται και με την 
ανάπτυξη την επιχειρηματική και την επιλογή των στρα-
τηγικών σεναρίων της επιχείρησης.  

9)Παρ’ όλα αυτά σημαντική θέση για τα αποτελέ-
σματα της πράσινης επιχείρησης και της πράσινης απα-
σχόλησης έχει η φαντασία. Φαντασία χρειάζεται και για 
τον σχεδιασμό, για την προώθηση και για την αρχική ιδέ-
α. Χρειάζεται γενικά σ’ όλες τις φάσεις ανάπτυξης της 
πράσινης επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. Δίνει 
χρώμα, ποιότητα, τονίζει τη διαφορετικότητα.  

10)Στην πράσινη επιχειρηματικότητα την φαντασία 
συμπληρώνει η καινοτομία. Ο τομέας της πράσινης επι-
χειρηματικότητας και της πράσινης απασχόλησης είναι 
πρωταρχικά τομέας έντασης γνώσης και έντασης καινο-
τομίας - και στην αφετηρία αλλά και στη συνέχεια. Απαι-
τεί όλη τη συστηματική μεθοδολογία της καινοτομίας από 
κάθε άποψη.  

11)Η καινοτομία τελικά συμπληρώνεται από τη δι-
κτυακή δυναμική που πρέπει να αναπτύξει στην αγορά η 
επιχείρηση αλλά και ο απασχολούμενος σ’ ό,τι αφορά την 
αγορά εργασίας.  
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12)Τέλος καθοριστική είναι η συνεργατικότητα 
που πρέπει να υπάρχει είτε κάποιος είναι μεμονωμένος 
είτε είναι συνεταίρος θα πρέπει να μπορεί να αναπτύξει 
μια συνεργατική αντίληψη με επικοινωνία.  

Είναι φανερό, για παράδειγμα ότι χρειάζεται μια ι-
διαίτερη σχέση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, με 
τον πληθυσμό των γυναικών και των νέων, με την το-
πική κοινωνία και τις ιδιαίτερες πληθυσμιακές της 
ομάδες, με τον κόσμο του εμπορίου, με τους αγρότες, 
τις βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, τις επι-
στημονικές ενώσεις και την αυτοδιοίκηση, όπως ακρι-
βώς αυτές παρουσιάζονται μέσα στο πλαίσιο της ατζέντα 
21, όπου υπάρχει μια τοπική και μια υπερτοπική διάστα-
ση σε κάθε μια απ’ αυτές τις ομάδες. Δυο τουλάχιστον 
από τις κύριες ομάδες, δηλαδή οι οργανισμοί αυτοδιοίκη-
σης και οι τοπικές κοινωνίες με τους αυτόχθονες έχουν 
ιδιαίτερη σημασία υπό το φως της τοπικότητας.  

Αυτός ο δωδεκάλογος για μια καλή αρχή στην 
πράσινη επιχειρηματικότητα και απασχόληση είναι λει-
τουργικός και για την προσέγγιση των ειδικών επιστημό-
νων και των επιστημονικών συμβούλων για την πράσινη 
επιχειρηματικότητα. Δηλαδή αποτελεί έναν βοηθητικό 
χάρτη για την αναζήτηση ανθρώπων, που θα επενδύσουν 
στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες, και για την 
συμβουλευτική προς αυτούς. Η συμβουλευτική αυτή 
πρέπει να γίνεται με τρόπο ανάλογο με αυτόν που ακο-
λουθείται σχετικά με ανθρώπους που επενδύουν και υπο-
στηρίζονται από προγράμματα περιφερειακά ή τομεακά 
επιχειρησιακά, σε τομείς που έχουν μια συνάφεια και συ-
σχέτιση με την πράσινη επιχειρηματικότητα, σε θέματα 
του οικοτουρισμού, του αγροτουρισμού, σε πεδία που 
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συνδέονται με τη βιοτεχνία, τη μεταποίηση προϊόντων με 
προδιαγραφές περιβαλλοντικής ποιότητας κτλ.  

Πέραν των παραπάνω ζητημάτων ο πράσινος επι-
χειρηματίας, καθώς βασίζεται στις οικονομίες του μι-
κρού και του τοπικού πρέπει να αποφύγει τις εξωτερικές 
αντιοικονομίες  και τον κίνδυνο της μεγάλης συσσώ-
ρευσης ομοειδών ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που 
θα υποσκάψουν την επιτυχία του. Το μικρό και το τοπικό 
δεν δημιουργούν για το φυσικό περιβάλλον επιβαρύνσεις, 
όμως είναι εκτεθειμένα σε ανταγωνιστικές οικονομικές 
επιβαρύνσεις. 

΄Ένας βαθμός όμως συγκέντρωσης ομοειδών και 
συναφών επιχειρήσεων βοηθάει σε εξωτερικές οικονο-
μίες κλίμακας μέσα από οικονομίες συγκέντρωσης, εξει-
δίκευσης, πληροφόρησης και θεσμικών ρυθμίσεων. Το 
εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον λειτουργεί επικουρικά 
και με τις εσωτερικές οικονομίες κλίμακας που είναι 
χρηματοδοτικές, οικονομικές, εμπορικές, διοικητικές και 
τεχνικές. 

Στο δωδεκάλογο αυτό πρέπει να προσθέσουμε ότι: 
(α)Πρέπει να επιδιώκεται η μείωση του κόστους της 

εξυπηρέτησης των πάγιων κεφαλαίων –αυτό σε μεγάλο 
βαθμό είναι φυσικό αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής ε-
ναρμόνισης και του περιβαλλοντικού εκσυγχρονισμού. 

(β)Σε πολλούς κλάδους η ποιότητα του περιβάλλο-
ντος βελτιώνει την παραγωγικότητα – αυτή η θετική εισ-
ροή πρέπει να αξιοποιείται. 
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         Πράσινη επιχειρηματικότητα – Πίνακες  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το πλαίσιο της Εναλλακτικής Επιχει-
ρηματικότητας και Παραγωγής 

2. Στόχοι : 
 α). Κοινωνικοί και Περιβαλλοντικοί 
 β). Οικονομικοί  

1. Λειτουργίες:  
α) Εσωτερικές – Οργανωτικές : Παραγωγής 
β). Αγοράς και Κοινωνίας, Προώθησης και Διά-
θεσης 

3. Μέθοδοι: 
 α). Εθελοντικές Καλές Πρακτικές 
 β). Τεχνικές οργανωτικές και αποτελεσματι-
κές διαδικασίες 
Η μεθοδικότητα εντείνεται και κλιμακώνεται 
σε συμφωνία με τους στόχους

4.   Αρχές: α). Αειφορικής Κοινωνικής ηθικής,  
ευθύνης και διαφάνειας 
 β). Υγειούς παραγωγής και ανταγωνιστικότητας 
(η τελευταία δεν αποκλείει την συνεργασία, αλ-
λά συνδέεται με την ομαλότητα της αγοράς) 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

1. Από την τοπικότη-
τα 

2. Από την δικτυακή 
ανάπτυξη 

3. Από την εναλλα-
κτικότητα και την πολυ-
λειτουργικότητα  

4. Από την ελαχιστο-
ποίηση των υλικών 

Τα συστή-
ματα της 
βιώσιμης 
ανάπτυξης 
χαρακτηρί-
ζονται: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  12 
Η πράσινη απασχόληση, τα πράσινα επαγγέλματα, οι 
δομές στήριξης και το Επιχειρησιακό Απασχόλησης 
και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Ερ-
γασίας. 

Η πράσινη απασχόληση είναι η απασχόληση που α-
ναπτύσσεται στους τομείς διαχείρισης των περιβαλλοντι-
κών προβλημάτων, προστασίας και ανάδειξης του περι-
βάλλοντος κτλ. 

Η πράσινη απασχόληση και η λίστα πράσινων επαγ-
γελμάτων διαρκώς διευρύνονται, καθώς οι ανάγκες των 
επιχειρήσεων, των ΟΤΑ και του δημόσιου τομέα για προ-
σαρμογή στις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και για αντα-
πόκριση στη ζήτηση πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών 
αυξάνει. ΄Ετσι αυξάνουν και οι ανάγκες της κατάρτισης σε 
περιβαλλοντικά επαγγέλματα. 

Η θεσμική και οικονομική υποστήριξη της πράσινης 
απασχόλησης και κατάρτισης αναδεικνύει περισσότερο το 
πεδίο του περιβάλλοντος ως πεδίο νέων ευκαιριών εργασί-
ας. 

 
Η πράσινη απασχόληση και τα πράσινα επαγγέλμα-

τα αποτελούν μια προτεραιότητα της πολιτικής της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Ε. έχει ως στόχους:  

(α)την απασχόληση,  
(β)την ελαχιστοποίηση του κοινωνικού αποκλει-

σμού και  
(γ)την αναβάθμιση των δυνατοτήτων και των δεξιο-

τήτων του εργασιακού δυναμικού στην προοπτική της 
εξυπηρέτησης των περιβαλλοντικών πολιτικών.  

Στη χώρα μας ήδη από το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης υπήρξε μια διάχυση της κατάρτισης για τα πρά-



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  182 

σινα επαγγέλματα, ενώ μέσα από τις ανάγκες του δημό-
σιου, του ιδιωτικού ή του κοινωνικού τομέα η πράσινη 
απασχόληση έχει προωθηθεί και αναμένεται ότι θα προω-
θηθεί πολύ περισσότερο. Τα πράσινα επαγγέλματα απαι-
τούν όλο και περισσότερη κατάρτιση, εξειδίκευση και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων.  

 
Δομές και πεδία για την υποστήριξη της πράσινης 

απασχόλησης 
 
Παράλληλα όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι η ερ-

γασία γίνεται πράσινη μέσα και από την «αποσύνδεση» 
της τηλεργασίας και με την βοήθεια  δικτύων και δομών, 
που περιορίζουν τις «υλικές ροές» (απώλειες) λόγω χρό-
νου μεταφοράς. ΄Ετσι γίνεται εξοικονόμηση και μετατό-
πιση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών και 
των δεξιοτήτων.  

Αυτός ο γενικός πράσινος στόχος της εργασίας ι-
σχύει και για τους άλλους παραγωγικούς συντελεστές 
(φύση, κεφάλαιο, επιχειρηματικότητα). Στην περίπτωση 
της φύσης ως αξίας θέας, ποιότητας ζωής και υγείας και 
ποιότητας περιβάλλοντος, αυτή η αποσύνδεση λειτουργεί 
αυτομάτως. 

 
Δομές και πόροι για την πράσινη απασχόληση 
 
Πρέπει εδώ να δούμε με ποιο τρόπο αυτή η πράσινη 

απασχόληση υποστηρίζεται οργανικά μέσα από πόρους 
και δομές. Αυτές οι δομές που είναι συνυφασμένες με 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους είναι: 

1) Οι Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις  
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2) Τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης και οι Το-
πικές Δράσεις για την απασχόληση, μέρος των οποίων 
συνδέθηκε με τον τομέα του περιβάλλοντος. 

Τα δύο παραπάνω αναπτύχθηκαν πρωταρχικά.  
3) Επίσης αυτή τη στιγμή βρίσκονται εν εξελίξει 

αφενός οι συμπράξεις και οι δράσεις της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας EQUAL, που δεν οδηγεί μεν στην απα-
σχόληση, αλλά διαμορφώνει πιλοτικές δράσεις και προ-
σφέρει εργαλεία για την άρση του αποκλεισμού. Οι δρά-
σεις βέβαια της EQUAL δεν είναι εστιασμένες κατ’ ανά-
γκη στο περιβάλλον, κάποιες όμως από αυτές είναι, όπως 
η «Πράσινη Αμφικτιονία Εργασίας». 

4)Παράλληλα υπάρχουν οι Τοπικές Πρωτοβουλίες 
Απασχόλησης σε κλίμακα δήμων και νομών. Μέρος αυ-
τών συνδέεται με το περιβάλλον.  

5) Εν εξελίξει βρίσκεται μια ανάλογη δράση σε α-
μιγή σχέση με τα πράσινα επαγγέλματα και την επιχειρη-
ματικότητα. 

6) Επίσης ήδη η πράσινη κατάρτιση στο εθνικό 
σκέλος και στο περιφερειακό βρίσκεται στην έναρξη της 
υλοποίησής της.  

Η πράσινη κατάρτιση μπορεί ακόμη να υποστηρι-
χθεί και με ενδοεπιχειρηματικά σεμινάρια κατάρτισης 
μέσα από την αξιοποίηση του προβλεπόμενου πόρου του 
0,45% των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, που είναι 
διαθέσιμος πόρος για προγράμματα κατάρτισης. Αυτό 
μπορεί να γίνει μέσα από τη συνεργασία πιστοποιημένων 
φορέων με την ομπρέλλα των επιμελητηρίων, των εργο-
δοτικών οργανώσεων και των εργατικών κέντρων. Επίσης 
μπορεί να συνδυαστεί και με την αναπτυγμένη δυναμική 
της κοινωνικής ευθύνης. Πέραν όμως των παραπάνω εί-
ναι δυνατή η οργάνωση γενικών και κλαδικών περιβαλ-
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λοντικών σεμιναρίων σε συνεργασία με ΜΚΟ, πανεπι-
στήμια και ινστιτούτα, ΣΕΒ, άλλους φορείς όπως είναι η 
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, το ΙΝΕ, η 
ΓΣΕΕ, με τη βοήθεια εθελοντικών πολυμερών συμφω-
νιών και πρακτικών για επιχειρηματίες, στελέχη, εργαζό-
μενους και ενδιαφερόμενους. Αυτή τη στιγμή ενδεικτικά 
υπάρχουν 60 προγράμματα μεταπτυχιακής κατάρτισης. 

Προτείνουμε: Να γίνει χρήση του παραπάνω πόρου 
από τις ασφαλιστικές εισφορές  και των πραγματοποιου-
μένων προγραμμάτων για τις περιοχές natura. 

 
Τα θεματικά πεδία της πράσινης κατάρτισης 
 
Αυτή τη φορά και ύστερα από τη συνεργασία του 

ΥΠΕΧΩΔΕ με το Υπουργείο Εργασίας τα προγράμματα 
που θα υλοποιηθούν από τα ΚΕΚ στοχεύουν συγκεκριμέ-
να σε πράσινα επαγγέλματα. Η λίστα των πράσινων ε-
παγγελμάτων είναι πολύ ευρύτερη από αυτή που εμφανί-
ζεται και προσφέρεται στους καταρτιζόμενους, καθώς μια 
πλειάδα επιστημονικών ειδικοτήτων συνδέεται με τις 
πράσινες επιχειρήσεις και με την πράσινη οικονομία.  

Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο προ-
γράμματος κατάρτισης σε θέματα «προστασίας και δια-
χείρισης περιβάλλοντος» είναι συμπληρωματικές των 
δράσεων που προβλέπονται στο μέτρο 4 του άξονα 1, για 
την «ενίσχυση, αναβάθμιση προγραμμάτων προώθη-
σης και απασχόλησης των ανέργων». Εκεί σημειώνεται 
ότι το μέτρο 1.1 του ίδιου άξονα αφορά την «ενίσχυση 
ανέργων για τη δημιουργία προσωπικών και εταιρικών 
επιχειρήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος». 

 Ταυτόχρονα υπάρχει συνέργεια με τις δράσεις του 
μέτρου 1, για την:  
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(α) «ενίσχυση των υπηρεσιών των υποδομών απα-
σχόλησης, παρακολούθησης, υποστήριξης των παρεμβά-
σεων στην αγορά της εργασίας» 

 (β)επίσης για την «ανάπτυξη, την προώθηση των 
ενεργών πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρό-
ληψη της ανεργίας και για την αποφυγή μακροχρόνιας 
ανεργίας και τη διευκόλυνση επανένταξης των μακρο-
χρόνιων ανέργων» και 

(γ)ακόμα για «την ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης 
μονάδων, φορέων, προγραμμάτων και εκπαιδευτών κα-
τάρτισης»,  

(δ)καθώς και υπηρεσιών δημιουργίας τυποποίησης 
προγραμμάτων κατάρτισης. 

Τέλος το μέτρο 1 είναι στον άξονα 3 για «την 
προώθηση και τη βελτίωση επαγγελματικής κατάρτι-
σης και της παροχής συμβουλών». 

 Έτσι μπορούμε να δούμε μέσα από τις ειδικότητες 
αυτές, για τις οποίες θα υλοποιηθεί η κατάρτιση, πεδία 
όπου θα υπάρχει δεδομένη μελλοντική ζήτηση εργασίας.  

Αυτό συμβαίνει στον τομέα των υδάτινων πόρων 
και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, όπου προβλέ-
πεται κατάρτιση για «τεχνίτες λειτουργίας και συντήρη-
σης εγκαταστάσεων», «υπεύθυνους παρακολούθησης υ-
δάτων και ποιότητας πόσιμου νερού», «στελέχη διαχείρι-
σης δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης, αποχέτευσης», 
και επίσης στους θεσμούς περιβαλλοντικής πολιτικής.  

Στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
επίσης προβλέπεται κατάρτιση για τεχνίτες εγκαταστά-
σεων ανακύκλωσης, και ειδικούς προγραμμάτων ανακύ-
κλωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, στελέχη εγκα-
τάστασης λειτουργίας και παρακολούθησης ΧΥΤΑ, υ-
πάρχει ακόμα πρόβλεψη και για στελέχη διαχείρισης α-
ποβλήτων.  
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Στον τομέα προστασίας και διαχείρισης βιοτόπων 
και φυσικού περιβάλλοντος προβλέπεται κατάρτιση για 
στελέχη κέντρων πληροφόρησης και ειδικών φορέων δια-
χείρισης προστατευόμενων περιοχών, επίσης «διαχείριση 
φυσικού περιβάλλοντος», «επόπτες, φύλακες και ξενα-
γούς φυσικού περιβάλλοντος», «διοικητικά στελέχη» κέ-
ντρων πληροφόρησης και ειδικών κέντρων διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών.  

Μια άλλη θεματική ενότητα είναι επίσης η ατμο-
σφαιρική ρύπανση. 

Όλες αυτές οι ειδικότητες αποτελούν πεδία ζήτησης 
εργασίας κυρίως για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και 
τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης, τις τοπικές και δημοτι-
κές εταιρείες. Σε ένα βαθμό αποτελούν και πεδία ζήτησης 
εργασίας που θα εμφανιστούν μέσα από τους διαχειριστι-
κούς φορείς και απαιτούν μια ειδική γνώση σε σχέση με 
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

 Όμως το πεδίο των πράσινων επαγγελμάτων είναι 
πολύ ευρύτερο, πράγμα που έχουμε αναδείξει σε διάφορα 
σημεία αυτού του οδηγού. Τα θεματικά πεδία πράσινων 
επαγγελμάτων και πράσινης εργασίας είναι πολύ περισ-
σότερα, όμως η προηγούμενη λίστα αποτελεί εν μέρει τον 
σκληρό πυρήνα των πράσινων επαγγελμάτων και της οι-
κοαπασχόλησης.  

Το πεδίο των περιβαλλοντικών δεξιοτήτων είναι 
συνυφασμένο με τις κοινωνικές και τις πολιτιστικές δε-
ξιότητες, που αποτελούν πεδία αιχμής και για την τοπική 
και κοινωνική ανάπτυξη και για την δια βίου κατάρτιση.   

Στον άξονα 1, στους ειδικούς στόχους (δ), οι τομείς 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αντιμετωπίζο-
νται ταυτόχρονα και ενιαία τόσο για την κατάρτιση όσο 
και για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage) και 
την ενίσχυση νέων θέσεων εργασίας. Ο ποσοτικός στόχος 
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απασχόλησης στο σημείο αυτό υπολογίζει 20.000-25.000 
ανέργους ως εν δυνάμει εργαζόμενους.  

Στον άξονα 4, που αναφέρεται στην επιχειρηματι-
κότητα και την προσαρμοστικότητα, συγκεκριμενοποιεί-
ται ανάλογη θεματική παρέμβαση στο μέτρο 4.4 για ερ-
γαζόμενους στον δημόσιο τομέα και για τους ανέργους 
στο μέτρο 1.5. (Εδώ δικαιούχοι είναι ΜΚΟ). Το μέτρο 
4.1 αναφέρεται σε ανάλογη θεματική ενίσχυσης ανέργων 
για αυτοαπασχόληση και σύσταση νέων επιχειρήσεων. 
Συναφής είναι και η κατάρτιση που προβλέπεται με φο-
ρέα τον ΟΓΕΚΑ (Δήμητρα) και τα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ για 
τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

Ελπίζουμε πως θα αναπτυχθεί στο μέλλον η πράσι-
νη απασχόληση και ως θεματικό πεδίο δράσης των υπό 
ίδρυση Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης σε συνεργα-
σία με τις υφιστάμενες δομές, όπως των Κέντρων Υποδο-
χής Επιχειρηματικότητας, των Κέντρων Διασύνδεσης, 
των Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης και του ΟΑΕΔ. 

 
 
      Πράσινα  επαγγέλματα – Πίνακας 
 
Ενδεικτικές πηγές πληροφόρησης 
Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, ΚΕΚ, Γραφεία 

Διασύνδεσης, Επιμελητήρια, Διαχειριστικοί Φορείς, 
ΜΚΟ, Αναπτυξιακές Εταιρείες, ΟΤΑ, Υπουργείο Εργα-
σίας, Υπουργείο Παιδείας, αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές 
τομεακών επιχειρησιακών και περιφερειακών προγραμ-
μάτων και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς, Νεανικές Θυρίδες, Πρόγραμμα Δημιουργίας Νέ-
ων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων, ΕΟΜΜΕΧ-Αιγαίο. 
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Ο πράσινος αναπροσανατολισμός της εργα-
σίας αφορά και την ίδια την ποιότητα των 
συνθηκών εργασίας και των εργασιών, συν-
δέεται μ’ένα νέο πολιτισμό για την εργασία, 
με μια νέα εποχή ή ένα νέο κόσμο  εργασίας. 

Ο πράσινος πολιτισμός 
της εργασίας 
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                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ   13 
Ποιότητα, πιστοποίηση, πράσινη επιχειρηματικότητα 

                     και αγορά 
       (Καινοτομία και επωνυμία, management και marketing) 
 
 

Η ποιότητα και η πιστοποίησή της αποτελούν τους 
ακρογωνιαίους λίθους για την επιτυχία των πράσινων προ-
ϊόντων στις αγορές. Παράλληλα όμως η ποιότητα και η 
πιστοποίηση αποτελούν παράγοντες αναδιάρθρωσης της 
παραγωγής και αποτελεσματικότητας της παραγωγής με 
την εξοικονόμηση των συντελεστών παραγωγής. 

Η ίδια η ανταγωνιστικότητα μετασχηματίζεται από 
ανταγωνιστικότητα κόστους σε ανταγωνιστικότητα ποιότη-
τας, καθώς η ποιότητα γίνεται απαίτηση του καταναλωτή 
και συμβάλλει σε «συμφωνία τιμής» (για την τιμή του προ-
ϊόντος) μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. 

 
Α.-Γενικά  
 
Η ποιότητα αναφέρεται στην κάλυψη των αναγκών 

του καταναλωτή καθώς επίσης και στην εσωτερική διαδι-
κασία παρακολούθησης της παραγωγής του προϊόντος 
και της οργάνωσης αυτής της παραγωγής. Η ποιότητα 
συνιστά τη σύνδεση των εσωτερικών διαδικασιών της 
παραγωγής και της οργάνωσής της και αποτελεί τον ιδιαί-
τερο σύνδεσμο σύνδεσης της επιχείρησης και του προϊό-
ντος με τον καταναλωτή και συνεπώς με την αγορά.  

Η πράσινη επιχειρηματικότητα στοχεύει και βασίζε-
ται στην ποιότητα, σε ειδικές ανάγκες και σε ένα απαιτη-
τικό καταναλωτικό κοινό. Συνεπώς οφείλει με έναν εθε-
λοντικό, συστηματικό ή εκ του συστάδην τρόπο να ανα-
πτύξει ένα σύστημα διοίκησης με ολική ποιότητα. Ολική 
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ποιότητα είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και των 
μεθόδων που εφαρμόζονται σε έναν οργανισμό με στόχο 
την ικανοποίηση του πελάτη και τη ταυτόχρονη ενεργο-
ποίηση του δυναμικού του οργανισμού της επιχείρησης 
με το μικρότερο δυνατό κόστος.  

 
Β.-Οργάνωση της ποιότητας 
 
Η ποιότητα έχει τελείως διαφορετικά δεδομένα για 

την εφαρμογή της στις μικρές από ό,τι στις μεγάλες επι-
χειρήσεις.  

1)Η πράσινη επιχειρηματικότητα στις μικρής κλί-
μακας επιχειρήσεις είναι μια επιχειρηματικότητα που δεν 
βασίζεται στην απασχόληση μεγάλου αριθμού εργατικού 
δυναμικού. Συνδέεται με επιχειρήσεις που μπορεί να είναι 
και οικογενειακές και συνεπώς σ’ αυτήν είναι άλλη η δι-
αδικασία που θα πρέπει να προσεγγίσει ο ενδιαφερόμενος 
για να εφαρμόσει την ποιότητα. Είναι μια διαδικασία που 
βγαίνει έξω από το κόστος της εφαρμογής μιας εξωτερι-
κής πιστοποίησης και παρακολούθησης. Ωστόσο, και σ’ 
αυτή την περίπτωση, τα τέσσερα επίπεδα διοίκησης ποιό-
τητας αρχίζουν από τη βαθμολόγηση, δηλαδή την αξιο-
λόγηση μέσα από την επιθεώρηση, την παρακολούθηση, 
τις διορθωτικές ενέργειες και τον προσδιορισμό των αι-
τιών των προβλημάτων.  

2)Το επόμενο βήμα συνδέεται με το εγχειρίδιο 
ποιότητας, τις επιθεωρήσεις, τις δοκιμές προϊόντος, το 
βασικό σχεδιασμό ποιότητας, τη στατιστική επιτήρηση.   

3)Το αμέσως επόμενο είναι ο έλεγχος συστημάτων, 
ο σχεδιασμός ποιότητας, ο στατιστικός και ποιοτικός έ-
λεγχος, η πιστοποίηση από τρίτους, το κόστος της ποιό-
τητας, η ανάλυση των αιτιών, των αστοχιών.  
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4)Το τέταρτο είναι η συνεχής βελτίωση, η συμμετο-
χή των πελατών - προμηθευτών, η μέτρηση της απόδο-
σης, η εμπλοκή όλων, η ολιστική θεώρηση των λειτουρ-
γιών της επιχείρησης, η ομαδική εργασία και η συμμετο-
χή των εργαζομένων και των υπαλλήλων.  

Όλα αυτά έχουν να διδάξουν και στις επιχειρήσεις 
μικρής κλίμακας τρόπους με τους οποίους μπορεί να υ-
πάρξει μια προσαρμογή στο μοντέλο της ποιότητας και 
στη διοίκησή της.  

Επιθεώρηση, έλεγχος ποιότητας, διασφάλιση ποιό-
τητας, διοίκηση ολικής ποιότητας και ολική ποιότητα α-
ποτελούν συστατικά ενός πλήρους κύκλου ποιότητας. Οι 
κύκλοι αυτοί πρέπει να συνδυαστούν με τους κύκλους 
ζωής του προϊόντος και τους κύκλους εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης.   

Αυτός ο οδικός χάρτης ποιότητας δεν βλέπει το θέ-
μα της ποιότητας με όρους μόνον μεγάλης επιχειρηματι-
κής κλίμακας. Η πελατοκεντρική θεώρηση θέτει προτε-
ραιότητα στη δυναμική της εξωτερικής ανάδρασης και 
όχι στο μέγεθος της επιχείρησης. ΄Ετσι το θέμα της ποιό-
τητας απελευθερώνεται εν μέρει από την έμφαση στο ε-
σωτερικό μέγεθος. Οι εσωτερικές λειτουργίες, η κατά-
τμησή τους και η εξειδίκευση παραμένουν σημαντικά θέ-
ματα για την οργάνωση της ποιότητας και για τη διαφο-
ροποίηση του προϊόντος. 

Πέραν από τα γενικά στοιχεία της οργάνωσης και 
της διοίκησης της ποιότητας, που συνδέονται και με την 
πιστοποίηση, πρέπει να παρακολουθήσουμε την περιβαλ-
λοντική ποιότητα και την ποιοτική διαχείριση των προ-
ϊόντων και των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει η 
φύση. Πρέπει να παρακολουθήσουμε και να δημιουργή-
σουμε μια ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογη 
μ’ αυτήν που υπάρχει στη φύση και στο οικοσύστημα, για 
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να έχουμε οικοανάπτυξη και παραγωγή των προϊόντων 
και των υπηρεσιών που προείπαμε. Γι’ αυτό χρειάζεται ο 
συνδυασμός τόσο της γνώσης της φύσης και του περι-
βάλλοντος, δηλαδή του πεδίου των δυνατοτήτων που 
προσφέρεται από τη φύση και την περιβαλλοντική 
προστασία, όσο και των συστημάτων ποιότητας και 
πιστοποίησης.  

 
Γ.-Κόστος ποιότητας 
 
Ας δούμε τι συνθέτει το κόστος της ποιότητας. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς επιχειρείται η με-
τατόπιση του επίκεντρου από την ανταγωνιστικότητα κό-
στους στην ανταγωνιστικότητα ποιότητας. Το κόστος της 
ποιότητας συντίθεται από: 

 1)Το κόστος της πρόληψης.  
Η περιβαλλοντική πολιτική από μόνη της οδηγείται 

σε μια αποτίμηση του κόστους της πρόληψης των περι-
βαλλοντικών καταστροφών και της ανάταξης της φύσης. 
Το κόστος της πρόληψης αναλύεται στο:  

(α)κόστος της εφαρμογής νέων διαδικασιών,  
(β)κόστος της εκπαίδευσης και 
 (γ)κόστος δημιουργίας νέων συστημάτων παρα-

γωγής.  
2)Το κόστος επιθεώρησης.  
Αυτό συνδέεται με τον έλεγχο της παραγωγικής δι-

αδικασίας και των προϊόντων και τον περιορισμό των α-
στοχιών.  

3)Το κόστος της αστοχίας, που συνδέεται με την 
διόρθωση του ελαττωματικού προϊόντος, την ανάκτηση 
της ποιότητας για το προϊόν ή την υπηρεσία.  

Εδώ μπορούμε να δούμε το γεγονός ότι συνδυάζεται 
η εφαρμογή των μέτρων αυτών για την ρύθμιση των εξω-
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τερικών επιδράσεων με τη θετική ρύθμιση για την ποιό-
τητα και τη στήριξη των πολιτικών ποιότητας και πιστο-
ποίησης από την πλευρά της διασύνδεσης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.  

Η διασύνδεση αυτή αναπτύσσεται επίσης ιδιαίτερα 
στο τομεακό πρόγραμμα ΕΠΑΝ, που είναι το επιχειρησι-
ακό ανταγωνιστικότητας, όπως θα δούμε σ’ άλλο σημείο.  

 
Δ.-Η πολιτική ποιότητας 
 
Η πολιτική ποιότητας μπορεί να υποστηριχθεί και 

να εφαρμοσθεί με διάφορους τρόπους, όπως είναι: 
1)Η πολιτική της «ανοικτής πόρτας», που είναι 

ένας παράγοντας στήριξης της πολιτικής ποιότητας στις 
επιχειρηματικές δράσεις. Είναι μια πολιτική που συνδέε-
ται και με τα πολιτικά ζητήματα του περιβάλλοντος, αλλά 
είναι και μια πολιτική που συνδέεται και με τις επιχειρη-
ματικές δράσεις σε σχέση με την αγορά, την πελατοκε-
ντρική προσέγγισή της και με την κατανόηση και την α-
ποκατάσταση ενός κλίματος αμοιβαιότητας. Αυτό το κλί-
μα είναι ιδιαίτερα ζωτικό για την εφαρμογή συστημάτων 
τοπικής ποιότητας αλλά και για την λειτουργία σε τοπι-
κό και περιφερειακό επίπεδο των διαχειριστικών φορέων 
προστασίας του περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων δι-
αχείρισης περιβάλλοντος. Η «ανοικτή πόρτα» διαμορφώ-
νει αμεσότητα ενημέρωσης και επικοινωνίας χωρίς διοι-
κητικά στεγανά και ιεραρχικές οργανωτικές υπερβολές. 

2)Η ομαδική προσέγγιση στα ζητήματα της ποιό-
τητας και η σταδιακότητα που προσφέρει ως δυνατότη-
τες το μοντέλο των κύκλων ποιότητας. 
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Αυτό είναι ένα μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί 
τόσο διεπιχειρησιακά, δηλαδή όχι σε μία μόνο επιχείρη-
ση, όσο και σαν μια ομπρέλα στην τοπική οικονομία και 
να λειτουργήσει και με τον στόχο και με τη διαδικασία 
ενός συμφώνου τοπικής ποιότητας.  

3)Η χρησιμοποίηση του διαγράμματος Pareto.  
Αυτό είναι ένα άλλο εργαλείο, που θα συστήναμε 

τόσο για την ανάλυση των προβλημάτων που παρουσιά-
ζονται στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τα 
προβλήματα των προϊόντων που προσφέρονται από τις 
επιχειρήσεις στον τομέα αυτό.  

Αυτή η εφαρμογή του διαγράμματος προϋποθέτει 
ότι έχουμε μία βάση καταγραφής, για παράδειγμα στο 
θέμα των σκουπιδιών, στα θέματα των απόψεων των πε-
λατών, στις λειτουργίες ενός διαχειριστικού φορέα κτλ. 
Στο διάγραμμα Pareto απεικονίζονται ποσοτικά και ποιο-
τικά τα αίτια των προβλημάτων και του φόρτου ορισμέ-
νων λειτουργιών. Η ερμηνεία και η εξαγωγή συμπερα-
σμάτων από τα διαγράμματα Pareto χρειάζεται και τη 
χρήση της αρχής του Pareto και του κανόνα 80/20, σύμ-
φωνα με τον οποίο το 80% των προβλημάτων δημιουρ-
γείται από το 20% των πιθανών αιτιών και το ανάστροφο, 
το 20% του προβλήματος δημιουργείται από το 80% των 
πιθανών αιτιών. Aπαιτείται  δηλαδή για την ερμηνεία του 
μια δυναμική πλάγιας σκέψης και φαντασίας, ώστε να 
έχουμε μια ολιστική σύλληψη της πραγματικότητας και 
της διασύνδεσης της αρχής του Pareto με το διάγραμμα 
Pareto.                                                                                                          

4)Το διάγραμμα Ishikawa, (παραπομπή σελ, 172).  
Αυτό το διάγραμμα είναι υποστηρικτικό για τη δια-

σύνδεση αιτίου αποτελέσματος. Μπορεί να εφαρμοστεί 
γενικότερα για την παρακολούθηση των προβλημάτων 
δυναμικής και αποτελεσματικότητας ενός διαχειριστικού 
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φορέα στην προστασία της φύσης, αλλά και για την πα-
ραγωγικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων προϊό-
ντων και υπηρεσιών από μια πράσινη επιχείρηση.  

5)Η διοίκηση της ολικής ποιότητας αναφερόμενη 
στο καθεστώς λειτουργίας των οργανισμών και μάλιστα 
των διαχειριστικών φορέων, των ΜΚΟ, των ΟΤΑ, των 
επιχειρήσεων κτλ.  

Αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την παρακολού-
θηση της εξέλιξής τους, επειδή εισάγει μια αντικειμενι-
κοποίηση στην εκτίμηση της λειτουργίας των διαχειρι-
στικών φορέων και στα οικονομικά τους αποτελέσματα. 
Γι’ αυτό καλό θα είναι να χρησιμοποιηθούν και υποδείγ-
ματα εντύπων προσαρμοσμένα ειδικά π.χ. στους διαχειρι-
στικούς φορείς για την ποιότητα που διασυνδέεται με τις 
υπηρεσίες στον τομέα του περιβάλλοντος. 

6)Η πολιτική της ποιότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 Αυτή αναπτύσσεται και καλό θα είναι να παρακο-
λουθείται διαρκώς, καθώς πρόσφατα είχαμε και την ενη-
μέρωση για την ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων μέ-
σα από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η πολιτική 
προϊόντων είναι πολύ ευρύτερης γκάμας, αλλά ωστόσο 
είναι ένα μέρος που συνδέεται με την ποιότητα των προ-
ϊόντων σε σχέση με την περιβαλλοντική προσαρμογή.   

  
Ε.-Ποιότητα και ανταγωνιστικότητα 
 
Η εξέλιξη των αγορών οδηγεί τις επιλογές μεταξύ 

κόστους συμβατικής παραγωγής και κόστους ποιότη-
τας και επωνυμίας στην αγορά. Το κόστος της συμβατι-
κής παραγωγής ρυθμίζεται από τον ανταγωνισμό, δηλαδή 
φθηνότερη παραγωγή δίνει φθηνότερο τελικό προϊόν, που 
έτσι είναι πιο ανταγωνιστικό.  
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Όμως εδώ σημειώνουμε ότι η υπόθεση της ανταγω-
νιστικότητας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, όπως θα δούμε 
παρακάτω.  

Ακόμη και όταν η επιλογή του  καταναλωτή είναι  
προϊόν με χαμηλή τιμή, και πάλι υπάρχει παράλληλα και 
μια τάση του για επιλογή προϊόντος που να βασίζεται 
στην ποιότητα. Όμως αυτή η τελευταία  τάση δεν είναι 
κυρίαρχη, αλλά μπορεί να εκφραστεί μόνον όταν ο κατα-
ναλωτής έχει να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερα προϊό-
ντα με περίπου όμοια τιμή, οπότε επιλέγει το καλύτερο.  

Με αντίστοιχο τρόπο, όταν ο καταναλωτής επιλέγει 
την ποιότητα, δηλαδή, όταν επιλέγει το ακριβότερο προ-
ϊόν επειδή είναι ποιοτικότερο, και πάλι έχει την τάση να 
επιλέξει το φθηνότερο ανάμεσα σε πολλά προϊόντα ίδιας 
ποιότητας.  

Οπότε είναι προφανές ότι το κόστος και η ποιότητα 
ως κριτήρια αγοράς συνυπάρχουν, όμως άλλοτε καθορι-
στικό και πρωτεύοντα ρόλο παίζει το ένα και άλλοτε το 
άλλο. Υπάρχουν επομένως διάφορα επίπεδα ανταγωνι-
σμού, δηλαδή: 

1)Ανάμεσα στα προϊόντα της συμβατικής αγοράς. 
2)Ανάμεσα στη συμβατική αγορά και την αγορά 

προϊόντων ποιότητας. 
3)Ανάμεσα στα προϊόντα ποιότητας. 
 Επομένως δεν είναι το χαμηλό κόστος η μόνη α-

νταγωνιστική επιλογή, αλλά μπορεί και η ποιότητα να 
είναι μια άλλη, μόνον που δεν είναι επαρκής η μεταφορά 
του επίκεντρου της ανταγωνιστικότητας από το κόστος 
στην ποιότητα. Η μεταφορά αυτή δεν είναι επαρκής, ε-
πειδή ο καταναλωτής διακατέχεται από άγνοια και άγχος 
περιορισμού της καταναλωτικής του δαπάνης. Αυτό συμ-
βαίνει, επειδή, πέραν των άλλων,  η ποιότητα δεν έχει α-
ποκτήσει ακόμη μερίδιο στην αγορά (δηλαδή δεν αποτε-
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λεί ακόμη κυρίαρχο κριτήριο για τη ζήτηση των προϊό-
ντων) και επιπλέον σημαίνει και πρόσθετο κόστος. Η 
ποιότητα δεν είναι ταυτόσημη με την επωνυμία, αλλά 
συνδέεται άρρηκτα μαζί της. Η επωνυμία είναι ένα ζήτη-
μα πολύπλοκο, όπως και η ποιότητα, αλλά διαφορετικό 
από αυτήν.  

 
ΣΤ.-Πιστοποίηση της ποιότητας 
 
Το κόστος και το όφελος από την πιστοποίηση είναι 

ένα κρίσιμο ζήτημα. Το κόστος της πιστοποίησης σί-
γουρα καλύπτει και ανάγκες συντεχνιακές, ανάγκες αμοι-
βής της τεχνογνωσίας και διεύρυνσης του πελατειακού 
μεριδίου σε ειδικότητες όπως αυτής των γεωτεχνικών, 
των οικονομολόγων, των επιστημόνων του περιβάλλο-
ντος κτλ. Πρέπει να δούμε το ζήτημα του πώς θα περιο-
ρίσουμε και πως θα κατανείμουμε το κόστος της πιστο-
ποίησης κυρίως, όχι στις βιομηχανικές μονάδες, αλλά 
στον αγροτικό τομέα, επειδή ο αγροτικός τομέας βαρύνε-
ται από αύξηση ενός κόστους που δεν λειτουργεί εύκολα 
ανταποδοτικά για τον παραγωγό. Επομένως η δαπάνη της 
πιστοποίησης είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και ο περιορισμός 
αυτής της δαπάνης πρέπει να είναι μια σταθερή μέριμνα. 
Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, κυρίως 
απέναντι σε ορισμένες επαγγελματικές ομάδες που αντι-
μετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας και επι-
βίωσης.  

Παρ’ όλα αυτά ο στόχος της ποιότητας παραμένει. 
Υπάρχει εξάλλου η δυνατότητα για επίτευξη της ποιότη-
τας χωρίς όμως πιστοποίηση, οπότε δεν θα υπάρχει το 
βάρος του κόστους της πιστοποίησης. Σε αυτή βέβαια την 
περίπτωση η ποιότητα θα είναι γραφειοκρατικά αδύναμη 
στην αγορά, επειδή δεν θα είναι αποδείξιμη, αλλά εντού-
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τοις έχει και αυτή ένα σημαντικό μερίδιο δυναμικής στις 
αλλαγές που μπορούν να γίνουν. 

 Η πιστοποιημένη ποιότητα της παραγωγικής διαδι-
κασίας αλλά και της ποιότητας του προϊόντος είναι μια 
ολοκληρωμένη μορφή πιστοποίησης και επομένως έχει τα 
πλεονεκτήματα αυτής της ολοκλήρωσης. Σε ένα μεγάλο 
βαθμό το κρίσιμο ζήτημα είναι κατά πόσον αυτή η πιστο-
ποίηση μπορεί να παρακολουθεί πραγματικά τις σχετικές 
δραστηριότητες και δεν είναι απλώς μια άυλη γραφειο-
κρατική μορφή οικονομίας που αποτελεί μόνον έναν οι-
κονομικό αέρα χωρίς όμως ολοκληρωμένα αποτελέσμα-
τα.  

Σε μεγάλο βαθμό η ολοκλήρωση των αποτελεσμά-
των εξαρτάται αφ’ ενός μεν από τους χρήστες των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης και τους επαγγελ-
ματίες και αφ’ ετέρου από την αναδιάρθρωση των λει-
τουργιών και της νοοτροπίας που συνδέεται με την παρα-
γωγική διαδικασία.  

Αυτή η αναδιάρθρωση έχει δυο σκέλη:  
1)την παραγωγική διαδικασία και  
2)το παραγόμενο προϊόν και την ποιότητά του.  
Στην παραγωγική διαδικασία μπορεί να ενταχθεί 

μέσα από τον εξορθολογισμό και την ποιότητα μια ανα-
σύνταξη της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντισταθμιστεί το κό-
στος της πιστοποίησης από τον παραγωγό. Ίσως να υ-
περσκελιστεί τελικά η διαφορά ανάμεσα στο κόστος και 
το όφελος υπέρ του οφέλους, καθότι υπάρχει μια προστι-
θέμενη αξία στον επαγγελματία και την οργάνωση της 
παραγωγικής διαδικασίας.  

Από το άλλο μέρος η πιστοποίηση μπορεί να προ-
σφέρει καθαρά οφέλη στην αγορά και να διαμορφώσει 
μια σχέση αξιοπιστίας με τον καταναλωτή. Αυτή η σχέση 
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αξιοπιστίας με τον καταναλωτή μπορεί να οδηγήσει σε 
μια αυξανόμενη ζήτηση και σε μια συμφωνία για την 
τιμή των προϊόντων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Τέ-
τοιες συμφωνίες για την τιμή προϊόντων μπορούν να γί-
νουν είτε μεταξύ εμπόρου και παραγωγού είτε μεταξύ 
παραγωγού και καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση όμως 
αυτό βασίζεται στην αξιοπιστία με κέντρο την ποιότητα 
και πάντως η συμφωνία καθαυτή δεν είναι μαζικό φαινό-
μενο της αγοράς, αν και μπορεί να έχει μαζική επιρροή. Η 
συμφωνία για την τιμή βοηθάει στο να γίνει βιώσιμη η 
παραγωγή της ποιότητας, επειδή η ζήτηση παραιτείται 
από το να απαιτεί συνεχώς χαμηλές τιμές προϊόντων, 
δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα. Αυτού του εί-
δους οι συμφωνίες είναι ένα νέο εργαλείο για την εξειδί-
κευση των αγορών. 

Δεν είναι μόνο το συγκριτικό πλεονέκτημα που 
κερδίζεται στον τομέα του ποιοτικού ανταγωνισμού, αλλά 
είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα που κερδίζεται από 
μια προωθημένη σχέση προσφοράς και ζήτησης και μια 
αμοιβαιότητα που βγάζει τα προϊόντα έξω από αυτή την 
ανταγωνιστικότητα της τιμής και του κόστους. Αυτό 
εξαρτάται από το είδος του προϊόντος και το πώς λει-
τουργεί η αγορά σε σχέση μ’ αυτό το προϊόν για τη δια-
σφάλιση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ποιότητας.  

Στον αγροτικό τομέα είδαμε ότι οι πιστοποιήσεις 
δεν επηρεάζουν ακόμη επαρκώς την αγορά. Στον τομέα 
όμως τον βιοτεχνικό, τον βιομηχανικό και της παροχής 
των υπηρεσιών οι πιστοποιήσεις είναι ανταποδοτικότε-
ρες, επειδή παίζουν έναν ισχυρό ρόλο στην πρόσβαση 
στην αγορά και στην αναγνώριση του προϊόντος στην α-
γορά. Παράλληλα έχουν ένα τεράστιο περιθώριο συνει-
σφοράς στην αναδιοργάνωση της παραγωγής του προϊό-
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ντος και στον εσωτερικό έλεγχο του κόστους παραγωγής, 
και αυτό για τους εξής λόγους:  

1)Για να γίνει πιστοποίηση είναι απαραίτητη η ανα-
διοργάνωση της διαδικασίας της παραγωγής, που πρέπει 
να βασίζεται στον εξορθολογισμό και σε ποιοτικές παρα-
μέτρους απόδοσης. Διότι η πιστοποίηση εντοπίζει τα αρ-
νητικά σημεία και τις αστοχίες της παραγωγής. 

2)Αυτό αυξάνει όχι μόνον την ποιότητα παραγωγής 
και προϊόντος αλλά και την παραγωγικότητα. Και  

3)΄Ετσι επέρχεται μείωση του κόστους της παραγω-
γής πολύπλευρα. 

Πιο αναλυτικά: 
Σημειώνουμε ότι το πρώτο έτος η αναμενόμενη 

μείωση του κόστους ανέρχεται στο 8-10%, το δεύτερο 
έτος στο 15-20%, με τάση σταθεροποίησης στη συνέχεια. 
΄Ετσι το κόστος της πιστοποίησης και της προσαρμογής 
του παραγωγικού δυναμικού απορροφάται σε διάστημα 
5-7 ετών. Στο υπόλοιπο της ζωής της επιχείρησης η πι-
στοποίηση λειτουργεί ως κερδοφόρος επένδυση.  

Σημαντική είναι η ενοποίηση των Συστημάτων 
Ποιότητας και Περιβάλλοντος με την εφαρμογή Συ-
στημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, επειδή αυτή, 
πέραν της μείωσης του κόστους στην παραγωγή, συνδυά-
ζει και την αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, με 
τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, την αύξηση 
της αξιοποίησης των ανανεωσίμωγν πόρων, την αύξηση 
της λειτουργικότητας των παραγωγικών συντελεστών και 
διαδικασιών όπως και του παραγόμενου προϊόντος, την 
επέκταση της ζωής του προϊόντος και συνεπώς την μείω-
ση του ανακυκλωτικού φόρτου της αγοράς, την αύξηση 
της ανακυκλωσιμότητας του προϊόντος και των υποπρο-
ϊόντων του, την μείωση των ρύπων και εν γένει των αρ-
νητικών εκπομπών προς το οικοσύστημα.  
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΄Ομως πέραν των παραπάνω το Σύστημα Περι-
βαλλοντικής Διαχείρισης λειτουργεί και σαν πρόσβα-
ση στον ανταγωνισμό της αγοράς με όρους ποιότητας, 
καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ο καταναλωτής είναι διατε-
θειμένος να πληρώσει περισσότερο προϊόντα επιχειρήσε-
ων που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και που εφαρμό-
ζουν μοντέλα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Οι εταιρείες που συμμετέχουν σε συστήματα περι-
βαλλοντικής διαχείρισης έχουν πολλαπλές ευκαιρίες πι-
στοποίησης, όπως για παράδειγμα μπορούν να έχουν πι-
στοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με  τον 
νόμο 2939/01, ενώ παράλληλα συμβατικοποιούνται πιο 
εύκολα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ. 

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση προωθεί την ολοκληρωμένη 
πολιτική προϊόντων και την εφαρμογή της ανάλυσης του 
Κύκλου Ζωής τους με πολιτικές που συνδυάζονται με την 
πιστοποίηση της ποιότητας και της διαχείρισης των προ-
ϊόντων. Οι πολιτικές αυτές είναι: 

1)Υποχρεωτικές, στις οποίες περιλαμβάνονται η 
απαγόρευση ουσιών και υλικών, οι οικονομικές κυρώσεις 
για τους παραβάτες και οι ελάχιστοι όροι περιβαλλοντι-
κών σχεδιασμών, μαζί με τη δυνατότητα των αρχών να 
επιβάλλουν περιβαλλοντικά τέλη και φόρους. 

2)Εθελοντικές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εθε-
λοντικές συμφωνίες, οι οικολογικές σημάνσεις, τα οικο-
νομικά κίνητρα, το σύστημα των πράσινων προμηθειών 
και ο αυξημένος περιβαλλοντικός σχεδιασμός. 

Οι πολιτικές αυτές συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση 
της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, καθώς η εφαρμογή 
τους φέρνει σε συνεργασία πολλούς εταίρους και φορείς. 

Το σχήμα και το αντικείμενο των πιστοποιήσεων 
έχει μια ευρύτητα ποικιλίας και έτσι συναντάμε, πέραν 
των συστημάτων  ISO κτλ., και πιστοποιήσεις εστιασμέ-
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νες, όπως π.χ. στην ποιότητα του νερού, στην ολοκληρω-
μένη διαχείριση των ακτών (Γαλάζιες Σημαίες) κ.ο.κ. 

Η πιστοποίηση έχει δύο σκέλη, που είναι: 
(α)Η συμβατική πιστοποίηση που συνδέεται με τη 

σχέση της αξιοπιστίας αλλά και με την ποιότητα της πα-
ραγωγικής διαδικασίας επισκοπούμενη συμβατικά. Εδώ 
περιέχονται και περιβαλλοντικές παράμετροι. 

(β)Η περιβαλλοντική πιστοποίηση, που είναι αυ-
στηρότερη. Αυτό ισχύει σε σχέση με τη σειρά ISO 14000 
σε αντιστοιχία με την ISO 9000. Η έννοια της ποιότητας 
διασυνδέεται όλο και πιο πολύ με την έννοια των περι-
βαλλοντικών όρων παραγωγής και κατανάλωσής της και 
με την ασφάλεια που παρέχει το παραγόμενο προϊόν - την 
παραγωγική και την καταναλωτική. Ζητήματα όπως η 
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων στην παραγωγική και 
καταναλωτική διαδικασία, η ενεργειοβόρος ή μη παρα-
γωγή και άλλα αποτελούν θέματα στις περιβαλλοντικές 
πιστοποιήσεις.  

Εδώ αξίζει να δούμε την ιστορία της περιβαλλοντι-
κής πιστοποίησης. Υπάρχουν διάφορα συστήματα περι-
βαλλοντικής πιστοποίησης. ΄Αλλα είναι οικουμενικά και 
άλλα τοπικά, άλλα εκπροσωπούν μια διαφορετική ποιοτι-
κή προσέγγιση στο θέμα της πιστοποίησης. Δεν πέρασαν 
παρά εννέα περίπου χρόνια από τη θέσπιση του ISO 9000 
έως τη δημιουργία της σειράς του ISO 14000 από το 1987 
έως το 1996, ενώ το 1984 κυκλοφορεί το πρώτο περιβαλ-
λοντικό σύστημα και το 1992 η Ευρωπαϊκή Ένωση προ-
τείνει τη διαχείριση με περιβαλλοντικούς ελέγχους.  

Το μοντέλο ISO 14001 έχει μια πολύ ευρεία συνά-
φεια με εταιρείες ποικίλου τύπου και μεγέθους. Αποβλέ-
πει στην εγκατάσταση και τη διατήρηση ενός συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και στη συνέχεια βεβαιώνε-
ται η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική πολιτική. Η 
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συμμόρφωση αυτή είναι προσβάσιμη σε τρίτους και πι-
στοποιείται από έναν εξωτερικό οργανισμό που επιπλέον 
καθιστά γνωστή τη συμμόρφωση στο διεθνές αυτό πρό-
τυπο.  

Στην σειρά ISO 14000 ενδιαφέρον έχει η περιβαλ-
λοντική διαχείριση αξιολόγησης του κύκλου ζωής που 
συνδέεται με τα μοντέλα 40, 41, 42. Η γενίκευση της ε-
φαρμογής των συστημάτων πιστοποίησης, π.χ. στον το-
μέα της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, θα συμπεριλά-
βει τελικά το κόστος της πιστοποίησης στο κόστος της 
αγοράς. Το κόστος της πιστοποίησης είναι ένα διοικητι-
κό και λειτουργικό κόστος, αλλά ταυτόχρονα είναι και 
ένα κοινωνικό κόστος. Η ενσωμάτωση αυτού του κό-
στους στην αγορά του προϊόντος και της υπηρεσίας θα 
οδηγήσει τελικά σε μια απελευθέρωση από την δαμό-
κλειο σπάθη της ανταγωνιστικότητας κόστους στον τομέα 
της πιστοποίησης. ΄Ετσι σε μήκος χρόνου θα λειτουργή-
σουν μόνον οι θετικές διαστάσεις της πιστοποιητικής δια-
δικασίας.  

Εκείνο που επιτυγχάνεται μέσα από το σύστημα πε-
ριβαλλοντικής διαχείρισης είναι η ανάδειξη της ευθύνης 
στην αντιμετώπιση του περιβάλλοντος και η μείωση του 
λειτουργικού κόστους. Αυτό συνδέεται και με τις προμή-
θειες και με την παραγωγικότητα. Η μείωση της λειτουρ-
γικής γραφειοκρατίας και η διαχείριση των υποπροϊόντων 
στην παραγωγική διαδικασία που προσαρμόζεται στις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις σημαίνει οπωσδήποτε μια 
καλύτερη σχέση με την κοινωνία και την αγορά.  

Ούτως ή άλλως, άσχετα από την ένταξη ή μη σε ένα 
μοντέλο πιστοποίησης, η μελέτη των συστημάτων πιστο-
ποίησης είναι ιδιαίτερα ζωτική για τους επιχειρηματίες 
εκείνους που προσπαθούν να συστηματικοποιήσουν τη 
σχέση τους με την παραγωγή και την αγορά, αλλά και για 
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εκείνους, επιχειρηματίες ή μη, που  προσπαθούν  να κά-
νουν αξιολόγηση ως παρατηρητές.  

Μια άλλη κατηγορία πιστοποίησης συνδέεται με το 
κοινοτικό οικολογικό σήμα, γνωστό ως eco-label που έχει 
τη μορφή πράσινου λουλουδιού. Εδώ υπάρχει η ιδιαιτε-
ρότητα ότι το ecolabel αναφέρεται σε κατηγορία προϊό-
ντων και όχι σε διαδικασία ή περιβάλλον παραγωγής. 
Π.χ. αφορά τα πλυντήρια πιάτων, τα πλυντήρια ρούχων, 
τα χαρτιά υγείας, τα χαρτιά κουζίνας, τα βελτιωτικά εδά-
φους, τις μπογιές, τα βερνίκια και τα απορρυπαντικά ρού-
χων. Συνδέεται συνεπώς με μια περιβαλλοντική διαχείρι-
ση, όπως για παράδειγμα τέτοια διαχείριση στον τομέα 
του τουρισμού, καθώς όλα αυτά συνδέονται με τα ανα-
λώσιμα και τις υποδομές της φιλοξενίας.  

Το οικολογικό σήμα, όπως έχει αναθεωρηθεί από 
τον κανονισμό 1980/2000, απονέμεται σε προϊόντα, ώστε 
να βελτιώνονται σημαντικά οι οικολογικές παράμετροι. 
Στην προηγούμενη λίστα έχουν προστεθεί πλέον και οι 
ηλεκτρικές σκούπες, το φωτοαντιγραφικό χαρτί, τα κλω-
στοϋφαντουργικά προϊόντα, τα είδη υπόδησης, τα στρώ-
ματα των κρεβατιών, οι προσωπικοί και οι φορητοί υπο-
λογιστές. Βρίσκονται υπό εξέλιξη ή είναι διαμορφωμένα 
ζητήματα που συνδέονται με τις τηλεοράσεις, τις ηλε-
κτρικές εγκαταστάσεις, τα έπιπλα, τις τουριστικές εγκα-
ταστάσεις, τα σκληρά υλικά επικάλυψης δαπέδων.  

Το οικολογικό σήμα στη μορφή του συμβολίζεται 
με ένα άνθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τελικός αρμό-
διος φορέας που σχεδιάζει την ευρωπαϊκή πολιτική για τα 
οικολογικά σήματα είναι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι-
κολογικής Σήμανσης. Περιλαμβάνεται περίπου το 30% 
των προϊόντων της αγοράς και η λίστα αναμένεται ότι θα 
διευρύνεται σε μήκος χρόνου. 
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Η στρατηγική του οικολογικού σήματος βρίσκεται 
στο ότι επιδρά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος μέσα 
από τις προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων. Οι 
προδιαγραφές αυτές έχουν επιδράσεις και στα κριτήρια 
με τα οποία επιλέγουν τις προμήθειές τους διάφορα νο-
μικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, (π.χ. ξενοδοχεία, κράτος, 
ΟΤΑ, νοσοκομεία κλπ. μπορεί να επιλέξουν να προμη-
θευτούν στρώματα με οικολογικό σήμα ή χαρτιά κουζίνας 
με τέτοιο σήμα κτλ.).  

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το οικολογικό σή-
μα είναι ένα ισχυρό διαφημιστικό εργαλείο και λειτουρ-
γεί σε όλα τα επίπεδα της αγοράς. Επηρεάζει τη διαδικα-
σία και τις επιλογές παραγωγής, συνδέεται με το εμπό-
ριο, με τους πρωτογενείς και δευτερογενείς χρήστες του 
προϊόντος και έτσι καλύπτει και την κατανάλωση αλλά 
και την παροχή των υπηρεσιών. Στον τομέα των οικολο-
γικών σημάτων πρέπει να σημειώσουμε ότι οι επιδόσεις 
της χώρας μας είναι σχετικά ικανοποιητικές και σχεδόν 
άνω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό 
βοήθησε αποτελεσματικά ο ΑΣΑΟΣ (ο ελληνικός φορέας 
απονομής οικολογικού σήματος) και το πρόγραμμα «Life 
- Πράσινες Σημαίες» για τα ξενοδοχεία. 

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι στην ουσία όλα τα 
συστήματα πιστοποίησης συνδέονται με την διοίκηση και 
διαχείριση της ολικής ποιότητας και, εκτός αυτού,  συν-
δέονται και με τη διαχείριση του κόστους.  

Στις τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα με τον κ. Πα-
πουτσή το 1996 πρέπει να συμπεριλάβουμε το κόστος 
πρόληψης, το κόστος ελέγχου της ποιότητας, το εσωτερι-
κό και εξωτερικό κόστος των μη συμμορφώσεων.  

Σε σχέση με τη βιομηχανία τροφίμων αξίζει να α-
ναφέρουμε την πιστοποίηση HACCP, που αποτελεί ανά-
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λυση επικινδυνότητας κρισίμων σημείων ελέγχου και που 
έχει μικρότερη δυναμική από το σύστημα ISO 14000.  

Διαφορές ανάμεσα στο EMAS και το ISO. 
1)Το σύστημα ΕΜΑS εστιάζεται στον χώρο δρα-

στηριοτήτων, σε αντίθεση με το ISO 14001 που εστιάζε-
ται στην επιχείρηση.  

2)Το ΕΜΑS προϋποθέτει την ικανοποίηση της νο-
μιμότητας, ενώ το ISO 14000 συνδέεται με τη νομιμότη-
τα.  

3)Το ΕΜΑS έχει σαν βασικό του στοιχείο τη συνε-
χή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, ενώ αυτό 
δεν απαιτείται για το ISO.  

Η δυνατότητα διασύνδεσης του ΕΜΑS με την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση είναι αυξημένη και ενθαρρύνει την 
προώθηση πράσινων πρακτικών και λειτουργιών - σε αυ-
τό πιλότος υπήρξε η Αγγλία. Το ΕΜΑS αποτελεί κοινοτι-
κό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και το σήμα του 
συνδέεται με την ακρωνυμιακή περιγραφή, περιβαλλόμε-
νη από τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Εδώ πρέπει δώσουμε προσοχή σε μερικά σημεία: 
1)Η πιστοποίηση αποτελεί και μια μέθοδο πρόλη-

ψης των περιττών δαπανών, του περιττού κόστους, πρω-
ταρχικά κάνοντας μια διάγνωση των σημείων του πε-
ριττού κόστους.  

2)Η πιστοποίηση αποτελεί μια μέθοδο για την αύ-
ξηση της απόδοσης πρωταρχικά με όρους ποιοτικούς και 
κατά δεύτερο λόγο ποσοτικούς. 

3)Προλαμβάνει επίσης το θεσμικό κόστος, δηλαδή 
το κόστος από ατυχήματα, από παραγωγικές συμπεριφο-
ρές εκτός νομιμότητας. 

4)Ακόμα αποτελεί ένα κόστος διαφήμισης, κόστος 
μάρκετινγκ.  



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  207 

5)Αποτελεί επίσης ένα περιβαλλοντικό ντάμπινγκ 
(υποστήριξη) ποιότητας στην αγορά, αποδεκτό από τους 
κανόνες του ανταγωνισμού. 

 Έτσι, αν αναλύσουμε τη διαδικασία της πιστοποίη-
σης, κυρίως στον τομέα των μεγάλων μονάδων, αλλά και 
των μεσαίων,θα διαπιστώσουμε ότι το κόστος πιστοποίη-
σης είναι ισχυρότερα ανταποδοτικό, πολύ δε περισσότερο 
που μπορεί σε μήκος χρόνου να συμπεριληφθεί μέσα 
στην αγορά.  

Αυτό πρέπει να αποτελέσει μια στρατηγική για τις 
προστατευόμενες περιοχές σε σχέση με τις παραγωγικές 
δραστηριότητες και στις χρησιμοποιούμενες υποδομές για 
τις υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στον τομέα του του-
ρισμού. Η πιστοποίηση μπορεί να συνδυαστεί επίσης με 
άλλες εθελοντικές συμφωνίες με τοπικές και συλλογικές 
διαδικασίες και με την εταιρική κοινωνική και περιβαλ-
λοντική ευθύνη.  

 
                   Ποιότητα – Πίνακες 
 
Ενδεικτικές Πηγές Πληροφόρησης 
 
ΕΛΟΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΠΑΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ, 

ΑΣΑΟΣ, Υπουργείο Γεωργίας, ΔΗΩ, ΒΙΟΕΛΛΑΣ, ΦΥΣΙ-
ΟΛΟΓΙΚΗ,  πιστοποιητικοί φορείς και οργανισμοί, επιμε-
λητήρια, ΜΚΟ κτλ. 
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1.Με βάση την παραγωγική διαδικασία.Η 
πρώτη βαθμίδα (επιδιωκόμενη από το ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ)για το πράσινο τοπικό σύμφωνο ποιό-
τητας περιλαμβάνει τα προϊόντα που παράγο-
νται εντός της προστατευόμενης περιοχής  
2.Η δεύτερη βαθμίδα (συμβατική & έγκυρη) 
θέτει ποιοτικές απαιτήσεις ως προς τον τρόπο 
παραγωγής ή τις προστιθέμενες διαρθρωτικές 
αξίες. Το προϊόν της ολοκληρωμένης παραγω-
γής για παράδειγμα έχει δεσμεύσεις στον τρό-
πο και στο πρωτόκολλο της παραγωγής του. 
Αντίστοιχα οι προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης και οι προστατευόμενες γεωγρα-
φικές ενδείξεις έχουν γενικότερα - διαφορετι-
κά χαρακτηριστικά για την ποιότητα. Στη 
βαθμίδα αυτή δεν περιλαμβάνονται αμιγείς 
περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις.  
3. Αυτή η βαθμίδα (άτυπη δυνητικά) περιλαμ-
βάνει προϊόντα χωρίς καταναλωτικές χημικές 
επιβαρύνσεις. Και εδώ δεν αναφερόμαστε μό-
νο στη γεωργία αλλά σίγουρα εδώ συμπερι-
λαμβάνονται & τα βιολογικά προϊόντα.  

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΒΑΘΜΙΔΕΣ 
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ΕΕδδώώ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι   προϊόντα που ούτως ή άλ-
λως δεν έχουν αυτό που θα λέγαμε χημικό υπό-
λοιπο μέσα από τη χρήση τους &  την κατανάλω-
σή τους . Τέτοια μπορεί να είναι για παράδειγμα 
τα ξύλα (πλην της καύσης, για παραδοσιακές & 
τεχνικές χρήσεις) , και άλλα καθημερινά χρησι-
μοποιούμενα τα οποία δεν φέρουν ή δεν αποδί-
δουν στον καταναλωτή χημικές επιβαρύνσεις. Δεν 
συνδέεται αυτό με την βιολογική γεωργία που 
προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη πιστοποίηση πα-
ραγωγής αλλά θα μπορούσε να συμπεριληφθούν 
όμως και προϊόντα βιολογικής γεωργίας τα οποία 
κυρίως εμπίπτουν στην 6η βαθμίδα.   
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4. Η τέταρτη βαθμίδα (μόνο τοπικά έγκυ-
ρη) τοπικού συμφώνου ποιότητας περιλαμ-
βάνει προϊόντα με τοπική διασύνδεση στην 
αλυσίδα παραγωγής. Υπάρχει δηλαδή μια 
τοπική καθετοποίηση της παραγωγικής δια-
δικασίας η οποία δεν σημαίνει απόλυτα ορι-
σμένη  ποιότητα αλλά σημαίνει ολοκλήρωση 
της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης.  
5. Η πέμπτη βαθμίδα (δυνητική) έχει προ-
ϊόντα με τοπικές προδιαγραφές ποιότητας. 
Tα προϊόντα αυτά βέβαια συνδέονται με ένα 
ευρύ φάσμα τομέων παραγωγικών δραστη-
ριοτήτων. Συνδέονται με πρόσθετες δεσμεύ-
σεις και προδιαγραφές που μπορεί να θέτει η 
τοπική κοινωνία και η οικονομία στη βάση 
των εθελοντικών συμφωνιών. Σ αυτή την 
περίπτωση μπορούν να μπουν όροι που να 
συνδυάζουν μια ταυτότητα της τοπικής ποιό-
τητας και όχι απλώς να περιέχουν μια τοπι-
κότητα στα μέσα και στις ύλες που χρησι-
μοποιούνται για την παραγωγή. 
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6. Τέλος η έκτη βαθμίδα περιλαμβάνει προ-
ϊόντα πράσινης πιστοποίησης. ή αμιγείς 
πράσινες πιστοποιήσεις (έγκυρες & οικολο-
γικές) συνδέονται με την βιολογική γεωργία 
και  κτηνοτροφία ή συνδέονται με την  φυσι-
κή παραγωγή. Η φυσική παραγωγή δεν πι-
στοποιείται  αλλά  μπορεί να λειτουργήσει 
στη βάση μιας  εθελοντικής δέσμευσης και 
αξιοπιστίας. Ακόμη είναι προϊόντα τα οποία 
διασύνδεουν πιστοποιήσεις όπως το EMAS 
και το ISO 14000, όταν έχουμε δηλαδή μια 
ταυτόχρονη τέτοια πιστοποίηση και όταν 
έχουμε χρήσεις για παράδειγμα προϊόντων 
που φέρουν οικολογικό σήμα παρότι δεν εί-
ναι τοπικά έχουμε μια ολοκληρωμένη πράσι-
νη πιστοποίηση. Στην κατηγορία αυτή δεν 
είναι οι πιστοποιήσεις που συνδέονται με τα 
τρόφιμα και με την μεταποίησή τους 
(HACCP), που είναι προσαρμοστικά ενδιά-
μεσες. 
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Ο καταναλωτής αδυνατεί να γνωρίζει τι κα-
ταναλώνει, γιατί το καταναλώνει, πόσο μπο-
ρεί να καταναλώσει και τις επιπτώσεις αυτού 
που καταναλώνει. Δεν γνωρίζει τη διαδρομή 
του προϊόντος που καταναλώνει και την 
ποιότητά του.  
Έτσι δεν εκφράζει επαρκώς τις προσωπικές 
του ιδιαιτερότητες, ανάγκες και προτιμήσεις, 
μένει με αβεβαιότητα για την ικανοποίησή 
του. Αυτή η ανασφάλεια του καταναλωτή 
διαμορφώνει τάσεις και δράσεις των κατα-
ναλωτών για προσωπική πρόσβαση στην πα-
ραγωγή του προϊόντος και τις συνθήκες της.  
 Αυτή η ανάγκη φέρνει πιο κοντά την 
εναλλακτική αγορά, ενισχύει τα τοπικά χα-
ρακτηριστικά της και αναδεικνύει τη σημα-
σία της ολοκληρωμένης πιστοποίησης.

Η αναγκαιότητα της πιστοποίησης, της α-
νιχνευσιμότητας  & της τοπικότητας των 

πράσινων προϊόντων. 

   1.Στην διαφοροποίηση     
      του προϊόντος 
    2.Στην βελτίωση της    
παραγωγικής διαδικασίας 

Η καινοτομία 
& πολιτική 
ποιότητος 
συμβάλλει: 
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1.με σχεδιοποίησή της   
2.με προγραμματισμό 
του ελέγχου της παρα-
γωγής και του προϊόντος 
 

Η
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 : 
 

1. ιχνηλάσιμα  
2. μη αντιγραφόμενα 
3. μη υποκαταστάσιμα 
4. να αποτελούν σπε-

σιαλιτέ 
5. ελκυστικά 
6. χρήσιμα 
7. διαφορετικά με 

ποιότητα 
«Γ.Πανηγυράκης» 

Τα
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       Προώθηση                    
       Πρόσβαση 

Π
αρακολούθηση  

Ευ
κα
ιρ
ίε
ς 

Καινοτομία

Οργάνωση

Κ
έρ
δο
ς  

Α
νάδραση 

Επιχειρηματικότητα 

ΠιστοποίησηΑγορά 

Ποιότητα 
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     Ποιότητα προϊόντος, κύκλος 
ζωής,   υπηρεσίες συντήρησης. 
 
Η αγορά των προϊόντων Ολοκλη-
ρωμένης Ποιότητας μετατοπίζεται 
από την πώληση του προϊόντος, 
(όταν αυτό δεν είναι άμεσα ανα-
λώσιμο π.χ. διατροφικό είδος) με 
τους αειφορικούς κύκλους ζωής, 
στις συνοδευτικές υπηρεσίες. 
Δηλαδή οι συνοδευτικές υπηρεσίες 
έχουν μεγαλύτερο μερίδιο από αυ-
τό του αρχικού προϊόντος. 
 

1. Ηθική και Διαφά-
νεια στην Ετικέτα 

2. Πιστοποιήσεις της 
Επιχείρησης για την 
Κοινωνική Ευθύνη 

3. Τοπικής ή άλλης 
Ποιοτικής σήμανσης Τα

 τρ
ία

 Ε
μπ
ορ
ικ
ά 

σή
μα
τα

 τη
ς Ε

να
λ-

λα
κτ
ικ
ής

 Α
γο
ρά
ς -

Ο
ικ
ον
ομ
ία
ς:
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          Επωνυμία & ποιότητα προϊόντος 
 
Η επωνυμία είναι συνυφασμένη με την διαφοροποίη-
ση του προϊόντος. Αυτή η διαφοροποίηση συνεπάγε-
ται ένα πρόσθετο κόστος, ένα μέρος του οποίου απο-
τελεί επένδυση, ενώ το υπόλοιπο συμπεριλαμβάνεται 
στο κόστος παραγωγής του προϊόντος.  
 Η επωνυμία και η ποιότητα όταν συνδυάζονται 
αποτελούν ολοκληρωμένη πρόσβαση στην αγορά αν 
ακολουθούνται από υποστηρικτικές πολιτικές κό-
στους-τιμής, επικοινωνίας-προβολής, διανομής-
προώθησης.  
 Για κάθε νέο προϊόν πρέπει να αναπτύσσεται 
άμεσα στρατηγική επωνυμίας και ποιότητας, μαζί με 
την έρευνα αγοράς και την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του καταναλωτή.  
 

1.  οι τιμές συγκριτι-
κά με ομοειδή 

2.  η ένταση της ζή-
τησης 

3.  η εμφάνιση νέων 
καταναλωτών 

4.  η πολλαπλή χρη-
σιμότητα των Π.Π. 

Π
αρ
άγ
ον
τε
ς 

πο
υ 

επ
ηρ
εά
ζο
υν

 
τη
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ζή
τη
ση

 
πρ
άσ
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ν(
Π

.Π
): 
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11..  ΙΙσσχχυυρράά  δδιικκααιιώώμμαατταα    
22..  ΔΔιιααφφοορροοπποοίίηησσηη    
33..  ΕΕλλκκυυσσττιικκόόττηητταα    
44..  ΣΣυυννέέππεειιαα  
55..  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη    
66..  ΚΚάάλλυυψψηη  ααννααγγκκώώνν    
77..  ΑΑπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  δδιιααρρκκήήςς  δδιιοοίίκκηησσηη      
          εεππωωννυυμμίίααςς    
          ««ΠΠααννηηγγυυρράάκκηη  ΓΓ»»  

Παράγοντες επιτυχημένης επωνυμίας 

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ποιότη-
τα μεγαλώνουν το κύκλο ζωής στην μακρο-
χρόνια παραγωγικότητά τους.  
 
Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ποιότη-
τα & στην ευθύνη αποκτούν :  

1. ποιοτική κινητικότητα & ευελιξία 
2. θεσμική αποδοχή της «εικόνας» τους 

στην κοινωνία

Η οικονομική αποδοτικό-
τητα της ποιότητας 
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Στην πράσινη αγορά σημαντική είναι η σύγκλιση 
του καταναλωτή για το λογικό συμφέρον του παρα-
γωγού στο πλαίσιο μιας ηθικής «συμφωνίας τιμής».  
 

Καθώς οι αγορές παραμένουν ανταγωνιστικά 
ανοικτές, οι ηθικές και λογικές συμφωνίες τιμών 
μπορούν να υποστηρίξουν την ανάγκη του κατανα-
λωτή για διαφάνεια και ποιότητα, και του παραγω-
γού για οικονομική επιβίωση με παράλληλο σεβα-
σμό του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.  
 Έτσι η εναρμόνιση της διαμόρφωσης των 
τιμών του καταναλωτή με τις προσδοκίες του και 
την ικανοποίησή του, δεν θα απαξιώνει τον παρα-
γωγό της ποιότητας. Δεν φτάνει όμως μόνο η συμ-
φωνία τιμών για να υποστηρίξει την πράσινη παρα-
γωγή. Χρειάζονται οι υποδομές για την ανάδειξη 
του συγκριτικού πλεονάσματος ώστε το συγκριτικό 
πλεονέκτημα να μην απαξιώνεται τοπικά και αντα-
γωνιστικά από συνθήκες που τείνουν να το εξαφα-
νίσουν. 
 Το συγκριτικό πλεονέκτημα, η στρατηγική 
ολικής ποιότητας και επώνυμου προϊόντος, μαζί με 
την συμφωνία τιμής, αποτελούν τα κλειδιά της βιώ-
σιμης παραγωγής σε σχέση με την κατανάλωση. 
 

Συμφωνίες τιμής & ποιότητα 
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11..  σσττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττηηςς  ππααρρααγγωω--
γγήήςς  

22..  σσττοονν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόό  ττηηςς  
33..  σσττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  εεππιι--

δδόόσσεεωωνν  σσττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττωωνν  
ππλλεεοοννεεκκττηημμάάττωωνν  σσττηηνν  ααγγοορράά  

44..  σσττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  κκααττααννοομμήή  
ττωωνν    ππααρρααγγωωγγιικκώώνν  σσυυννττεελλεε--
σσττώώνν  

55..  σσττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  
ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς  ππεερριιοουυσσίί--
ααςς  

66..  σσττηηνν  πποολλιιττιικκήή  εελλέέγγχχοουυ  κκόό--
σσττοουυςς  

7. σσττηηνν  σσυυγγκκρριιττιικκήή  ααξξιιοολλόό--
γγηησσηη  κκόόσσττοουυςς  ––  οοφφέέλλοουυςς 

          ««ΣΣππααννόόςς  ΑΑ..»» 

ΗΗ  ππιι--
σσττοοπποοίί--
ηησσηη  ββοο--
ηηθθάάεειι::  
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                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 
 

1. Εξασφάλιση νέων πελατών  
2. Σταθεροποίηση τυχαίων  
3. Διατήρηση υπαρχόντων  
4. Αύξηση πωλήσεως στους υπάρχοντες  
5. Επέκταση υπάρχουσας αγοράς  
6. Προσαρμογή πελατών στην αγορά  
7. Ανάπτυξη πραγματικού μεριδίου αγοράς  
8. Επιβολή τιμής  
9. Εισαγωγή νέων προϊόντων και επεκτά-
σεων της επώνυμης γραμμής  
10. Εξυπηρέτηση περισσότερων αγορών  
11. Μείωση εποχικών πωλήσεων    
12. Αύξηση και επέκταση της διάρκειας 
των πωλήσεων  
13. Βελτίωση δικτύου διανομής  
14. Αύξηση ανοιγμάτων στην αγορά  
15. Βελτίωση δικτύου αποθεμάτων  
16. Μείωση χρόνιας αποθήκευσης  
17. Βελτίωση του δείκτη ποιοτικού ελέγ-
χου  
18. Βελτίωση του ελέγχου πιστώσεων  
19. Αυξημένη συνειδητοποίηση της αγοράς 
20. Παραγωγική αύξηση των πωλήσεων  
21. Αποτελέσματα διαφήμισης  
22. Αύξηση κάλυψης από τα ΜΜΕ 
«Πανηγυράκης Γ» 

ΕΕππιιττυυχχηημμέέννηη    πποολλιιττιικκήή  πποοιιόόττηηττααςς  
εεππωωννυυμμίίααςς  &&  ππώώλληησσηηςς  
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11..  ΗΗ  ππεερριιππττωωσσιιαακκήή  
22..  ΤΤοο  σσύύμμββοολλοο  
33..  ΚΚααλλήή  κκλληηρροοννοομμιιάά  
44..  ΚΚύύρροοςς  
55..  ΚΚοοιιννωωννιικκήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή  
66..  ΜΜύύθθοοςς  
77..  ΕΕππωωννυυμμίίαα  ΟΟμμάάδδααςς,,  ππ..χχ..    

                        ΠΠρράάσσιινναα  ΠΠρροοϊϊόόνντταα..  
               «Πανηγυράκης Γ.» 

Περι-
πτώ-
σεις 
Επω-
νυμίας 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  221 

                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 
Βιώσιμος εναλλακτικός τουρισμός,            

      οικοτουρισμός και πράσινη επιχειρηματικότητα   
 
 
              «Τα εθνικά πάρκα προσφέρονται για έμπνευση, επιστημονι-
κούς σκοπούς, καλλιέργεια και αναψυχή» 
                                              Διακήρυξη του Δελχί για τα εθνικά πάρκα 
 
                «Πρέπει να οργανώσουμε τον τουρισμό έτσι ώστε να μην 
είναι μόνον μια καλή εμπορική δοσοληψία, αλλά και μια ευκαιρία για 
να δημιουργηθεί ένας πιο καλλιεργημένος και ειρηνικός κόσμος». 
                  A.Haulot, π.Πρόεδρος Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 

 
«Ο ίδιος ο τόπος σε προκαλεί αισθητικότερα να τον αισθαν-

θείς και ιστορικότερα να τον εννοήσεις». 
                                                              Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος 

 
 

Ο τουρισμός είναι άρρηκτα συνυφασμένος με το φυ-
σικό και το πολιτιστικό περιβάλλον. Αποτελεί ένα μεγάλο 
αναδυόμενο πεδίο οικονομικής δραστηριότητας για τον 21ο 
αι. Και εδώ όμως μπαίνουν κριτήρια ποιότητας και αειφο-
ρικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων της 
τουριστικής οικονομίας. Ο αειφορικός τουρισμός, ο εναλ-
λακτικός τουρισμός και ο οικοτουρισμός αποτελούν μορ-
φές και κατηγορίες τουρισμού που εισφέρουν στο εισόδημα 
των προστατευόμενων περιοχών και ταυτόχρονα συνδέο-
νται με την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
Βιώσιμος Τουρισμός 
 
Ο βιώσιμος τουρισμός αποτελεί τη συνάντηση της 

περιβαλλοντικής διακυβέρνησης με την τουριστική 
οικονομία, αποτελεί την προσαρμογή της τουριστικής 
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ανάπτυξης και τη διαχείριση της τουριστικής βιομηχανίας 
σύμφωνα με την αρχή της βιωσιμότητας - σύμφωνα με 
την αρχή της βιωσιμότητας σε όλες τις πτυχές της και 
φυσικά στην πτυχή της για μια αειφορία, μια αβλάβεια 
απέναντι στη φύση και στη διαχείριση του περιβάλλο-
ντος.  

 
Α.-΄Εννοιες 
 
Ο βιώσιμος τουρισμός είναι εκείνος ο τουρισμός 

που είναι βιώσιμος  υπό διπλή έννοια: πρώτον, είναι ε-
παρκώς ανταγωνιστικός απέναντι στις άλλες τουριστικές 
αγορές με όρους της οικονομίας της αγοράς (άρα είναι 
οικονομικά βιώσιμος) και δεύτερο, δεν επιφέρει επιβλαβή 
αποτελέσματα στο περιβάλλον ή, αν επιφέρει τέτοια, 
μπορεί να τα διαχειριστεί έτσι ώστε τελικά να τα αναιρέ-
σει ή έστω να τα ελαχιστοποιήσει (άρα δεν καταστρέφει 
τους φυσικούς πόρους και έτσι επιτρέπει τη διατήρηση 
της φύσης, τη βιωσιμότητά της). Στην περίπτωση δηλαδή 
του βιώσιμου τουρισμού η τουριστική ανάπτυξη προσαρ-
μόζεται στις ανάγκες προστασίας του  περιβάλλοντος.  

Για τον ορισμό του βιώσιμου τουρισμού υπάρχει 
διαμάχη. Η επικρατούσα άποψη θεωρεί ότι ο βιώσιμος 
τουρισμός είναι απλώς ένα εναλλακτικό πρότυπο  του 
ήδη υπάρχοντος τουρισμού ή με άλλα λόγια ότι ο βιώσι-
μος τουρισμός αποβλέπει μόνον στην μείωση των επι-
βλαβών επιδράσεων του τουρισμού στο περιβάλλον χωρίς 
όμως να τις αποτρέπει τελείως. Αντίθετα η πιο αυστηρή 
άποψη λέει ότι βιώσιμος τουρισμός πρέπει να θεωρείται 
αυτός που αποβλέπει αφ’ ενός μεν σε σοβαρότερη και 
πληρέστερη προστασία της φύσης, επομένως έχει αυστη-
ρότερα περιβαλλοντικά κριτήρια, και αφ’ ετέρου σε έναν 
ήπιο τρόπο ζωής.  
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Βέβαια είναι δυσχερής η ακριβής διάκριση ανάμεσα 
στον κοινό τουρισμό και τον βιώσιμο τουρισμό, καθώς 
και ανάμεσα στον βιώσιμο και τον εναλλακτικό ή ήπιο 
τουρισμό. Αυτό μπορεί να γίνει σαφές με παραδείγματα. 
Π.χ. Στο πεδίο του κοινού τουρισμού ήδη γίνονται προ-
σπάθειες για διαχείριση των λυμάτων με κατασκευή ε-
γκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. Αυτό είναι ήδη 
μία δράση για την προστασία της φύσης, που όμως δεν 
αρκεί για να χαρακτηρισθεί αυτός ο τουρισμός ως βιώσι-
μος. Οι προσπάθειες αυτές βέβαια οφείλονται σε μια διά-
χυτη τάση της κοινωνίας σήμερα προς μια βιωσιμότητα 
γενικά. Απαιτείται όμως σφαιρική και αυστηρότερη δια-
χείριση των τουριστικών δράσεων, για να έχουμε βιώσιμο 
τουρισμό. Επίσης στην περίπτωση του βιώσιμου τουρι-
σμού, για να έχουμε βιωσιμότητα, πρέπει αναπόφευκτα 
να έχουμε και μία σχετική ηπιότητα των τουριστικών 
δράσεων. ΄Όμως αυτό δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί 
αυτή η δράση ως εναλλακτικός τουρισμός, ο οποίος απαι-
τεί πολύ πιο έντονη ηπιότητα στην τουριστική δράση.  

Εδώ ανακύπτουν δύο επιπλέον προβλήματα και ε-
ρωτήματα: 

1) Ο εναλλακτικός τουρισμός και ο οικοτουρισμός 
χαρακτηρίζονται από το θεματικό τους αντικείμενο ή 
από τον τρόπο που ασκούνται; Αν π.χ. θεωρήσουμε ότι ο 
φυσιολατρικός τουρισμός είναι ένα είδος οικοτουρισμού  
μόνον επειδή έχει ως θεματικό του αντικείμενο τη φυσιο-
λατρεία, τότε πρέπει να πούμε ότι και αυτός θα μπορούσε 
να γίνει επιζήμιος για τη φύση (μη βιώσιμος τουρισμός), 
αν ο αριθμός των φυσιολατρών που θα επισκέπτονταν μια 
περιοχή ήταν δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με την φέ-
ρουσα ικανότητά της ή αν η συμπεριφορά τους ήταν επι-
βλαβής γι’ αυτήν. Επομένως για να χαρακτηριστεί αυτός 
ο τουρισμός ως οικοτουρισμός θα πρέπει, εκτός από το 
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ιδιαίτερο θεματικό του περιεχόμενο (φυσιολατρεία), να 
ασκείται και με τρόπο αειφορικό, που να σέβεται δηλαδή 
τη φύση (τρόπος). 

2) Θα μπορούσε ο οικοτουρισμός να έχει μεν τα 
συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα αλλά όχι αυστηρές 
προδιαγραφές προστασίας της φύσης στην άσκησή του; 

Αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη, επειδή ο οικοτου-
ρίστας είναι αυτός που συγκριτικά με τους άλλους τουρί-
στες έχει την πιο στενή και ζωντανή σχέση με τη φύση, 
είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένος και επομένως επι-
δεικνύει μεγαλύτερο σεβασμό με τη δράση του. Ο οικο-
τουρίστας είναι συνήθως μοναχικός, αρέσκεται σε μικρές 
παρέες και έτσι δεν συμπράττει στην διαμόρφωση ενός 
κλίματος μαζικού τουρισμού. Το πρόβλημα δημιουργεί-
ται, όταν άνθρωποι που δεν έχουν επιλέξει να είναι οικο-
τουρίστες συμμετέχουν σε οικοτουριστικά πακέτα και 
έχουν την συμπεριφορά του μαζικού τουρισμού. 

Ακόμη ο οικοτουρισμός συνεισφέρει πόρους  που 
χρησιμοποιούνται και πάλι για την προστασία της φύσης, 
π.χ. έσοδα ενός διαχειριστικού φορέα από εισιτήρια επι-
σκεπτών. 

Μπορεί ένας άλλος αναλυτής να χρησιμοποιήσει 
άλλα κριτήρια για την χρήση κάποιου όρου, δηλαδή να 
του δώσει διαφορετικό περιεχόμενο, οπότε είναι απαραί-
τητο να κατανοήσει κανείς το περιεχόμενο που δίνει σε 
αυτόν τον όρο, για να μην υπάρχει παρανόηση. Σε τελευ-
ταία ανάλυση όμως αυτό που προέχει είναι ο επιδιωκόμε-
νος σκοπός, που στα πλαίσια του βιώσιμου τουρισμού 
είναι η προστασία της φύσης και της ζωής. Τελικά, αφού 
κανείς προσδιορίσει σε πρώτη φάση το εκάστοτε περιε-
χόμενο ενός όρου, μπορεί να προχωρήσει πλέον στα ζη-
τήματα ουσίας, δηλαδή τι ακριβώς επιδιώκει  και πώς θα 
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το επιτύχει, άσχετα από τους λεκτικούς όρους που χρησι-
μοποιεί. 

Επομένως το όλο ζήτημα του χαρακτηρισμού ενός 
είδους τουρισμού είναι θέμα  προσδιορισμού του αντικει-
μένου του και κλιμάκωσης της προστασίας του αγαθού 
που επιχειρούμε να προστατεύσουμε. Η απαιτούμενη ό-
μως κλιμάκωση ή με άλλα λόγια το ελάχιστο επίπεδο  
κλιμάκωσης της προστασίας (ο βαθμός προστασίας) που 
απαιτείται για να χαρακτηρίσουμε ένα είδος τουρισμού 
είναι δύσκολο να προσδιορισθεί.  

Στις περιπτώσεις όμως των προστατευόμενων περι-
οχών, οι ειδικές προδιαγραφές που θέτουν οι Ειδικές Πε-
ριβαλλοντικές Μελέτες, τα Διαχειριστικά Σχέδια και το 
Σύστημα Επιστημονικής Παρακολούθησης προσδιορί-
ζουν με αποτελεσματικό τρόπο την κλιμάκωση προστα-
σίας της φύσης. ΄Ετσι ειδικά για τις περιοχές natura 
προσδιορίζεται σαφέστατα το πλαίσιο του βιώσιμου του-
ρισμού μαζί με το ειδικότερο του εναλλακτικού τουρι-
σμού και του οικοτουρισμού.  

Η λέξη-κλειδί τελικά για να προσδιοριστεί ο απαι-
τούμενος για κάθε περιοχή βαθμός προστασίας είναι η 
ειδική φέρουσα ικανότητα αυτής και των εσωτερικών 
ζωνών της, δηλαδή «το πόσο βάρος από τις τουριστικές 
δράσεις αντέχει μία περιοχή χωρίς να υποστεί βλάβη». 
Βέβαια αυτό εξαρτάται από τη φύση της περιοχής, από τα 
προστατευτικά μέτρα και από το είδος και την ένταση 
των τουριστικών δραστηριοτήτων. 

΄Όμως ο οικοτουρισμός διακρίνεται εύκολα από όλα 
τα είδη, γιατί έχει πολύ συγκεκριμένο θεματικό πεδίο και 
τρόπο. 
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Β.-Κατηγοριοποίηση του βιώσιμου τουρισμού 
 
Ο βιώσιμος τουρισμός διαφοροποιείται από τον 

οικοτουρισμό, καθώς ο οικοτουρισμός έχει συγκεκριμέ-
νο περιεχόμενο και αποτελεί τον πιο «σκληρό» θεματικό 
πυρήνα του βιώσιμου τουρισμού και μια ειδική θεματι-
κή ομάδα του εναλλακτικού τουρισμού. Ο οικοτουρι-
σμός είναι εκείνος ο τουρισμός που συνδέεται με τα οι-
κοσυστήματα,  τη βιοποικιλότητα, τους οικότοπους και 
τους βιότοπους, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευ-
αισθητοποίηση και ενημέρωση και αποτελεί τον κύριο 
άξονα τουριστικής ανάπτυξης στις ισχυρότερα προστα-
τευόμενες περιοχές.  

Ο βιώσιμος τουρισμός είναι πολύ ευρύς στα θεματι-
κά του πεδία. Αποσκοπεί γενικά στο να μην επιβαρύνει το 
περιβάλλον και να το αναδεικνύει ως ένα διαρκή πυλώνα 
δυναμικής και ανάπτυξης. Αποτελεί το γενικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο αναπτύσσονται και ο εναλλακτικός του-
ρισμός και ο οικοτουρισμός. Αρκεί όμως γι’ αυτόν ένα 
γενικό μόνον πλαίσιο αρχών, τρόπων και λειτουργιών. 
Αντιθέτως ο οικοτουρισμός δεσμεύεται από πολύ αυστη-
ρές προδιαγραφές και από ένα αυστηρά προσδιορισμένο 
θεματικό αντικείμενο ή, με άλλα λόγια, όταν έχουμε του-
ρισμό με ένα από τα θεματικά αντικείμενα του οικοτου-
ρισμού αλλά ταυτόχρονα πολύ αυστηρές προδιαγραφές 
προστασίας για την άσκησή του, τότε έχουμε οικοτουρι-
σμό. Αυτός είναι εν κατακλείδι βιώσιμος τουρισμός με 
αυξημένο βαθμό προστασίας της φύσης. 

Ο δε εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί επίσης ένα 
ευρύ πεδίο θεματικού τουρισμού. Στα θεματικά πεδία του 
περιλαμβάνονται ο αγροτουρισμός (φυσιολατρικός, ήπιος 
αλιευτικός), ο οικοτουρισμός (θαλάσσιος, υδροβιοτοπι-
κός κτλ), ο  θρησκευτικός, ο πολιτιστικός, ο αθλητικός, ο 
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συνεδριακός, ο ιαματικός ή θερμαλιστικός τουρισμός κ.ά. 
Τα όρια ανάμεσα στον εναλλακτικό τουρισμό και τον 
βιώσιμο με την πολυθεματικότητά τους δεν είναι απολύ-
τως διακριτά. Η διαφορά τους όμως έγκειται  στο ότι ο 
εναλλακτικός είναι έντονα ήπιος τουρισμός, πολύ λιγότε-
ρο μαζικός από ό,τι ο βιώσιμος, αν  και ενταγμένος στον 
βιώσιμο τουρισμό.  

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο βιώσιμος τουρι-
σμός, ο εναλλακτικός τουρισμός και ο οικοτουρισμός έ-
χουν την ίδια κατεύθυνση (δηλαδή την προστασία της 
φύσης και της ζωής), αλλά διαφέρουν όσον αφορά την 
ένταση της προστασίας που επιδιώκουν, το πόσο αυστη-
ρές προδιαγραφές θέτουν ή με άλλα λόγια ο βιώσιμος 
τουρισμός είναι το γενικό πλαίσιο και τα υπόλοιπα είδη 
αποτελούν κλίμακες εξειδίκευσης και έντασης του βιώσι-
μου τουρισμού. 

Από πλευράς κοινού και θεματικών πεδίων κατά τα 
άλλα μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τον τουρισμό σε 
γενικό τουρισμό, σε τουρισμό επαγγελματικών ενώσεων, 
ή επαγγελματικό, σε αγροτοτουρισμό και τουρισμό παρά-
δοσης, σε φυσιολατρικό και τουρισμό περιπέτειας, σε 
τουρισμό τρίτης ηλικίας, σε τουρισμό νεότητας, σε αθλη-
τικό τουρισμό και σε περιηγητικό τουρισμό. Ακόμα μπο-
ρούμε να διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό σε θαλάσσιο 
και ορεινό, ποτάμιο ή τουρισμό λιμνών. Μια ιδιαίτερη 
κατηγορία είναι ο τουρισμός υγείας, φυσικής ζωής, ο ια-
ματικός, θερμαλιστικός κτλ. Ο θρησκευτικός τουρισμός 
και ο εκπαιδευτικός αποτελούν εκφράσεις του επαγγελ-
ματικού και του πολιτιστικού τουρισμού. Ο συνεδριακός 
και ο εκθεσιακός ή θεματικός τουρισμός συνδέεται με τον 
τουρισμό των επαγγελματικών ενώσεων και των οικονο-
μικών δραστηριοτήτων. 
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Τουριστική αγορά και περιβάλλον 
 
Α.-Προσαρμογή στο περιβάλλον 
 
Η προσαρμογή της τουριστικής αγοράς και βιομη-

χανίας στις επιταγές της αειφορικής διαχείρισης του περι-
βάλλοντος για αειφόρο (βιώσιμη) ανάπτυξη και αποσύν-
δεση είναι μια προσαρμογή που προκαλεί μια δυναμική 
πράσινης επιχειρηματικότητας και σε άλλους τομείς πλην 
του τουριστικού. Αλλά και το αντίστροφο συμβαίνει. Δη-
λαδή η πράσινη επιχειρηματικότητα σε ένα τομέα μιας 
περιοχής π.χ. στο εμπόριο, τη γεωργία, τη διαχείριση α-
πορριμμάτων κ.ά. θα επηρεάσει και τον τουρισμό της 
προς την ίδια κατεύθυνση.   

Η προσαρμογή αυτή επιτυγχάνεται με ορισμένους 
τρόπους κατοχύρωσης της ποιότητας των προϊόντων και 
των υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά:  

1)με τις οικολογικές πιστοποιήσεις (ISO 14000, 
EMAS) 

2)με τα οικολογικά σήματα (ecolabels) και  
3)με άλλες διαδικασίες όπως π.χ. αυτές που συνδέο-

νται με τοπικά σύμφωνα ποιότητας.  
Είναι επίσης μια διαδικασία που απελευθερώνει ευ-

ρύτερα τη δυναμική της αγοράς και της οικονομίας σε 
έναν νέο τομέα (δηλ. στον τομέα της συμβατότητας της 
οικονομίας  με το περιβάλλον) με ενίσχυση έτσι αφ’ ενός 
μεν της ίδιας της οικονομίας και αφ’ ετέρου της προστα-
σίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα παρέχει ευκαιρίες 
προσαρμογής στον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον 
τριτογενή τομέα στην κατεύθυνση της αειφορίας και της 
αποσύνδεσης.  
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Β.-Αγορά και οικοτουρισμός 
 
Ο οικοτουρισμός όμως έχει και μια πρόσθετη λει-

τουργία, μια μεγαλύτερη δυναμική ευαισθητοποίησης της 
κοινωνίας απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα: εισά-
γει το περιβάλλον στο σύνολο της πολιτικής, της κοινω-
νικής και οικονομικής ανάπτυξης ως ένα παράγοντα ανα-
γνωρίσιμο και σεβαστό που αναγνωρίζεται ως μια οικο-
νομική αξία, όχι εμπορευματική, αλλά θεμελιώδης. 
Διευκολύνεται έτσι η κατανόηση του γεγονότος ότι η 
ποιότητα του περιβάλλοντος και της ζωής είναι στη βάση 
της ανταποδοτική.  

Ο οικοτουρισμός και φυσικά η οικοξενάγηση που 
αποτελεί την πυρηνική ολοκλήρωση του οικοτουρισμού -
καθώς και ο εναλλακτικός τουρισμός- προσφέρει στον 
επισκέπτη την εικόνα της απελευθέρωσης από την ανα-
γκαστικότητα της κοινωνίας, από τη βιασύνη και το ωρά-
ριο, από το άγχος της προσπάθειας και την ένταση, από 
το ύφος της περιωπής και της εργασίας, από την επανα-
ληπτικότητα και τη ζωή της πόλης, δίνοντας έναν άλλο 
τόνο στην ανθρώπινη εμπειρία. Ο οικοτουρισμός συμ-
βάλλει έτσι στην οικολογική αποκατάσταση των ανθρώ-
πων της πόλης και αποτελεί για αυτούς το εισιτήριο του 
«περιβαλλοντικού εισοδήματος». Όταν ο οικοτουρισμός 
συνδυαστεί και με αγορές προϊόντων εναλλακτικής ή βι-
ολογικής παραγωγής αλλά και προϊόντων που έχουν τη 
δυναμική της μνήμης του τόπου στις αποσκευές του επι-
σκέπτη, μπορούμε τότε να πούμε ότι ο επισκέπτης δια-
συνδέεται πια με τη φύση. Αυτό τον φέρνει πιο κοντά σε 
μια επόμενη τουριστική επιλογή για τη φύση, γι’ αυτό τον 
προορισμό, ή έναν αντίστοιχο.   

Ο οικοτουρισμός ασκείται κυρίως (αλλά όχι μόνον) 
σε περιοχές που βρίσκονται υπό καθεστώς πολύ αυστη-
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ρών απαγορεύσεων που δεν επιτρέπουν την συνήθη του-
ριστική οικονομική δραστηριότητα. Γι’ αυτό τον λόγο η 
προστασία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
σε αυτές τις περιοχές μπορεί να επιτευχθεί μόνον με  δη-
μόσιες δαπάνες (και του ευρύτερου δημόσιου τομέα) και 
σε περιορισμένο βαθμό με αυτοχρηματοδότηση για τον 
διαχειριστικό φορέα μέσω των αμειβόμενων υπηρεσιών 
του οικοτουρισμού και της οικοξενάγησης, αφού οι άλλες 
οικονομικές δραστηριότητες απαγορεύονται.  

Οι διαχειριστικοί φορείς, οι ΟΤΑ, και οι αναπτυξια-
κές εταιρείες, που διαχειρίζονται πεδία ανάπτυξης προ-
στατευόμενων περιοχών και ευρύτερων γύρω από αυτές 
γεωγραφικών ζωνών, σιγά σιγά μυούνται σε ένα man-
agement και marketing βιώσιμου εναλλακτικού και οικο-
λογικού τουρισμού. Αυτό αποτελεί ένα επιχειρησιακό 
στρατηγικό (αν και ασθενές για την ώρα) πεδίο για την 
αυτοχρηματοδότηση της προστασίας του περιβάλλοντος 
και για την ανάδειξη των αξιών της φύσης. Εδώ πρέπει να 
επαναλάβουμε τους όρους προσαρμογής στη φέρουσα 
ικανότητα της προστατευόμενης περιοχής.  

Γι’ αυτή την κατεύθυνση της τουριστικής οικονομί-
ας αλλά και για την ανάπτυξη του θεματικού πεδίου του 
οικοτουρισμού το πρώτο βήμα που χρειάζεται είναι ευαι-
σθητοποίηση, κατάρτιση και στρατηγικός σχεδιασμός 
για αναζήτηση πόρων και ιδεών. Ο βιώσιμος τουρισμός 
και ο οικοτουρισμός ειδικότερα σίγουρα έχουν μειονε-
κτήματα από την πλευρά της οικονομικής τους απόδοσης 
και ανταγωνιστικότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή: 

1) Η αγορά σε ευρεία κλίμακα δεν έχει εξοικειωθεί 
με τέτοιους τουριστικούς προορισμούς, 

2)Δεν έχουν αναπτυχθεί ολοκληρωμένα συστήμα-
τα τουριστικής διαχείρισης τέτοιων προορισμών  
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3) Υπάρχει μια δυσχέρεια ανάδειξης από τους  tour 
operators αυτών των προορισμών στο κοινό, 

4) Η αναγνώριση τέτοιων προορισμών ως βιώσιμων 
οικονομικά είναι δυσχερής ακόμη και από τους ίδιους 
τους tour operators, δηλαδή από αυτούς που διαμορφώ-
νουν τους τουριστικούς προορισμούς, 

5) Ο βιώσιμος τουρισμός είναι τουρισμός υψηλού 
κόστους διαχείρισης και παραγωγής προϊόντων και υπη-
ρεσιών.  

Έτσι λοιπόν για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού 
κυρίως αλλά και του εναλλακτικού και θεματικού βιώσι-
μου τουρισμού χρειάζεται μια εξαντλητική προσέγγιση 
και μια συστηματοποιημένη μεθοδολογία, ώστε αυτά τα 
είδη τουρισμού μέσα στην αγορά των τουριστικών προο-
ρισμών να μπορέσουν να ανταγωνιστούν με την ένταση 
των ιδεών την ένταση των κεφαλαίων. Και αυτό επειδή 
στο μεν πεδίο του βιώσιμου τουρισμού έχουμε μεγάλη 
ένταση ιδεών σχετικά με την ποιότητα ζωής και περιβάλ-
λοντος αλλά σχετικά μειωμένη ένταση κεφαλαίων, ενώ 
στο πεδίο του κοινού τουρισμού έχουμε μεγάλη ένταση 
κεφαλαίων αλλά συγκριτικά μικρότερη ένταση ιδεών για 
την ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος.  

Γι’ αυτό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τη 
στρατηγική που πρέπει να εφαρμοστεί στους οικοπροορι-
σμούς. ΄Οταν ο οικοτουριστικός προορισμός είναι ο πυ-
ρήνας προστατευόμενης περιοχής, τότε η στρατηγική αυ-
τή πρέπει να εφαρμοστεί και στους προορισμούς του ευ-
ρύτερου γεωγραφικού πεδίου γύρω από αυτόν τον πυρή-
να. Σ’ αυτούς θα διαμορφωθεί η βάση του εναλλακτικού 
βιώσιμου τουρισμού που θα περιβάλλει τον πυρήνα. Ο 
πυρήνας όμως των προστατευόμενων περιοχών δεν μπο-
ρεί παρά να είναι μόνον οικοτουριστικός προορισμός και 
μόνον με ειδικούς όρους. Να σημειώσουμε δε εδώ ότι 
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στον πυρήνα των ισχυρά προστατευόμενων περιοχών 
μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και περιοχές που δεν εί-
ναι προσιτές ούτε καν στον οικοτουρισμό, όπως στις πε-
ριπτώσεις περιοχών όπου φιλοξενούνται αποκλειστικώς 
ενδημικά είδη, των οποίων ο πληθυσμός είναι συνήθως 
μικρός και οι βιοτοπικές συνθήκες ιδιαίτερα ευπαθείς. 

 
Τουριστική ζωνοποίηση των περιοχών natura 
 
Όσοι σχεδιάζουν τουριστικά πακέτα θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιήσουν την τυπολογία του P. Deffert που 
βρίσκεται πιο κοντά στον σχεδιασμό των οικολογικών 
παραμέτρων και πεδίων της τουριστικής αγοράς και προς 
τον οικοτουρισμό. Ο P. Deffert κατηγοριοποιεί τους του-
ριστικούς στόχους στο “hydrôme”, στους τόπους που συ-
νίστανται δηλαδή από νερό, στο “phytôme”, δηλαδή στον 
χλωριδικό χάρτη, τον “anthropôme”, τον ανθρωποπολιτι-
σμικό χάρτη και το “lithôme”, που προσδιορίζει το γεω-
λογικό πεδίο και τα δημιουργήματα του ανθρώπου αλλά 
και το”mnimône”, το μνημονικό πεδίο ή το ιστορικό πε-
δίο ως πεδίο τουριστικής έλξης. Εδώ πρέπει να προσθέ-
σουμε και την πανίδα. Ο πυρήνας του τουριστικού προο-
ρισμού λειτουργεί σαν βασικός ελκυστής και η ευρύτερη 
ζώνη σαν πλουραλιστικό ανάγλυφο.  

Πώς διακρίνονται γεωγραφικά τα όρια μεταξύ 
ζώνης βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού και οικο-
τουρισμού; Πέρα από την ποιοτική διαφοροποίηση του 
βιώσιμου τουρισμού από τον οικοτουρισμό, υπάρχει και 
μια διαφοροποίηση στην παροχή των υπηρεσιών που 
προσφέρονται στις ζώνες του αυστηρά οριζόμενου οικο-
τουρισμού από την παροχή υπηρεσιών στις ζώνες του 
βιώσιμου τουρισμού, που είναι πολύ ευρύτερες και περι-
βάλλουν τις προηγούμενες. Αυτό προκύπτει από την ορι-
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ζόμενη εσωτερική ζωνοποίηση των περιοχών natura μέσα 
από τις ΕΠΜ και τα ΔΣ. Ο βιώσιμος τουρισμός πρέπει 
να είναι εναλλακτικός, πολυθεματικός, να περιβάλλει με 
συμπληρωματικές υπηρεσίες και προϊόντα την αποκλει-
στική ζώνη του οικοτουρισμού.  

Πρωταρχικά η διαφοροποίηση έχει να κάνει με το 
γεγονός ότι στις αποκλειστικές ζώνες του οικοτουρισμού 
δεν είναι δυνατή η διαμονή και δεν επιτρέπεται να πραγ-
ματοποιηθεί εκεί ένα πλήθος από χρήσεις του πεδίου, πέ-
ραν της φωτογράφησης και της περιήγησης. Γι’ αυτούς 
τους προορισμούς τα καταλύματα, η διαμονή και οι άλλες 
πλευρές αναψυχής, πέραν της αισθητικής απόλαυσης του 
τοπίου και της περιδιάβασης της προστατευόμενης περιο-
χής, πρέπει να προσφέρονται μέσα στην ευρύτερη και πε-
ριβάλλουσα γεωγραφική ζώνη, η οποία προσφέρεται και 
για οικοτουρισμό. Συνεπώς οι τουριστικές υποδομές πρέ-
πει να βρίσκονται έξω από την ισχυρά προστατευόμενη 
περιοχή, δηλαδή στο ευρύτερο πεδίο που την περιβάλλει, 
στο πεδίο όπου έχουμε οικισμούς.  

Για παράδειγμα οι δασικές ζώνες είναι φανερό ότι 
δεν μπορούν να φιλοξενήσουν καταλύματα και δεν μπο-
ρούν να αποτελούν μια βάση διαμονής παρά μόνο για κά-
ποιες ειδικές περιπτώσεις και με ειδικές αδειοδοτήσεις. 
Οι  υποδομές που επιτρέπονται γι’ αυτό είναι κινούμενες 
και επιτρέπονται μόνον εφόσον είναι αναγκαίες για την 
ερευνητική παρακολούθηση ή για κάποια άλλη ειδική 
εργασία στο ισχυρά προστατευόμενο πεδίο.  

Η στρατηγική για την ανάπτυξη του βιώσιμου του-
ρισμού στις περιοχές του δικτύου natura και γενικότερα 
οφείλει να σκοπεύει στη θεματική κατεύθυνση της ανά-
πτυξης του τουρισμού, καθώς ο θεματικός τουρισμός εί-
ναι: 

1) υψηλότερων οικονομικών αποδόσεων,  
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2)συμβάλλει στη διαφοροποίηση του τουριστικού 
προϊόντος, 

3)αξιοποιεί  εντονότερα τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα, 

4)αμβλύνει την ένταση του μαζικού τουρισμού και 
βοηθάει στον μετασχηματισμό της τουριστικής αγοράς 
από τον μαζικό στον πλουραλιστικό χαρακτήρα, 

5)απελευθερώνει από εποχικές δεσμεύσεις, καθώς 
είναι τουρισμός όλων των εποχών και 

6)αποτελεί τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας ή 
αλλοιώς τουρισμό επένδυσης στο μέλλον, καθώς διευρύ-
νει και σταθεροποιεί την πελατεία των τουριστικών προ-
ορισμών.  

Η θεματική ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς απο-
τελεί και ένα πεδίο για τον μετασχηματισμό της συνήθους 
τουριστικής ανάπτυξης σε βιώσιμη. 

 
Παράγοντες που προσδιορίζουν τη δυναμική των 

τουριστικών προορισμών 
 
Τί είναι όμως αυτό που διαμορφώνει τη βασική δυ-

ναμική ενός τουριστικού προορισμού, ώστε στη συνέχεια 
να διαμορφώσουμε ειδική στρατηγική για τον εναλλακτι-
κό βιώσιμο τουρισμό και τον οικοτουρισμό;      

 1)Πρώτα από όλα το δημογραφικό και το ανθρω-
πογεωγραφικό πεδίο ενός τουριστικού προορισμού αλλά 
και μιας τουριστικής αφετηρίας. Η διασύνδεσή τους είναι 
η σημαντική παράμετρος και για την τουριστική δικτύω-
ση ενός προορισμού με τις αφετηρίες (τόπους από όπου 
ξεκινάνε οι τουρίστες) αλλά και για τους διαμορφωτές 
του τουριστικού προορισμού, τους δημιουργούς του του-
ριστικού προορισμού και της τουριστικής αγοράς. 
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 2)Το δεύτερο διαμορφωτικό χαρακτηριστικό που 
πρέπει να έχει ένας τουριστικός προορισμός είναι η προ-
σιτότητά του, που εκφράζεται: 

α)Ως εγγύτητα, δηλαδή η απόσταση και η συγκοι-
νωνιακή κάλυψη της απόστασης παίζουν ένα σημαντικό 
ρόλο.  

β)Ως αναγνωρίσιμος προορισμός. Εδώ πρέπει να 
σημειώσουμε ότι οι οικοπροορισμοί δεν έχουν ακόμα δι-
αμορφώσει επαρκή αναγνωρισιμότητά στην τουριστική 
αγορά.  

γ)Ως πεδίο διαμονής, γιατί η άλλη πλευρά της προ-
σιτότητας έγκειται στην εξυπηρέτηση που μπορεί να πα-
ρέχει ένας προορισμός για τη διαμονή. Με την έννοια αυ-
τή πρέπει να υπάρχει μια ανάλογη φήμη για τις ευκολίες 
διαμονής και την ποιότητα αυτής ή την ιδιαιτερότητά της.  

δ)Στην προσιτότητα ως φύση του τόπου. Είναι φα-
νερό ότι οι προορισμοί που είναι χιονοσκεπείς, οι προο-
ρισμοί που προσφέρονται για ειδικό κοινό, για αναρριχή-
σεις, για ορειβασία και για αθλητικές δραστηριότητες 
προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο κοινό για το οποίο μπο-
ρεί να είναι προσιτή αυτή η περιοχή.  

 ε)Στην ευκολία της πρόσβασης η οποία είναι μεν 
συνδεδεμένη με αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, αλ-
λά εδώ ακριβώς παίζει πιο καθοριστικό ρόλο η δυνατότη-
τα χρήσης μέσου για τον προορισμό. Αυτό συνδέεται με 
τη φύση ενός τόπου, με τη θέση και με τις συνθήκες που 
υπάρχουν στον προορισμό αυτό αλλά και στον τόπο αφε-
τηρίας (από όπου ξεκινάει ο τουρίστας).  

Βλέπουμε εδώ ότι πρέπει να παρακολουθούμε προ-
σεκτικά όχι μόνον τις οικολογικές εσωτερικές ζωνοποιή-
σεις των περιοχών natura, αλλά και τις εσωτερικές του-
ριστικές  ζωνοποιήσεις  τους. Παράλληλα σε κάθε προ-
στατευόμενη περιοχή μαζί με την προστασία της φύσης 
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πρέπει να λυθούν τα εσωτερικά και τα εξωτερικά συ-
γκοινωνιακά προβλήματα. 

΄Όμως η ευκολία της πρόσβασης δεν έχει μόνον  
την παραπάνω γεωγραφική έννοια, αλλά έχει και μια έν-
νοια οικονομική. Δηλαδή όταν το κόστος είναι υψηλό, 
τότε λιγότεροι άνθρωποι έχουν την οικονομική δυνατότη-
τα να επισκεφθούν τον συγκεκριμένο τουριστικό προορι-
σμό. Επειδή όμως αυτή η παράμετρος είναι πολύ σημα-
ντική, αναπτύσσεται ξεχωριστά στην ιδιαίτερη θέση που 
αναφέρεται στην τιμή και το κόστος των τουριστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

3)Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε είναι 
η έκταση του προορισμού. Η έκταση ενός οικοπροορι-
σμού είναι σχετικά περιορισμένη και, αν λάβουμε υπόψη 
μας ότι υπάρχουν και επιπλέον περιορισμοί στην τουρι-
στική χρήση του, θα πρέπει αυτή η έκταση να συνδυαστεί 
τουριστικά με μια ευρύτερη έκταση προορισμού, ώστε 
να υπάρχει μια επάρκεια έκτασης για τον τουριστικό 
προορισμό. Σ’ αυτή την επαρκή μεγαλύτερη έκταση μπο-
ρούν να δομηθούν οι υποδομές του βιώσιμου τουρισμού 
που θα τροφοδοτήσουν και την οικοτουριστική ζώνη. 

4)Το τέταρτο ζητούμενο είναι το τοπίο και η ειδι-
κή θεματική που προσφέρεται στο τουριστικό πεδίο, ώ-
στε αυτό που προσλαμβάνει ο επισκέπτης να μπορεί να 
δικαιώσει το αντίτιμό της επιλογής του επισκέπτη, του 
ταξιδιωτικού πρακτορείου ή του tour operator. Πρέπει να 
δικαιώσει μαζί με την επιλογή το σωματικό και το οικο-
νομικό αντίτιμο που κατέβαλε ο επισκέπτης, για να απο-
λαύσει τον τουριστικό προορισμό. Σημαντικό γι’ αυτό 
είναι η αισθητική αποκατάσταση, η απομάκρυνση των 
σκουπιδιών και άλλων αισθητικών οχλήσεων. 

5)Έτσι φτάνουμε στον επόμενο παράγοντα που εί-
ναι η τιμή και το κόστος. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 
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καταβληθεί η προσπάθεια με όλους τους δυνατούς τρό-
πους (και με τις οικονομίες κλίμακας) στην τουριστική 
οικονομία για να ελαχιστοποιηθούν η τιμή και το κόστος, 
γιατί σίγουρα είναι από τα βαρύνοντα στοιχεία για την 
ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού. Το υψηλό κόστος 
μειώνει την ευκολία πρόσβασης σε ένα τουριστικό προο-
ρισμό για πολλούς ανθρώπους.  

  Βέβαια η ευκολία πρόσβασης από οικονομική ά-
ποψη μπορεί να εξυπηρετηθεί με οικονομίες κλίμακας για 
τους δημιουργούς ενός τουριστικού προορισμού στην πε-
ρίπτωση που υπάρχει εξωτερική συνδυαστικότητα, δη-
λαδή όταν μία συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να συνδυα-
στεί εξωτερικά με περισσότερους προορισμούς που να 
μπορούν να καλυφθούν τουριστικά ταυτόχρονα. Τότε η 
δαπάνη που αναλογεί σε κάθε προορισμό μειώνεται ανά-
λογα και για τον tour operator αλλά και για τον τουρίστα. 
Δηλαδή, αν έχουμε στη ζώνη αυτή έναν αρχαιολογικό 
ιστορικό προορισμό, επίσης έναν οικοπροορισμό και έναν 
προορισμό αναψυχής ή γενικότερα, αν έχουμε ένα φάσμα 
ομοειδών και διαφορετικών προορισμών στην περιοχή, 
τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια καλή συγκυρία, 
για να αξιοποιήσουμε ένα μέρος από αυτούς τους προο-
ρισμούς. Έτσι μπορούμε να  αντισταθμίσουμε τη δυσχέ-
ρεια της πρόσβασης με τη δυναμική του τουριστικού 
προορισμού για τον επισκέπτη.  

6)Ο επόμενος παράγοντας είναι η φήμη και η επω-
νυμία, που είναι μεταξύ τους έννοιες διαφορετικές. Η 
φήμη συνδέεται με το πόσο γνωστό είναι ένα μέρος, υπο-
δηλώνει ένταση αναγνωρισιμότητας, ενώ η επωνυμία 
συνδέεται με την αίσθηση ταυτότητας ενός μέρους, όταν 
συζητάμε γι’ αυτό. Η έννοια της επωνυμίας είναι συνυ-
φασμένη με την ταυτοποίηση που αναφέρεται είτε σε ένα 
προϊόν είτε σε μία τοποθεσία. Είναι φανερό ότι η ανα-
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γνωρισιμότητα συνδέεται με την ταυτοποίηση, αλλά δεν 
ταυτίζεται με αυτήν. 

 Η φήμη από μια άποψη συνδέεται με την προσιτό-
τητα που αναφέραμε ως αναγνώριση ενός προορισμού -
πόσο αναγνωρίσιμος είναι ένας προορισμός- αλλά ωστό-
σο έχει και άλλες διαστάσεις. Εδώ πρέπει να σημειώσου-
με ότι η φήμη διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες. 
Ένα μέρος των παραγόντων είναι ενδογενές στον ίδιο τον 
τουριστικό προορισμό, δηλαδή έχει σχέση με τον ίδιο τον 
τόπο, την ιδιαιτερότητά του και την ποιότητα των παρε-
χόμενων υπηρεσιών. Αυτό το ενδογενές δυναμικό χρειά-
ζεται ειδική ανάδειξη, ώστε ο προορισμός αυτός να έχει 
μια δυναμική φήμης. Στη συνέχεια χρειάζεται και η ανά-
λογη δικαίωση μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες για 
την αποκτημένη φήμη. Το κόστος και η κατανομή του 
κόστους της φήμης (π.χ. της διαφήμισης) είναι ένα κρί-
σιμο θέμα ειδικά για τους οικοτουριστικούς προορισμούς.  

Πέραν τούτου όμως υπάρχουν και εξωγενείς παρά-
γοντες φήμης ενός τόπου, που δεν αντιστοιχούν στην ι-
διαίτερη ποιότητα αυτού ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
αλλά   μπορεί για παράδειγμα να είναι κάποια τουριστικά 
κλισέ. Και σε αυτήν όμως την περίπτωση ισχύουν τα ίδια 
για το κόστος της φήμης και την κατανομή του. 

7)Ο επόμενος παράγοντας – και εδώ σημαντικό ρό-
λο παίζει η διαφήμιση και η προβολή - είναι η τοπική 
εξυπηρέτηση που παρέχεται μέσα από τη τουριστική α-
γορά και οικονομία. Αυτή η εξυπηρέτηση παίζει ένα κα-
θοριστικό ρόλο για τη βιωσιμότητα και για τη διατήρηση 
της φήμης ενός τουριστικού προορισμού, όπως επίσης 
και για τη διαμόρφωση, την ένταξη ενός τουριστικού 
προορισμού μέσα στα τουριστικά πακέτα. Δεν αρκεί δη-
λαδή μόνον η ποιότητα της τοπικής τουριστικής εξυπηρέ-
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τησης, αλλά χρειάζεται και η προβολή, η διαφήμιση αυ-
τής της ποιότητας. 

8)Σε μεγάλο βαθμό σημαντικός είναι και ο επόμε-
νος παράγοντας, που είναι η στρατηγική και ο σχεδιασμός 
στο εσωτερικό ενός τουριστικού προορισμού. Χρειαζό-
μαστε μια πολυλειτουργική δυναμική μέσα σε κάθε του-
ριστικό προορισμό, μια εσωτερική συνδυαστικότητα 
μέσα σ’ ένα προορισμό με πολλά θεματικά πεδία και σε 
αυτό χρειάζεται μια συστηματική ανάδειξη της ταυτότη-
τας ενός τόπου μαζί με φαντασία και ποιότητα υπηρε-
σιών.  

Το τουριστικό πεδίο πρέπει να είναι κατάμεστο για 
να είναι πιο ελκυστικό, αλλά αυτή είναι και η μεγάλη δυ-
σχέρεια, γιατί, ενώ από το ένα μέρος αυτό είναι ένα ζη-
τούμενο, είναι ταυτόχρονα και  ένα αδύνατο σημείο 
στους οικοτουριστικούς προορισμούς. Ο λόγος γι’ αυτό 
είναι ότι στους οικοτουριστικούς προορισμούς πρέπει να 
δουλέψουμε με τρόπο που να μην αφήνει ανθρωπογενές 
υπόλοιπο στους τόπους αυτούς (δηλαδή να μην έχουμε 
επιβλαβείς επιδράσεις στο περιβάλλον από τους επισκέ-
πτες), έτσι ώστε να μην αλλοιώνεται η φύση των οικο-
προορισμών. Εδώ πρέπει να πούμε ότι σημαντικό ρόλο 
πρέπει να παίξουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ενημέρωσης 
που θα διανθίσουν το τοπίο και τα φυσικά υποθέματά του 
με πληροφορία, με ζωογόνηση της φαντασίας, γιατί ένα 
μεγάλο μέρος της απόλαυσης ενός οικο-προορισμού είναι 
εγκεφαλικό και ψυχολογικό.  

Ο στόχος της πολυλειτουργικής ανάπτυξης του του-
ριστικού προορισμού αποβλέπει, πλην άλλων, και στην 
υπέρβαση της εποχικότητας. 

9)Ο τελευταίος και κρίσιμος παράγοντας για τη δι-
αμόρφωση μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής τουριστι-
κής τοποθεσίας βρίσκεται στη δυναμική των σχέσεων του 
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επισκέπτη με την τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία 
πρέπει να είναι μυημένη στη διαμόρφωση μακροχρόνι-
ων σχέσεων με τους επισκέπτες, σχέσεων που να έχουν 
συνέχεια και που να προσφέρουν μια νέα ποιότητα κοι-
νωνικής επαφής, κοινωνικής γνωριμίας και ευαισθησίας. 
Αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα καθώς διαμορ-
φώνει επίσης και εν μέρει την προσιτότητα του πεδίου 
της διαμονής  όπως και την κοινωνική έλξη και γοητεία 
ενός κοινωνικού τουριστικού προορισμού. 

 
Παράγοντες ελκυστικότητας των τουριστικών    
                       προορισμών        
 
Ας δούμε τώρα τι διαμορφώνει την έλξη και τη γοη-

τεία ενός τουριστικού προορισμού:  
1)Πρώτα από όλα χρειάζεται μια δυναμική μύθου 

και μια διασύνδεση με το μυθικό τοπίο. Σε μερικές περι-
πτώσεις κατασκευάζονται μύθοι χωρίς παράδοση. Αυτοί 
οι μύθοι είναι σε μεγάλο βαθμό αδύναμοι και εκτίθενται 
εύκολα σε αντιφάσεις. Ο μύθος χρειάζεται και υπάρχει σε 
κάθε τοπίο και με αυτή την έννοια πρέπει να τον δούμε 
σαν ζωτικό συστατικό, σαν την παρηγοριά του επισκέπτη.  

2) Το δεύτερο είναι η φύση αυτή καθεαυτή, ως α-
ντικείμενο και ως υποκείμενο που διαλέγεται με τον επι-
σκέπτη.  

3)Το τρίτο είναι ο εξωτισμός. Ο εξωτισμός είναι  
εκείνο το συστατικό της ιδιαιτερότητας του τόπου που για 
τον επισκέπτη λειτουργεί σαν νέο πεδίο εμπειρίας λαο-
γραφικά, ανθρωπολογικά και οικολογικά, με αποτέλεσμα 
αυτός να συναρπάζεται και να βιώνει σαν περιπέτεια το 
οδοιπορικό του στην περιοχή αυτή.  

Μια ιδιαίτερη περίπτωση εξωτισμού είναι ο οικο-
φουτουριστικός εξωτισμός π.χ. αρχιτεκτονικά έργα του 
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Gaudi, οικολογικά και οικοτεχνολογικά πάρκα κτλ. Η 
σχέση φουτουρισμού και περιβάλλοντος δημιουργεί μια 
ειδική δυναμική εξωτισμού. Στην Ελλάδα ο εξωτισμός 
υπάρχει ως ενδογενές στοιχείο παραδόσεων, που όμως 
κλονίζονται, αλλά και ως στοιχείο της αρχιτεκτονικής και 
της σύγχρονης κοινωνικής κατάστασης. Ωστόσο πρέπει 
να δημιουργήσουμε και νέα πεδία εξωτισμού.  

Ακόμα μια μορφή εξωτισμού διαμορφώνεται στην 
κοινωνία της πληροφορίας και στην αναπαραστασιακή 
δυνατότητα που μπορεί να έχει η κοινωνία αυτή. Ένας 
εξωτισμός για παράδειγμα είναι τα εφφέ και τα ντεσού 
μιας περιοχής που μπορούν να την ενισχύσουν. Η ίδια η 
φωτογραφία επίσης συλλαμβάνει ως μια παροδικότητα, 
ως μια σπανιότητα την περιοχή, έτσι που δεν τη συναντά 
ο επόμενος ή ο προηγούμενος επισκέπτης. Υπάρχει δηλα-
δή ένα διαρκές δυναμικό για τον εξωτισμό το οποίο πρέ-
πει να το ντύσουμε και με ένα ανθρώπινο εξωτισμό και 
όχι μόνο με εικονικό εξωτισμό. Ο ανθρώπινος εξωτισμός 
θα μπορούσε να περιγραφεί σαν το κοινωνικό ανάγλυφο 
ενός τόπου σε συνάρτηση με την προσωπική επαφή που 
έχει ο επισκέπτης με το ανθρώπινο στοιχείο.  

4)Το τέταρτο στοιχείο που παίζει καθοριστικό ρόλο 
είναι ότι χρειαζόμαστε παράδοση με ποιότητα. Εδώ 
πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και πλευρές της 
παράδοσης που δεν έχουν ποιότητα ούτε ένα τέτοιο βάθος 
που να εμπνέει τον επισκέπτη.  

5)Το πέμπτο στοιχείο είναι η εξυπηρέτηση και ει-
δικότερα η κοινωνική εξυπηρέτηση. 

6)Το έκτο είναι η προβολή.  
7)Το έβδομο είναι οι συμφωνίες και οι σχέσεις, η 

ικανότητα να διαμορφώσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με 
διαμορφωτές της τουριστικής αγοράς που προσδίδουν 
κύρος σε ένα τουριστικό προορισμό. Αυτή είναι μια βα-
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σική επένδυση στη δύναμη έλξης που μπορεί να ασκεί 
ένας τουριστικός προορισμός. Αυτές οι στρατηγικές πρέ-
πει και μπορούν να λειτουργούν τόσο στο ευρύτερο περι-
βάλλον του βιώσιμου τουρισμού όσο και στο στενότερο 
και ειδικότερο περιβάλλον του οικοτουρισμού. 

 
Τα σημεία διαμόρφωσης του βιώσιμου τουρισμού 
      
Μπορούμε τώρα να δούμε τα κρίσιμα σημεία για τη 

διαμόρφωση βιώσιμου τουρισμού. Εδώ θα εξετάσουμε τη 
βιωσιμότητα σε συνάρτηση και με την ανταγωνιστικότη-
τα, όπως αυτή θα αναδειχθεί ιδιαίτερα στο πρώτο σημείο:  

1)Το πρώτο σημείο είναι η ευαίσθητη ισορροπία 
των ευρύτερων συνθηκών, καθώς η παγκόσμια τουριστι-
κή αγορά διευρύνεται, πράγμα που επιφέρει ανακατανομή 
στους τουριστικούς προορισμούς. Αυτήν πρέπει να την 
παρακολουθούμε, όταν έχουμε να εξετάσουμε τουριστι-
κούς προορισμούς που είναι ασθενείς ανταγωνιστικά, 
όπως είναι οι οικοπροορισμοί. Πώς μπορούμε να τους 
δυναμοποιήσουμε απέναντι σε μια πληθωριστική τουρι-
στική αγορά; Η οικοτουριστική ανάπτυξη των περιοχών 
natura σημαίνει δημιουργία πολλών οικοτουριστικών 
προορισμών με μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ τους (το 
σημείο αυτό συνδέεται και με το υπ’ αρ.4 σημείο). 

2)Το δεύτερο σημείο βρίσκεται στο γεγονός ότι υ-
πάρχει μια αναγκαία ποιοτική και ποσοτική δαπάνη για 
τη διαμόρφωση και την ανάδειξη ενός τουριστικού προο-
ρισμού. ΄Ενα προϊόν που πρέπει να προσφέρουμε, ένας 
τρόπος προσφοράς και προσέγγισης και μια υποδομή ε-
παρκής είναι αυτά που απαιτούνται από τον επισκέπτη 
και τον διαμορφωτή του τουριστικού προορισμού. Ο δια-
μορφωτής του τουριστικού προορισμού  είναι που πρέπει 
να καλυφθεί ως προς το κόστος της επιλογής. Οι τοπικοί 
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δε επιχειρηματίες πρέπει να καλύψουν το κόστος της επι-
λογής, για να επιλεγεί ο δικός τους τόπος σαν τουριστικός 
προορισμός. 

3)Το τρίτο σημείο βρίσκεται στην ανάγκη για τη 
δημιουργία λειτουργικών πλεονασμών, ώστε να υπάρχει 
συνέχεια της τουριστικής ζωτικότητας ενός τόπου. Δεν 
αρκεί μια επαναλαμβανόμενη παραγωγή υπηρεσιών και 
προϊόντων που θα καταταστήσει μονότονο ένα τουριστι-
κό πεδίο.  

Χρειάζονται λειτουργικοί πλεονασμοί κατά τη 
διάρκεια μιας τουριστικής σεζόν, αλλά και στην εναλλα-
γή των τουριστικών εποχών, πράγμα διαφορετικό το ένα 
από το άλλο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι κάθε 
τουριστικός προορισμός πρέπει να είναι πολυθεματικός 
και πολυλειτουργικός και οι τουριστικές εποχές να δια-
φοροποιούνται ζωτικά μεταξύ τους. Χρειαζόμαστε ακόμα 
μια ποικιλία στη χρονική στρατηγική των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα τουριστικό προορισμό.  

Για παράδειγμα: η κάλυψη των  εποχικών αναγκών 
του επισκέπτη μαζί με την διαφορετικότητα των συνθη-
κών του τόπου ανάλογα με την εποχή σημαίνει πως πρέ-
πει να προσφέρουμε διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες 
για κάθε εποχή. Παράλληλα όμως μέσα στην ίδια εποχή 
σε διαφορετικές όμως χρονικές περιόδους της είναι επί-
σης αναγκαίο να διαφοροποιούνται τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει κάθε φορά κάτι διαφορετικό 
και ελκυστικό. 

4)Ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι η διαμόρφωση ε-
νός αναγκαίου ποιοτικού διαχωρισμού και μιας δυναμι-
κής έναντι των άλλων ομοειδών τουριστικών προορι-
σμών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την  αναγκαία συσ-
σώρευση ποιότητας, σημαντικότητας και σπανιότητας 
σε έναν τουριστικό προορισμό και φυσικά με την ανάδει-
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ξή τους και στο εσωτερικό ενός προορισμού των τριών 
αυτών ζωτικών στοιχείων τουριστικού προορισμού, αλλά 
και στην ανταγωνιστικότητά του με άλλους προορισμούς. 

Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξεπερά-
σουμε τον πληθωρισμό των τουριστικών προορισμών και 
τελικά την άχρηστη πολλαπλότητα των ομοίων τουριστι-
κών προορισμών. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο που α-
παιτεί τη συστημική ανάδειξη της μοναδικότητας. Το 
σπάνιο ή και το μοναδικό που υπάρχει σε ένα τουριστικό 
προορισμό πρέπει να αναδεικνύεται.  

Το γεγονός ότι ταυτόχρονα σε όλη την Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση  και στο 15% του εδάφους της αναπτύσσονται 
πολιτικές για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στις περι-
οχές natura σημαίνει ότι ένα πλήθος τοποθεσιών αναδύε-
ται στην τουριστική αγορά έχοντας κοινά χαρακτηριστικά 
ταυτόχρονα.  Από εδώ και πέρα ο οικοτουρισμός δεν θα 
είναι τόσο ευχερής υπόθεση όπως ήταν μέχρι τώρα σε 
περιοχές όπου αναπτύχθηκαν ειδικά πιλοτικά προγράμ-
ματα, όταν ο ανταγωνισμός των ομοειδών προορισμών 
ήταν πολύ μικρός.  

΄Ετσι λοιπόν κάθε περιοχή natura πρέπει να είναι ι-
διαίτερα αποτελεσματική στην τουριστική καμπάνια της 
και να προσφέρει μια, οριακή σχεδόν και πολύπλευρη, 
μοναδικότητα για τους επισκέπτες της. Αυτό όμως δεν 
πρέπει να σημάνει υπερέμφαση στην ταυτότητα και την 
τοπικότητα, όπως προαναφέραμε. Η δυνατότητα να ξεφύ-
γουμε από αυτόν τον κίνδυνο βρίσκεται στην δικτύωση 
και την ομαδοποίηση της τουριστικής πολιτικής για τις 
περιοχές natura (επειδή έτσι μειώνεται το κόστος του α-
νταγωνισμού) και όχι σε ένα ξέφρενο και πληθωριστικό 
τουριστικό ανταγωνισμό. 

Παράλληλα για τους οικοπροορισμούς, κυρίως βά-
σει της αρχής της τουριστικής αξιοποίησής τους, η αγορά 
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μπορεί να αναπτυχθεί ενδοπεριφερειακά, όπου ο ανταγω-
νισμός μπορεί να είναι σαφώς μειωμένος. 

5)Σε κάθε τουριστικό πεδίο θα πρέπει να υπάρχει 
μια εσωτερική ολοκλήρωση και συνάρθρωση. Η του-
ριστική διάσταση ενός τόπου δε πρέπει να είναι ασύνδετη 
από οτιδήποτε συνδέεται με αυτό τον τόπο ανθρωπογενές 
ή φυσικό.  

6)Το έκτο κρίσιμο σημείο συνδέεται με την αλληλε-
ξάρτηση, την δυναμική ανοικτότητα και τη δικτυακή 
πρόσβαση και εμβέλεια του ίδιου του τόπου. Ο ίδιος ο 
τουριστικός προορισμός πρέπει να έχει και μια αντίστρο-
φη κίνηση από το να είναι απλώς ένας αποδέκτης, ένα 
πεδίο κατεύθυνσης τουριστών και επισκεπτών. Ο τόπος 
δεν πρέπει να προβάλλεται μόνον ο ίδιος, αλλά πρέπει να 
διασυνδέεται και να αλληλεξαρτάται και από άλλους τό-
πους. Δεν πρέπει να έχει τη νοοτροπία μιας χωριστικότη-
τας και μιας ιδιοτελούς απορρόφησης της τουριστικής 
αγοράς. Ο λόγος γι’ αυτό βρίσκεται στο ότι ο κάθε επι-
σκέπτης έχει μια ιδιαίτερη ταύτιση με την πατρίδα του 
και δεν αρέσκεται να του αμφισβητούν τα «πρωτεία» του 
τόπου του. ΄Οταν λοιπόν ο τουριστικός προορισμός θεω-
ρείται εχθρικός ψυχολογικά από τον επισκέπτη, μειώνο-
νται οι πιθανότητες όχι μόνον για μια επόμενη επίσκεψη 
σ’ αυτόν ή για διαφήμιση σε άλλους ενδιαφερόμενους 
αλλά και για την αγορά τοπικών προϊόντων και αναμνη-
στικών. Επιπρόσθετα είναι πολύ καλύτερα τα αποτελέ-
σματα για την τουριστική αγορά, όταν οι τουριστικές α-
φετηρίες και προορισμοί διαμορφώνουν σχέσεις αμοι-
βαιότητας και αλλαγής ρόλων.  

Αντίθετα λοιπόν ένας τόπος πρέπει να διαμορφώνει 
σχέσεις αμοιβαιότητας και δικτυακότητας, ώστε να συ-
μπληρώνει τελικά τη μοναδικότητα και τη διαφορετικό-
τητά του με ένα πεδίο σχέσεων το οποίο θα καταλήγει και 
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σε πεδίο συμφωνιών.  Οι τουριστικές, πολιτιστικές και 
οικολογικές αδελφοποιήσεις είναι μια τέτοια περίπτωση. 

7)Χρειαζόμαστε για όλα αυτά ένα τίτλο και θα λέ-
γαμε ότι σε κάθε οικοτουριστικό προορισμό και σε κάθε 
πεδίο βιώσιμου τουρισμού σημαντικό ρόλο παίζει η δη-
μιουργία και η αφύπνιση του τουριστικού ταλέντου. Τι 
είναι το τουριστικό ταλέντο; Μπορεί να καλλιεργηθεί ή 
να δημιουργηθεί; Πιστεύουμε ότι και τα δυο μπορούν να 
γίνουν. 

 Για παράδειγμα: η θεσμοθέτηση τουριστικών υιο-
θεσιών ειδών σε έναν οικοτουριστικό προορισμό, όπου 
ένας τουρίστας ή ένας tour operator μπορεί να υιοθετήσει 
ένα είδος από τη βιοποικιλότητα και αυτό να εγγραφεί 
και να αναγνωριστεί σε ένα βιβλίο υιοθεσιών και αρε-
σκειών με τρόπο που αυτό μπορεί να πάρει και μια διά-
σταση χορηγίας και παρακολούθησης, είναι κάτι που 
μπορούμε να το επινοήσουμε και να το καλλιεργήσουμε. 
Το να δημιουργήσουμε αναγνωρίσιμες σχέσεις μεταξύ 
του επισκέπτη, του tour operator ή του χορηγού με τη βι-
οποικιλότητα, με την τοπική κοινωνία και με το περιβάλ-
λον, το να διαμορφώσουμε προστιθέμενες αξίες για τις 
επισκέψεις (δηλαδή αξίες που διαμορφώνονται όχι μόνον 
από το τουριστικό αντικείμενο καθεαυτό αλλά και από τις 
σχέσεις του με το περιβάλλον) και για τον τουριστικό δη-
μιουργό και αυτές τις αξίες να τις αναδείξουμε για παρά-
δειγμα με φωτογραφίες και με παρακολούθηση και στο 
διαδίκτυο είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να το διαμορ-
φώσουμε, να το ελέγξουμε και να το καθοδηγήσουμε.  

Η αναγνώριση μιας σχέσης με μια περιοχή μπορεί 
να γίνει με μια τουριστική γιορτή στο διαδίκτυο για κάθε 
προστατευόμενη περιοχή, με ένα ταμείο φωτογραφιών 
από όσους την έχουν επισκεφτεί και με ένα βραβείο του- 
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ρίστα – φωτογράφου τιμητικό, με μια συμμετοχή ειδικού 
τουριστικού κοινού για τις προστατευόμενες περιοχές σε 
ημερίδες και συνέδρια. Επίσης με κάποιες τουριστικές 
γιορτές στην ευρύτερη ζώνη των προστατευόμενων περι-
οχών μπορούν να διευρυνθούν οι σχέσεις των τουριστών 
με τους τόπους που επισκέπτονται. Στον τομέα των του-
ριστικών εντύπων πρέπει να ακολουθεί μια στρατηγική 
συνέπειας με το περιβάλλον, η χρήση δηλαδή ανακυκλω-
μένου χαρτιού. Ωστόσο μπορούν άλλες ιδιωτικές εκδό-
σεις να αναδεικνύουν αισθητικά θέματα του τοπίου και 
της βιοποικιλότητας και σε χαρτί κοινής καλής ποιότητας. 
Βέβαια πρέπει να μπορούν μέσα από το ανακυκλωμένο 
χαρτί και από έναν λειτουργικό τουριστικό χάρτη και ο-
δηγό να παρέχονται πληροφορίες με τρόπο εποικοδομητι-
κό, με επάλληλες διαφάνειες που να παρουσιάζουν τα θε-
ματικά πεδία τουριστικού ενδιαφέροντος διαφοροποιημέ-
να, ώστε τελικά η ποιότητα του χαρτιού να αντισταθμίζε-
ται με τη λειτουργικότητα του οδηγού και του χάρτη.  

Βασικά χρειάζονται προϊόντα ξενάγησης στην τοπι-
κή ποιότητα και στην βιοποικιλότητα και το τοπίο. Μου-
σικά cds που μπορούν να έχουν αποτυπωμένα την ηχητι-
κή και μελωδική έκφραση των ζώων, ήχων της φύσης, 
των νερών, του αέρα και του δασικού περιβάλλοντος. 
Video οικοξενάγησης και εκπαίδευσης ή dvd, μια βασική 
διακήρυξη για την τοπική ατζέντα 21, spot που να μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή της περιοχής 
μαζί με το διαφημιστικό, το σήμα της προστατευόμενης 
περιοχής που προαναφέραμε οδηγούν στο να αναδεικνύ-
ουν τις περιοχές. Videoclips με αντίστοιχο θεματικό περι-
εχόμενο, τουριστικές κάρτες από συγκεκριμένες προστα-
τευόμενες περιοχές, ημερολόγια, πακέτα από θεματικά 
εκπαιδευτικά σλάιτς για ενδιαφερόμενους και πολλά  
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άλλα μπορούν να αποτελέσουν ένα φάσμα προϊόντων που 
μπορούν να δώσουν πόρους στο Διαχειριστικό Φορέα.  
    Το φάσμα αυτό των προϊόντων συντελεί μέσα από ένα 
τοπικό και ευρύτερο δίκτυο πωλήσεων στην τουριστική 
οικονομία, ενώ παράλληλα θα είναι και υπομόχλιο για 
την ανάδειξη της περιοχής και την περιβαλλοντική ενη-
μέρωση και προστασία. Ο οικοτουρισμός και ο βιώσιμος 
τουρισμός μέσα από αυτή τη δυναμική αναμένεται ότι θα 
λειτουργήσει σαν ένας πολλαπλασιαστής τόσο για τη λει-
τουργία προστασίας του περιβάλλοντος όσο και για την 
πράσινη επιχειρηματικότητα. 

Όλα ξεκινάνε από το να αναγνωρίσουμε και να δια-
βλέψουμε το βάθος αναγκών του επισκέπτη και του κα-
τασκευαστή των τουριστικών προορισμών, ώστε να είμα-
στε ανταποδοτικοί απέναντί του, να του δώσουμε κάτι για 
μια διάρκεια σχέσης και φυσικά να συντηρήσουμε αυτή 
τη διάρκεια.  

8)Πρέπει να σημειώσουμε ότι μέσα στους όρους της 
βιωσιμότητας ενός οικοτουριστικού προορισμού σημα-
ντική είναι και η μείωση του κόστους μέσω καλής περι-
βαλλοντικής πρακτικής και εξοικονόμησης. Αυτό αφο-
ρά και τις υποδομές της φιλοξενίας αλλά και τα μέσα της 
ξενάγησης και καθετί μέσω του οποίου μπορούμε να οδη-
γηθούμε σε μια ποιοτικά και ποσοτικά ορθή καταναλωτι-
κή συμπεριφορά αλλά και σε μια καλή προσφορά υπηρε-
σιών.    

Στον συντονισμό όλων αυτών των προσεγγίσεων, 
που απαιτούν μια πολυλειτουργικότητα σ’ ένα τουριστικό 
προορισμό, σημαντικό ρόλο παίζει η τοπική περιβαλλο-
ντική διακυβέρνηση και η διακυβέρνηση της βιωσιμό-
τητας του συγκεκριμένου τουριστικού προορισμού. Ένα 
μεγάλο μέρος από αυτή τη διακυβέρνηση σίγουρα συνδέ-
εται με το να ολοκληρώσουμε την περιβαλλοντική δια-
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χείριση σε αυτόν τον προορισμό, ώστε αυτός να είναι ένα 
πρότυπο ως τοπική κοινωνία και ανάπτυξη για τη σχέση 
του με το περιβάλλον. Αυτό είναι απαιτούμενο στον πυ-
ρήνα της δυναμικής ενός οικοτουριστικού προορισμού. 
Από εκεί και πέρα μπορούμε να προχωρήσουμε στη δια-
μόρφωση μιας αισθητικής και εικαστικής περιπέτειας για 
τον επισκέπτη, μιας σύμπλοκης κουλτούρας σχέσεων με 
το περιβάλλον και την περιρρέουσα το περιβάλλον κοι-
νωνία, με μικτές κουλτούρες εξωτικές, παραδοσιακές 
και σύγχρονες.  

Πρόταση: Μπορούμε να προχωρήσουμε στη δημι-
ουργία νέων τουριστικών ενδιαφερόντων στον ίδιο τον 
τόπο που να αναμένουν και ως εκπλήξεις στον επισκέπτη, 
να αναδείξουμε τις ιδέες του τοπίου, του τόπου, του 
δομημένου χώρου, της φύσης και της κοινωνίας.  

Τέλος, αφού πια ο τόπος θα είναι ένα ειδύλλιο, μπο-
ρούμε να εμπορευματοποιήσουμε αυτό που υφίσταται, 
αυτό που συμβαίνει συνήθως, αφήνοντας χώρο για ψυχι-
κή – άϋλη ή αισθητική- κατανάλωση και χρήση. Αυτή η 
«άυλη» κατανάλωση δουλεύει στην κατεύθυνση της αρ-
χής της αποσύνδεσης (μείωσης των υλικών ροών και ο-
χλήσεων). Συγκεκριμένα δηλαδή, όταν κάτι είναι οικολο-
γικά ορθό από μόνο του, μπορούμε να τιμολογήσουμε την 
επίδειξή του, να έχουμε ένα εκπαιδευτικό τίμημα για την 
παρεχόμενη υπηρεσία π.χ. επιδεικνύουμε ένα σύστημα 
βιοτοπικής προστασίας για ένα προστατευόμενο είδος 
έναντι τιμήματος, χωρίς να παράγονται οχλήσεις στο πε-
ριβάλλον.  

Δυστυχώς για την οικονομική βιωσιμότητα της δια-
χείρισης των οικοτουριστικών προορισμών πρέπει να συ-
νυπολογίσουμε την προοπτική της εμπορευματοποίησης  
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της αισθητικής και περιβαλλοντικής εμπειρίας. Η φύση 
ως ελεύθερη από τις ανθρώπινες οχλήσεις στην οικοτου-
ριστική οικονομία, αλλά και στους συνολικούς και οι-
κουμενικούς δείκτες αειφορίας, πρέπει να θεωρείται ως 
υποδομή. 

 Μπορούμε γενικώς να πούμε ότι το θέμα της του-
ριστικής ποιότητας και εξυπηρέτησης έχει όρια που εξαρ-
τώνται από τη φαντασία και τη δυναμική της τοπικής κοι-
νωνίας και των φορέων της. Όλα αυτά δεν πρέπει να είναι 
μόνο επίδειξη (δηλαδή παράσταση και ψευδής εξιδανί-
κευση). Ένα μέρος της πειθούς απέναντι στον επισκέπτη 
συνδέεται με την πραγματικότητα και την αυθεντικότη-
τα και γι’ αυτό θα συνιστούσε κανείς την πράσινη προ-
σαρμογή της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, το ολικό 
πρασίνισμα μιας περιοχής που περιβάλλει μια ισχυρά 
προστατευόμενη περιοχή.  

 
Προτάσεις για πιστοποίηση και βιώσιμο τουρισμό 
 
1)Σε κάθε περιοχή που περιβάλλει μια ζώνη οικο-

τουρισμού χρειάζεται ένας οδικός χάρτης τουριστικής 
ποιότητας που να αποδεικνύει την καθολική προσήλωση 
στην ποιότητα ζωής και ανάπτυξης. Ως τέτοιο χάρτη εν-
νοούμε τη συμφωνία όλων των επιχειρήσεων που παρά-
γουν τουριστικό προϊόν για  διαδικασίες παραγωγής και 
τελική ποιότητα προϊόντος, στη βάση ενός στρατηγικού 
σχεδιασμού που είναι μακρόπνοος και έχει στάδια που 
τελικά καταλήγουν στο τοπικό σύμφωνο ποιότητας. 

 2)Χρειάζονται οι σημάνσεις ποιότητας να συνθέ-
τουν τα ήδη υπάρχοντα στον τομέα της ποιότητας και της 
πιστοποίησης. Δηλαδή να συνδέουν την τοπική διαχείρι-
ση της ποιότητας, που γίνεται βάσει ενός τοπικού συμ-
φώνου ποιότητας, με την ευρωπαϊκή και διεθνή πιστοποί-
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ηση, που αποτελεί πλέον έγκυρη μορφή σήμανσης. Aυτό 
σημαίνει ότι η τοπική παραγωγή μπορεί μεν να ανταπο-
κρίνεται στις προϋποθέσεις ποιότητας που θέτει το τοπικό 
σύμφωνο, αυτές όμως δεν είναι κατ’ ανάγκην  σε όλα τα 
σημεία όσο αυστηρές είναι αυτές που απαιτούνται διε-
θνώς. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει η τοπική παραγωγή και 
παρεχόμενες υπηρεσίες να υποβληθούν εν συνεχεία σε 
έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή standards και να 
πιστοποιηθούν έτσι με τα έγκυρα οικολογικά σήματα 
(eco-labels) που είναι ευρωπαϊκά, με τη σειρά ISO 14000 
που είναι διεθνής και με το πιο προχωρημένο σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΜΑS.  

΄Ετσι λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζη-
τήσουν τους φορείς πιστοποίησης και να ενημερωθούν 
από αυτούς, για παράδειγμα για τα οικολογικά σήματα 
μπορούν να ενημερωθούν από τον ΑΣΑΟΣ (φορέα απο-
νομής οικολογικών σημάτων που υπάγεται στο ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ). Αντίστοιχα μπορούν να απευθυνθούν στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης ή ακόμη και σε ανεξάρτητους πιστοποιη-
τικούς φορείς για να ενημερωθούν για την πιστοποίηση 
ISO. Στην ενημέρωση αυτή χρήσιμη είναι και η συμμετο-
χή των κατά τόπους Επιμελητηρίων. Αυτό όμως δεν είναι 
παρά μια καθαρά εθελοντική πρακτική. 

 
Προτάσεις για την ποιότητα 
 
1)Ενδείκνυται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

κύκλου Εταιρικής, Κοινωνικής – Περιβαλλοντικής 
Ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων και δραστηρι-
οτήτων. Αυτό όμως δεν αφορά τον οικοτουριστικό πυρή-
να, αλλά τον χώρο που περιβάλλει αυτή την προστατευό-
μενη περιοχή. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη - στην οποία 
θα αναφερθούμε εκτενώς σε επόμενο κεφάλαιο-
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συμπεριλαμβάνει εθελοντικές δεσμεύσεις για καλές πρα-
κτικές απέναντι στο περιβάλλον. 

2)Ειδικά σε ορισμένες από τις ζώνες των περιοχών 
natura υπάρχει έντονη ανθρώπινη παρουσία τόσο ως δια-
μονή όσο και ως παραγωγική διαδικασία. Aυτές οι ζώνες 
δεν προστατεύονται ισχυρά. Γι’ αυτές λοιπόν τις ζώνες 
λειτουργούν αποτελεσματικά οι παραπάνω πιστοποιήσεις. 
Ωστόσο σε μια ισχυρότερα προστατευόμενη ζώνη της 
περιοχής natura δεν έχουμε άλλες δυνατές δράσεις πλην 
του οικοτουρισμού. Επομένως σε μια τέτοια ζώνη στον 
τομέα των παρεχόμενων οικοτουριστικών υπηρεσιών και 
διαχείρισης θα μπορούσε να επιδιωχθεί η πιστοποίηση 
της αποκατάστασης και της ελαχιστοποίησης των πα-
ρενεργειών από τις τουριστικές επισκέψεις. Αυτή η 
πιστοποίηση θα σημαίνει ότι την περιοχή αυτή την δια-
χειρίζεται ο διαχειριστικός φορέας και η τοπική κοινωνία 
με τέτοιο τρόπο, ώστε τα σκουπίδια να είναι ελάχιστα, 
όπως και κάθε όχληση π.χ. θόρυβος, εκπομπές ρύπων 
κτλ., και ότι εγγυάται επίσης την τάχιστη απομάκρυνση 
των επιβαρύνσεων. Αποτελεί μία ένδειξη καλής λειτουρ-
γίας για την επιτέλεση των σκοπών του.  

 Σε μήκος χρόνου αυτό θα λειτουργήσει καταλυτικά 
για το ειδικό τουριστικό κοινό. 

 Αυτοί που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον αξιο-
λογούν έναν τουριστικό προορισμό με βάση την εικόνα 
που έχουν για την οικολογική του κατάσταση.  

Ταυτόχρονα όμως αυτοί είναι και οι βασικοί δια-
μορφωτές της φήμης για τον τόπο αυτό και έτσι διαμορ-
φώνουν την οικοτουριστική αγορά. Με αυτόν τον τρόπο 
οι περιοχές που διατηρούν την αισθητική και την οικολο-
γική τους αξία μέσω του περιορισμού των τουριστικών 
οχλήσεων θα είναι βιώσιμες στην οικοτουριστική αγορά.  
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Επίσης μέσα στα πλαίσια αυτής της ελαχιστοποίη-
σης των αρνητικών επιδράσεων προτείνουμε και τα εξής: 

(α)Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και επισκεψιμότητας, οι 
οποίες προϋποθέτουν και μια σηματοδότηση του προστα-
τευόμενου χώρου. 

(β)Δημιουργία εναλλακτικών τουριστικών υποδο-
μών όπως εικονική επίσκεψη την προστατευόμενη περιο-
χή, δυνατότητα ξενάγησης σε τοπικά οικομουσεία ή οι-
κοθεματικά πάρκα, ώστε να υπάρξει μια οικονομική, ει-
κονική και περιηγητική απορρόφηση του τουριστικού 
κοινού στο περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής 
για μείωση της όχλησης. 

(γ)Περιβαλλοντικά ερωτηματολόγια πολύγλωσσα 
καθώς και καλές περιβαλλοντικές συμβουλές για τη συ-
μπεριφορά των τουριστών μαζί με ενημερωτικούς οδη-
γούς για την τοπικότητα και την ταυτότητα του τόπου.  

3)Στις οικοτουριστικές περιοχές (περιοχές κοντά 
στον πυρήνα) και στις περιοχές ποιοτικής έντασης του 
βιώσιμου και εναλλακτικού τουρισμού (περιοχές που εί-
ναι απομακρυσμένες από τον πυρήνα) πρέπει να μεθο-
δεύσουμε την ανάδειξη  της  υπεραξίας του σπάνιου, του 
σημαντικού και του ενδιαφέροντος, της ποιότητας και του 
διαφορετικού, για να αντισταθμίσουμε την μειωμένη α-
νταγωνιστικότητα αυτών των περιοχών. ΄Ετσι σε μήκος 
χρόνου η  στρατηγική της φήμης θα βασίζεται στην ποιό-
τητα και όχι στο όνομα μιας περιοχής (δηλ. δεν θα είναι 
μόδα). 

 Εδώ πρέπει να διακρίνουμε τα δυο είδη φήμης: τη 
φήμη ως όνομα μιας περιοχής και τη φήμη της ποιότη-
τας της περιοχής,  που είναι τελείως διαφορετικές η μία 
από την άλλη. Η ποιότητα διακρίνεται με μια γενική προ-
σέγγιση της ποιότητας, που συνδέεται βέβαια και με την 
τουριστική ποιότητα, ως αυτή καθεαυτή περιβαλλοντική 
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ποιότητα. Αναδεικνύοντας την υπεραξία ενός τουριστι-
κού προορισμού, η έμφαση δίνεται στην ιδιοτυπία αυτού 
του προορισμού που απελευθερώνει τον επισκέπτη μέσα 
από μια γλαφυρότητα που ελκύει τον ταξιδιώτη. Μέρος 
αυτής της απελευθέρωσης και της έλξης είναι και η πολυ-
λειτουργικότητα του τουριστικού χρόνου.  

 Για την ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας των πε-
ριοχών πρέπει να υπάρξει η θεσμοθέτηση ενός σήματος 
της προστατευόμενης περιοχής το οποίο να μπορεί να 
χρησιμοποιείται από όλες τις κλίμακες των τουριστικών 
επιχειρήσεων σ’ όλες τις μορφές τους και να συνδυάζεται 
με αναμνηστικά της περιοχής και που να δίνει πόρους 
στον Διαχειριστικό Φορέα της περιοχής, παράλληλα με 
το εισιτήριο της παροχής υπηρεσιών και της εισόδου στις 
προστατευόμενες περιοχές. 

4)Σε κάθε περιοχή, που έχει ένα συγκεκριμένο πεδίο 
προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνουμε τη δημιουρ-
γία ενός Τοπικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρι-
σμού και Οικοτουρισμού  που να λειτουργεί σε συνερ-
γασία με τον διαχειριστικό φορέα της περιοχής.  

5)Προτείνουμε επίσης την κυκλοφορία τοπικών 
προϊόντων οικοτουριστικής ανάδειξης και βιώσιμου του-
ρισμού με βάση ένα τοπικό σύμφωνο ποιότητας. Στο το-
πικό σύμφωνο ποιότητας περιλαμβάνονται και τα προϊό-
ντα επικοινωνίας και δικτύωσης των τοπικών τουριστι-
κών προορισμών.  

6)Χρειάζεται μια ισορροπία και μια αυθεντικότητα 
με ένα κώδικα και ένα συμβόλαιο τοπικής και τουρι-
στικής αξιοπρέπειας, που θα αφήσει έξω τις τυχοδιωκτι-
κή, ληστρική και απαξιωτική νοοτροπία και συμπεριφο-
ρά.  
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Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει συνειδητό ότι 
ένας τόπος δεν ζει για τον τουρισμό και η φύση ή μια 
προστατευόμενη περιοχή δεν υπάρχει από τον τουρισμό. 
Ένας τόπος ζει για τον εαυτό του και την ολότητα του 
κόσμου και του περιβάλλοντος. Ένας τόπος δεν πρέπει να 
είναι φολκλορική αυλαία για τους καταναλωτές τουρί-
στες. Αυτό πρέπει να είναι και μια δέσμευση για την το-
πική ποιότητα. 

 Ο τουρίστας επίσης δεν πρέπει να είναι θεατής ούτε 
περιθώριο της τοπικής κοινωνίας και φύσης. Οι αυτόχθο-
νες κάτοικοι δεν πρέπει να είναι κομπάρσοι παράστασης 
και η τοπική ποιότητα πρέπει να παράγεται πρώτα για την 
τοπική κοινωνία και οικονομία και μετά για τους τουρί-
στες. Ο τουρισμός δεν πρέπει να αποτελεί ένα υποκατά-
στατο ή ένα παυσίπονο για την απουσία βιώσιμης ανά-
πτυξης.  

7)Το συμβόλαιο αυτό πρέπει να συνδέεται με ένα 
κώδικα τοπικής αειφορίας. Αυτός απαιτεί από τους κα-
τοίκους την απόρριψη του κακοήθους, του απαξιωτικού 
και του καταστροφικού, την ελαχιστοποίηση του πολυτε-
λούς, την οριοθέτηση του παραγωγικού, τη μεγιστοποίη-
ση του χρήσιμου, την εξυπηρέτηση της πραγματικής ανά-
γκης, την ανάπτυξη του πολιτισμικού και της αποσύνδε-
σης της ποιότητας της ζωής από την υπολειμματικότητα 
της εξυπηρέτησής της. Αυτός ο τοπικός κώδικας αειφορί-
ας πρέπει πρώτα να υπάρχει και μετά να αναδειχθεί, για 
να μην είναι παράσταση.     

8)Αντίστοιχα χρειαζόμαστε ένα κώδικα οικοξενά-
γησης και οικοτουριστικής ανάδειξης ο οποίος έχει ο-
χτώ στάδια, που είναι τα εξής: 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  256 

α.-Στο πρώτο στάδιο είναι η ανεύρεση. Σε αυτό το 
στάδιο δηλαδή βρίσκουμε ένα είδος, ένα στοιχείο χαρα-
κτηριστικό του τόπου.  

β.-Στο δεύτερο στάδιο αναγνωρίζουμε. 
γ.-Στο τρίτο είναι η αποτύπωση ενός τόπου (αποτυ-

πώνουμε). 
δ.-Στο τέταρτο εντάσσουμε ό,τι έγινε μέχρι τώρα σε 

μια συστηματοποίηση. 
ε.-Στο πέμπτο αναδεικνύουμε, κάνουμε δράσεις α-

νάδειξης του πεδίου με σημάνσεις που γίνονται τόσο με 
υποδομές όσο και με άυλες σημάνσεις. 

 στ.-Στο έκτο στάδιο δημοσιοποιούμε, δηλαδή προ-
βάλλουμε προς τα έξω και διασυνδέουμε τελικά υλικά και 
άυλα χαρακτηριστικά μεταξύ τους. 

ζ.-Στο έβδομο στάδιο διασυνδέουμε με τη φύση και 
άλλους, πέραν των επισκεπτών και των κατοίκων της συ-
γκεκριμένης περιοχής. Πρέπει δηλαδή να προκαλέσουμε 
τη μέγιστη διασύνδεση, στοχεύοντας γεωγραφικά ακόμη 
και σ’ εκείνους που δεν είχαν καμία σχέση με τον οικο-
προορισμό. 

η.-Στο όγδοο ολοκληρώνουμε και συμπληρώνουμε 
δημιουργικά, ανταγωνιστικά και δικτυακά το ευρύτερο 
περιβάλλον υποδοχής, την ευρύτερη δυναμική και εδώ 
ακριβώς χρειάζεται η φαντασία και το τουριστικό ταλέ-
ντο.  

9)Στον τομέα των προσφερόμενων υπηρεσιών πρέ-
πει να ληφθούν σημαντικές πρωτοβουλίες για την τουρι-
στική εκπαίδευση και για τον οικοτουρισμό ως πεδίο 
έκφρασής της.  

Ο τουρισμός έχει μια παθογένεια στον σύγχρονο 
κόσμο των πόλεων και της έντασης του χρόνου. Η εκπαί-
δευση στη τουριστική ποιότητα και κατεύθυνση απαιτεί 
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δράσεις που ξεκινούν την ανάπτυξή τους από τα σχολεία. 
Η φύση προσφέρει άλλους χρόνους, εμείς θέλουμε άλ-
λους χρόνους, θέλουμε κάτι έξω από τις πόλεις. Δυστυ-
χώς όμως είμαστε εξοικειωμένοι με αυτή την ένταση και 
την παθογένεια, με την οποία μας εξοπλίζουν οι σύγχρο-
νες πόλεις, και αυτό μεταφέρεται και στις τουριστικές ε-
πιλογές.  

Όπως όμως έχουμε τονίσει, σημαντικό είναι να υ-
πάρξει μια πρόγευση της οικοεμπειρίας στο πεδίο ακρι-
βώς όπου δεν είναι προσβάσιμη αυτή μέσα στις μεγάλες 
πόλεις. Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία μάθησης μέσα 
στις πόλεις όπου είναι σημαντικό να διασυνδεθούν οι οι-
κοτουριστικοί προορισμοί με υλικό εποπτικό μέσα σε ένα 
οικοθεματικό πάρκο. Πρέπει να διασυνδεθούν μέσα στη 
διαδικασία της εκπαίδευσης σε αντιπαράθεση με την πα-
θογένεια των πόλεων και με τον δυναστευμένο χρόνο του 
ανθρώπου της πόλης. Η τουριστική ποιότητα πρέπει να 
καλλιεργηθεί και να κατευθυνθεί μέσα από την εκπαίδευ-
ση και έτσι να ανοιχτούμε στην αναζήτηση των χρόνων 
της φύσης, στη βραδύτητα και τον πλούτο της εμπειρίας 
μέσα σ’ αυτήν. Μέσα στο Εθνικό Πλαίσιο Τουριστικής 
Πολιτικής, στον Εσωτερικό Τουρισμό μπορούμε να λει-
τουργήσουμε με οικονομία κλίμακας αυτή τη στρατηγική 
για τη δημιουργία τουριστικών δικτύων natura που θα 
λειτουργήσουν και διεπαγγελματικά σε σχέση με τον 
οικοτουρισμό, αλλά και που θα διασυνδέσουν τους οικο-
τουριστικούς προορισμούς με τον τουριστικό κοινό ευρύ-
τερα. Στο πλαίσιο ενός προγράμματος «Τουρισμός – Φύ-
ση – Βιοποικιλότητα» με δικαιούχους και αντικείμενα 
ευρέος φάσματος, συμπληρωματικά με τα προγράμματα 
της ανάπτυξης των περιοχών natura και με τις δράσεις 
που συνδέονται με την προσαρμογή της τοπικής οικονο-
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μίας στο περιβάλλον. Χρειάζονται εισοδηματικές εξειδι-
κεύσεις των τουριστικών πακέτων . Μια όψη αυτού του 
προγράμματος στην κατεύθυνση της υλοποίησής του 
μπορεί να είναι η διασύνδεσή του τόσο με τουριστικό 
κοινό υψηλών εισοδημάτων όσο και με τον κοινωνικό 
τουρισμό φύσης. 

 Μέσα από την αναζήτηση της φύσης ως πρωτογε-
νούς παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη μπορούμε 
να φύγουμε από έναν φολκλορισμό, με δημιουργικές οι-
κοπολιτιστικές εκδηλώσεις που να λειτουργούν πολυμε-
σικά σε σχέση με το κοινό και με τους κατοίκους των 
προστατευόμενων περιοχών. Τα προγράμματα του εθε-
λοντισμού, της τρίτης ηλικίας, του αθλητισμού, των 
μαθητών, των ερευνητών, των δημοσιογράφων, των 
καλλιτεχνών μπορούν να υπηρετήσουν αποτελεσματικά 
την οικοτουριστική ανάπτυξη, αν συνεχιστούν και οργα-
νωθούν ολοκληρωμένα. Η οικοτουριστική εμπειρία πρέ-
πει να αποτελέσει πεδίο προγράμματος τόσο για τους τε-
χνοκράτες και τους διοικητικούς όσο και για τους πολιτι-
κούς. 

Για να διαμορφώσουμε δηλαδή νέες τουριστικές ε-
πιλογές και τουριστικές απολαύσεις, χρειαζόμαστε πρό-
τυπα. Χρειαζόμαστε πρότυπα βραδύτητας και πρότυπα 
τοπίου που να λειτουργήσουν σαν πολιτισμικοί και ψυχο-
λογικοί καταλύτες.  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να προτείνουμε 
την ένταξη σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης, ΙΕΚ,  ε-
παγγελματικών σεμιναρίων και ΚΕΚ, των σπουδών για 
τις οικοτουριστικές διαδρομές και, πρώτα από όλα, τις 
προστατευόμενες περιοχές ως ένα πεδίο άσκησης, εκδρο-
μής και διαβίωσης και για τους εκπαιδευόμενους στα 
τουριστικά επαγγέλματα και στην τουριστική οικονομία. 
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10)Πριν από όλα πρέπει να δημιουργήσουμε πακέ-
τα κατανόησης των τουριστικών προορισμών και απο-
λαύσεων τα οποία να προβληθούν στις πόλεις, στις αφε-
τηρίες εκείνες όπου ακριβώς διαμορφώνονται οι τουρι-
στικοί προορισμοί και οι τουριστικές κατευθύνσεις. Σε 
αυτό χρειαζόμαστε τη συνδρομή του πολιτισμού, της ε-
νημέρωσης και την παρεμβολή κάποιων μηνυμάτων που 
να μας δείξουν το αγαθό του περιβάλλοντος μέσα από 
κλασσικούς και σύγχρονους δημιουργούς όπως ο Ρουσσώ 
και ο Ταρκόφσκι, ανθρώπους που ανέδειξαν τη βραδύτη-
τα και την εικαστικότητα στον άνθρωπο και τη φύση. 
Φαίνεται δηλαδή ότι χρειάζεται μια συνολική προσπάθεια 
και μόχλευση για να ανακαινίσουμε το τουριστικό τοπίο.  

11)Πρέπει να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια 
βιώσιμη διαδρομή του ανθρώπινου πνεύματος μέσα στη 
φύση και χρειαζόμαστε γι’ αυτό ποιοτικά πακέτα ενη-
μέρωσης και προϊόντων για την αναμόρφωση των 
τουριστικών αναγκών, της ζήτησης και των υπηρε-
σιών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα 
τόσο για βιώσιμη παραγωγή τουριστικού προϊόντος όσο 
και για βιώσιμη κατανάλωση. Γι’ αυτό πρέπει να έχουμε 
εστίαση μεταξύ άλλων και σε ένα ποιοτικό κοινό, σε ένα 
κοινό που λειτουργεί σαν πιλότος, σαν αισθητήρας κα-
τευθυντικός προς το μέλλον. Πρέπει να μυήσουμε όμως 
σ’ αυτό εκείνους που δημιουργούν τη φήμη των τοποθε-
σιών και τον τρόπο ρεμβασμού στο περιβάλλον και τη 
φύση. Ποιοτικοί αναζητητές κινούνται στο πνεύμα του 
«Ουώλντεν» του Θορώ, της αναζήτησης της ζωής στα 
«δάση του Μαίην» και του «Μικρού Πρίγκιπα» του Σαιντ 
Εξυπερί. Παράλληλα παράγοντες υψηλής πολλαπλασια-
στικής δυναμικής, όπως το προσωπικό των διπλωματικών 
και προξενικών αρχών, πρέπει να μυηθούν στις οικοτου-
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ριστικές εμπειρίες, καθώς επιδρούν καταλυτικά στη φήμη 
και είναι κόμβοι διεθνοποίησής της. 

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, χρειάζεται 
μια δικτυακή συνέργεια των προστατευόμενων περιοχών 
στον τουρισμό, δηλαδή μια τουριστική διασύνδεση και 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

12)Χρειάζονται επίσης:  
α.-Δίκτυα τουριστικής ανάδειξης των προορι-

σμών,  
β.-΄Ενα δικτυακό σύστημα πιστοποίησης οικο-

τουριστικών περιοχών και οικοπροορισμών  
γ.-΄Ενα σύστημα αξιοποίησης και δικτύωσης 

καινοτομικών ιδεών για τον βιώσιμο τουρισμό και τον 
οικοτουρισμό.  

Η δικτυακή μορφή  στον τουρισμό είναι απαραίτητη 
όπως προαναφέρθηκε, επειδή έτσι εμπλουτίζεται το του-
ριστικό πακέτο και γίνεται πιο ελκυστικό για τον επισκέ-
πτη και επειδή έτσι γίνεται οικονομία κλίμακας, δηλαδή 
το κόστος κατανέμεται μεταξύ περισσότερων τουριστι-
κών προορισμών. 

δ.-Εδώ μπορούμε να προτείνουμε επίσης ένα πρό-
γραμμα «Τουρισμός – Φύση» για τη δημιουργία τουρι-
στικών δικτύων natura και διασύνδεσης φύσης - βιοποι-
κιλότητας με τους tour operators. Μέσα από αυτό το πρό-
γραμμα θα προσεγγίζονται οι σχέσεις και η ανταγωνιστι-
κότητα, τα αντικείμενα, οι δικαιούχοι και τα εταιρικά 
σχήματα.  

Νομίζουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να 
κινηθεί τόσο με εθνική στήριξη όσο και με ευρωπαϊκή 
και θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με 
ένα πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών 
natura, καθώς αυτές οι περιοχές έχουν μια αναστολή στην 
παραγωγική τους ένταση και μια μετατόπιση του επίκε-
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ντρου στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. 
Οι περιοχές natura μπορούν να θεωρηθούν, με αντίστοιχο 
τρόπο όπως οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σαν πε-
ριοχές μειωμένης ανταγωνιστικότητας που πρέπει να 
στηριχθούν για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας με 
υποδομές και με θεσμικά μέτρα, ώστε η ποιότητα των 
περιοχών αυτών να αποδώσει ανταποδοτικό όφελος. 

ε.-Η τουριστική δικτύωση των προστατευόμενων 
περιοχών θα μπορούσε να υποστηριχθεί επίσης από μια 
δικτύωση πολιτιστική και από τη διαμόρφωση θεσμών 
και οικοπολιτιστικών εκδηλώσεων. ώστε να αυξηθεί η 
προστιθέμενη αξία και η συνέργεια των δράσεων. Π.χ. oι 
οικοπολιτιστικές δράσεις μπορούν να  συνδυαστούν με 
οικοπολιτιστικό τουρισμό για την οργάνωση θεματικών 
εκδρομών με ανθρώπους του θεάματος, της φωτογραφίας, 
της ζωγραφικής και με δικτυωμένη προβολή μέσα από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αυτό τον τρόπο μπορούν 
να συνεισφέρουν σημαντικά. 

13)Μικρότερης κλίμακας στρατηγικές κινήσεις, που 
μπορεί στην αρχική φάση να αποδειχθούν καταλυτικές 
για τη βιωσιμότητα της διαχείρισης των προστατευόμε-
νων περιοχών, είναι αυτές που συνδέονται με την περι-
βαλλοντική εκπαίδευση και τα κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης.  

14)Επίσης στρατηγικές κινήσεις, που συνδέονται με 
προγράμματα εθελοντισμού, προγράμματα τρίτης ηλικί-
ας, μαθητών, ερευνητών και ήδη έχουν ξεκινήσει να υπο-
στηρίζονται από πλευράς ΥΠΕΧΩΔΕ, μπορούν επίσης να 
συνδεθούν και να υποστηριχθούν και από χορηγούς αλλά 
και από τους ΟΤΑ (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης). Το πρώτο πεδίο σχεδιασμού για τον οικοτουρισμό 
πρέπει να είναι το τοπικό και το περιφερειακό πεδίο, στη 
συνέχεια το εθνικό και αργότερα το διεθνές.  
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15)Το διεθνές πεδίο σχεδιασμού για τον οικοτουρι-
σμό μπορεί να προσεγγιστεί με ένα δικτυακό marketing 
των προστατευόμενων περιοχών. Αυτό το marketing θα 
πρέπει να προσεγγίσει ομαδικά τις προστατευόμενες πε-
ριοχές ως τουριστικούς προορισμούς. Μπορεί δε να δια-
χωριστεί σε εσωτερικό και εξωτερικό marketing, σε δι-
κτυακό και μεμονωμένο. Γι’ αυτό χρειάζονται χάρτες 
οικοξενάγησης των προστατευόμενων περιοχών, πολυμέ-
σα οικοξενάγησης και προβολής. ΄Ολα αυτά απαιτούν μια 
συνολική πολιτική για τον οικοτουρισμό, που να είναι 
ενιαία και προσαρμόσιμη στις προστατευόμενες περιοχές 
και να έχει φαντασία, για να μπορέσουν να αναδειχθούν 
αυτές οι περιοχές.  

16)Παράλληλα μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη της ελ-
κυστικότητας της περιοχής μέσα από πρότυπα ποιότητας 
που συνδέονται με το περιβάλλον, την επιχειρηματική 
λειτουργία, τις υπηρεσίες και την πολιτιστική και επικοι-
νωνιακή ανάδειξη της περιοχής. Σημαντικό ρόλο για την 
τουριστική ανάπτυξη μιας προστατευόμενης περιοχής 
παίζει και η κοινωνική οικονομία γύρω από τον τουρι-
σμό, τα τοπικά προϊόντα, τον εθελοντισμό, τις παροχές 
περίθαλψης και υπηρεσιών στο περιβάλλον. Μπορούμε 
να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα 
οικολογικά παλαιά κτίρια που μπορεί να λειτουργήσουν 
σαν κέντρα εθελοντισμού για το περιβάλλον, οι φάρμες 
φυσικής διαβίωσης, οι συνοδευτικές ομάδες τοπικών 
προϊόντων, και εναλλακτικής διατροφής σε συνδυασμός 
και σε  συνεργασία με δράσεις του τύπου “slow food” 
(οργάνωση για τη διαφορετικότητα καί όχι μόνο στη δια-
τροφή) τα κέντρα περίθαλψης και οι μονάδες παροχής 
ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών στη βιοποικιλότητα, 
προγράμματα που μπορούν να λειτουργήσουν με βάση 
ενός χαρακτήρα κοινωνικής οικονομίας σε σχέση με την 
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Εργατική Εστία, τον ΟΑΕΔ, προγράμματα συνάντησης 
με τη φύση για τους πολίτες και τις κοινωνικές κατηγορί-
ες πληθυσμού. Ακόμα υπάρχουν προγράμματα που παρέ-
χουν ειδικές υπηρεσίες στα παιδιά, η φύση είναι ένας ιδα-
νικός τόπος για την παιδεία των παιδιών και συνδυάζει το 
παιχνίδι, την αισθητική, την έρευνα και την εκπαίδευση, 
την άθληση με ποδήλατο ή την αισθητική ενασχόληση με 
φωτογραφία, και φυσικά είναι και ένα πεδίο για μια ε-
ναλλακτική κυκλοφοριακή αγωγή με οχήματα οικολογικά 
ή με την μέθοδο του βάδην. Γενικότερα προσφέρεται μια 
εμπειρία σχεδόν πλήρης για την οικοκατανάλωση στις 
προστατευόμενες περιοχές αλλά και για τους κατοίκους 
των αστικών κέντρων μέσα από τις επισκέψεις τους και  
στους οικοπροορισμούς. 

17)Ακόμα ανακτούν, μέσα από τη ζήτηση και την 
γλαφυρότητα που παρουσιάζουν, τα παραδοσιακά επαγ-
γέλματα την αξία τους και μπορούν και να αναβιώσουν 
εκσυγχρονισμένα με προοπτικές καλών οικονομικών α-
ποδόσεων αλλά και με προοπτικές μετάδοσης έμπνευσης 
σε δημιουργούς, σε πολίτες με ενδιαφέροντα και με δημι-
ουργικές ανησυχίες. Το άλογο, το γαϊδούρι, το ποδήλατο, 
διαφορετικής οικολογικής τάξης μέσα μεταφοράς όπως η 
βάρκα και το ανεμόπτερο μπορούν να αποτελέσουν πα-
ράγοντες μιας δυνατής εμπειρίας για ανθρώπους των δια-
φόρων ηλικιών. Η ύπαρξη όλων αυτών των δυνατοτήτων 
και των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων καθιστά 
ολοκληρωμένη τη διασύνδεση των επιχειρήσεων της πα-
ραγωγής με τις επιχειρήσεις προσφοράς και διάθεσης 
προϊόντων, της παροχής, με τις επιχειρήσεις προβολής 
και διανομής και προώθησης. Σχηματίζεται έτσι ένας α-
ειφορικός τόπος επιχειρηματικότητας σε σχέση με την 
τοπική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση του τουριστικού 
κοινού. 
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Κοινωνία, οικονομία  και βιώσιμος τουρισμός 
 
 
Σε όλα αυτά πρωταγωνιστικό ρόλο πρέπει να παίζει 

η κοινωνία και η οικονομία, που καθορίζουν και ρυθμί-
ζουν ενδογενώς τη φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής, την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και των φυσικών πό-
ρων και αποτελούν επίσης τον άξονα για τη συστημική 
ανάδειξη της ταυτότητας της κοινωνίας, του πολιτισμού 
και του περιβάλλοντος. 

Σε κάθε περιοχή για το άνοιγμα της τουριστικής α-
γοράς, τη διεύρυνση της χρονικής περιόδου και την αύ-
ξηση του κοινού αλλά και για την περιβαλλοντική προ-
στασία προτείνουμε ένα Τοπικό Τουριστικό Διαχειρι-
στικό Σχέδιο μέσα στο οποίο να προβλεφθεί και η Τοπι-
κή Κατάρτιση για οικοτουρισμό.  

 
Σε αυτό το σχέδιο μια παράμετρος θα είναι η τοπική 

φέρουσα ικανότητα σχετικά με το κοινό και την οικονομι-
κή ανάπτυξη. Αυτή η φέρουσα ικανότητα μπορεί να ρυθ-
μιστεί και μεγιστοποιηθεί από την ίδια την οικολογική 
μορφολογία του τουριστικού προορισμού, από την κοι-
νωνική συμπεριφορά και τις τοπικές υποδομές που ρυθμί-
ζουν τη συμβατότητα του τουρισμού με το οικολογικό 
περιβάλλον, καθώς επίσης και από την δυνατότητα πρό-
ληψης και ελέγχου της υπολειμματικότητας της τουριστι-
κής δραστηριότητας. Αυτή η τελευταία γίνεται με απο-
σύνδεση της κατανάλωσης (δηλαδή με κατανάλωση χω-
ρίς υλικές ροές και οχλήσεις), με άϋλη κατανάλωση, με 
κατανάλωση χωρίς κατανάλωση, με ρύθμιση της κατανα-
λωτικής δραστηριότητας κ.ά. 
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Η δεύτερη παράμετρος (συμπεριφορά και υποδομές)  
απαιτεί τον συνυπολογισμό στον τοπικό τουριστικό δια-
χειριστικό σχέδιο της δυναμική των μέσων για την τουρι-
στική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και για τη βιωσιμότη-
τα. Τέλος, η τρίτη αφορά τους στρατηγικούς στόχους της 
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής 
προστασίας.  

 Η τοπική κοινωνία και οι υποδομές παίζουν καθο-
ριστικό ρόλο για τους εξής λόγους:  

α.-Επειδή η συμπεριφορά  των κατοίκων μιας προ-
στατευόμενης περιοχής είναι αυτή που ως φιλοξενία απο-
τελεί την πειστικότητα μιας περιοχής για μια καλή συνερ-
γασία με τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή τουρι-
στικά πρακτορεία.   

β.-Επειδή επιπλέον η συμπεριφορά τους είναι αυτή 
που πρέπει να αποφύγει την υπερβολή και να προσαρμο-
σθεί στην φέρουσα ικανότητα της περιοχής τους, ώστε 
ούτε η περιοχή να αντιμετωπίσει μεγαλύτερη τουριστική 
ένταση από αυτήν που αντέχει ούτε ο κάτοικος έχοντας 
δυσανάλογες προσδοκίες να κάνει επενδύσεις μη βιώσι-
μες.  

Τέλος, η οικοτουριστική ανάδειξη ενός τόπου λει-
τουργεί και σαν παράγοντας απασχόλησης των κατοίκων 
γύρω από τις προστατευόμενες περιοχές και ευαισθητο-
ποιεί έτσι και συσπειρώνει την τοπική κοινωνία γύρω από 
το περιβάλλον.  

Όπως και να έχει η πράσινη επιχειρηματικότητα και 
η οικοτουριστική επιχειρηματικότητα είναι επιχειρηματι-
κότητα που απαιτεί πρώτα από όλα υψηλή και ποιοτική 
απασχόληση ανθρώπινου πνεύματος και γνώσης, φαντα-
σίας και πρωτοβουλίας και στη συνέχεια υψηλή απασχό-
ληση κεφαλαίου και υποδομών, όπου ο όρος «υψηλή» 
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αναδεικνύει και την ένταση και την ποιότητα με έμφαση 
στην τελευταία. 

Η σωστή σειρά δράσεων προϋποθέτει αρχικά ένα 
νοικοκύρεμα στους τόπους οικοπροορισμού, μια καλή 
διαμόρφωση φέρουσας ικανότητας, ποιότητας, ταυτό-
τητας και διαφορετικότητας. Επίσης τη συστημική α-
νάδειξή της, την ορθή προσέγγιση για βιωσιμότητα των 
επενδύσεων στον τομέα αυτό, ποιότητα υπηρεσιών και 
οικονομίες κλίμακας με προγράμματα κοινών δράσεων. 
Οι δράσεις αυτές θα επιτρέψουν τη μεγιστοποίηση της 
φέρουσας ικανότητας και θα βοηθήσουν στην αποσύνδε-
ση της τουριστικής οικονομίας από επιπτώσεις υπο-
λειμματικές στο περιβάλλον. Ύστερα από όλα αυτά 
χρειάζεται η επιθετική κίνηση με ημερίδες και συμφωνίες 
με τους tour operators σε κλίμακα εθνική, ευρωπαϊκή και 
διεθνή.  

Συνοψίζουμε λέγοντας πως ο βιώσιμος τουρισμός 
είναι παράγοντας που στηρίζει την οικονομία των προ-
στατευόμενων περιοχών βάσει των αρχών της περιβαλλο-
ντικής διαχείρισης και της πράσινης επιχειρηματικότητας. 

 Είναι ο τουρισμός που συνδέεται με τη τουριστική 
ανάδειξη του περιβάλλοντος. Συστατικό του βιώσιμου 
τουρισμού είναι το περιβάλλον. Ο βιώσιμος τουρισμός 
απαιτεί μια ολοκληρωμένη πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης. 
Γι’  αυτή την πολιτική χρειάζεται μια άμεση και ζωντα-
νή σχέση με τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τα αγαθά και 
τη φύση. Η επένδυση στον τομέα του βιώσιμου τουρι-
σμού αλλά και ειδικότερα του οικοτουρισμού όχι μόνον 
είναι ανταποδοτική, αλλά παράλληλα μπορεί να χρημα-
τοδοτηθεί από τα προγράμματα της καινοτομίας και 
της κοινωνίας της πληροφορίας, με προγράμματα επί-
σης που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα, με την 
ανάπτυξη ορεινών, νησιωτικών και μειονεκτικών πε-
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ριοχών μέσα από τα leader, με τα προγράμματα ολο-
κληρωμένης ανάπτυξης αγροτικού χώρου και με τα 
προγράμματα που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και το περιβάλλον. 

 
         Σημεία και φορείς τουριστικής προβολής της                       
Ελλάδας 

 
Ο πρώτος πυρήνας για μια διεθνή δικτυακή προσέγ-

γιση στις προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να είναι: 
1)Οι απανταχού ομογενείς μας και τα ομογενειακά 

μέσα ενημέρωσης.  
2)Οι ερευνητές.  
3)Οι  ευαισθητοποιημένες  ομάδες. 
 Αυτοί λειτουργούν σαν συσσωρευτές δεδομένων 

μνήμης και ενδιαφερόντων για το περιβάλλον και τις 
προστατευόμενες περιοχές.  

Ο οικοτουρισμός πρέπει να αποτελέσει μέρος της 
στρατηγικής της Ελλάδας για την προβολή της. Η χώρα 
εμφανίζει ισχυρό σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτή 
μπορεί να στηριχθεί στην γεωγραφική ιδιαιτερότητα της 
χώρας και την ελκυστικότητα της ελληνικής φύσης, 
που καθιστά το οικοσύστημα της ελληνικής επικράτειας 
μια ακρόπολη βιοποικιλότητας και ένα πεδίο συνάντησης 
των οικογεωγραφικών ζωνών Ευρώπης, Ασίας και Αφρι-
κής. Αυτό θα βοηθήσει και τις τοπικές κοινωνίες να δουν 
ότι το περιβάλλον είναι ένα μέρος της ταυτότητάς τους 
και μάλιστα αξιοπρεπές και αξιοσέβαστο μέρος, που 
χρειάζεται να έχει μια συνέχεια στο χρόνο. 

 Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η αντίληψη ότι υπάρχει 
συνοχή ανάμεσα στο φυσικό και το ανθρώπινο περιβάλ-
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λον καθώς και η δημιουργία καλής σχέσης των κατοίκων 
με αυτό, έστω και μόνον για λόγους ανάπτυξης.  

Ο οικοτουρισμός, με δεδομένο το ευρύτατο δίκτυο 
των περιοχών natura στην Ελλάδα, δεν πρέπει να είναι 
ένα θεματικό πεδίο δευτερεύουσας σημαντικότητας σαν 
υποκατάστατο ή σαν επικουρικό στοιχείο για την βιώσιμη 
τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Πρέπει να είναι ισχυρό 
τουριστικό πεδίο, να έχει αυτάρκεια και να αποτελεί μια 
βασική συνιστώσα για τον τουρισμό. Επειδή όμως εμπί-
πτει σε δύο τομείς ταυτόχρονα, (στον τομέα ανάπτυξης 
και στον τομέα περιβάλλοντος), θα απαιτηθεί συνεννόη-
ση ανάμεσα στα αντίστοιχα υπουργεία, για να μπορέσουν 
να ρυθμιστούν ορθά τα σχετικά θέματα. 

Έτσι προτείνουμε για την επίτευξη της τουριστικής 
προβολής της Ελλάδας, ιδιαίτερα στον τομέα του οικο-
τουρισμού, τα εξής: 

1) Να συνταχθεί πρώτα ένας ενιαίος χάρτης για τις 
περιοχές αυτές, επειδή η προσέγγιση των περιοχών αυτών 
πρέπει να είναι δικτυακή (ομαδική) και επειδή πρέπει να 
υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός και όχι αποσπασματικός. 

2)Να  γίνει  μια  διαβάθμιση  του   τουριστικού εν-
διαφέροντος ανάλογα με την περιοχή, την εποχή, τον επι-
σκέπτη και άλλους παράγοντες, ώστε να υπάρχει επαρκής 
ποσότητα και ποιότητα πληροφορίας που να βοηθήσει 
στις επιλογές και το σχεδιασμό των τουριστικών προορι-
σμών. 

3)Να γίνει στο τέλος συνολική ενημέρωση των tour 
operators για τους οικοτουριστικούς προορισμούς στη 
χώρα.  

Αυτά πρέπει να γίνουν τόσο για τον εσωτερικό 
τουρισμό όσο και για τον διεθνή τουρισμό, έχοντας ως 
βασικές ομάδες διαμεσολάβησης τις ομάδες των ομογε-
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νών αλλά και τις ομάδες των ανθρώπων με ειδικά τουρι-
στικά ενδιαφέροντα.  

4)Πρέπει να διαμορφώσουμε κάποιες ειδικές στρα-
τηγικές για τη διεθνή οικοτουριστική ανάπτυξη της χώρας 
που να προσανατολίζονται στις μεγάλες γεωγραφικές ζώ-
νες αφετηρίας του τουριστικού κοινού. Είναι σίγουρα δι-
αφορετικός ο τρόπος προσέγγισης που μπορεί να υπάρξει 
προς τις ασιατικές χώρες από αυτόν που μπορεί να υπάρ-
ξει προς χώρες της δύσης ή του βορρά και διαφορετικός ο 
προσανατολισμός που μπορεί να υπάρξει προς χώρες που 
έχουν ένα διαφορετικό τοπίο και διαφορετικό κλίμα, 
δηλαδή έχουν διαφορετικές οικολογικές συνιστώσες.  

 
Προοπτικές του οικοτουρισμού 
 
Ο οικοτουρισμός είναι αυτή τη στιγμή σε μια αρχι-

κή φάση ανάπτυξης και γι’ αυτό πρέπει να δούμε την α-
νάπτυξή του με μια προοπτική δεκαετιών.  

Πρέπει να δούμε επίσης με μια προοπτική δεκαε-
τιών την σταδιακή ανάδειξη των ήπιων μορφών ενέρ-
γειας σε πακέτα οικοτουρισμού. Και αυτό επειδή η α-
νάπτυξή τους είναι αναμφίβολα απαραίτητη για την βιώ-
σιμη ανάπτυξη ενός τόπου και επομένως και για τον βιώ-
σιμο τουρισμό και ιδιαίτερα για τον οικοτουρισμό που 
είναι μορφές βιώσιμης ανάπτυξης. ΄Ομως αυτή η ανάπτυ-
ξή τους θα είναι αναπόφευκτα αργή (περισσότερο στην 
Ελλάδα). ΄Ετσι τελικά θα γεφυρώσουμε και το χάσμα που 
υπάρχει μεταξύ του οικολογικού φουτουρισμού και των 
οικολογικών τεχνολογιών από το ένα μέρος και των τοπι-
κών κοινωνιών από το άλλο. 
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Επίσης το marketing μπορεί να απευθυνθεί και προς 
τις ευαίσθητες τουριστικές ομάδες πληθυσμών, όπως οι 
νέοι, όπου ο οικουτουρισμός μπορεί να εγγραφεί σαν κά-
ποια σύγχρονη μορφή έκφρασης των νέων στο μέλλον. Οι 
νέοι αποτελούν ένα στρατηγικό πεδίο για την οικοτουρι-
στική ανάπτυξη. Εδώ παίζει τεράστιο ρόλο η εξοικείωση 
με τον οικοτουρισμό μέσα από τα σχολικά προγράμματα 
και με όρους που να καθιστούν τον τουρισμό πεδίο συ-
μπάθειας για τους νέους ανθρώπους.  

Παράλληλα ο οικοτουρισμός μπορεί και πρέπει να 
συνδυαστεί με τα άλλα είδη τουρισμού, όπως τον ιαμα-
τικό τουρισμό, τον πολιτιστικό τουρισμό, την ορεινή και 
τη χειμερινή διαβίωση. Οργανώσεις όπως οι πρόσκοποι, 
οι ελληνίδες οδηγοί κτλ μπορούν να συνεισφέρουν πολ-
λαπλά εδώ. Έτσι θα είναι ένας τουρισμός θεματικός, με 
εποχική ευρύτητα και με πολυσυλλεκτική δυναμική.  

Αναφερθήκαμε εκτενώς στα μέσα και στα εργαλεία 
γύρω από τη τουριστική επιχειρηματικότητα για το περι-
βάλλον, σίγουρα δε υπάρχουν πολύ περισσότερες ιδέες 
που μπορούν να αναπτυχθούν και να διαμορφώσουν πό-
ρους έμμεσους ή άμεσους τόσο για την προστατευόμενη 
περιοχή και τη διαχείρισή της όσο και για την τοπική κοι-
νωνία και οικονομία 

  
Χρηματοδότηση 
 
Οι κύριες μορφές χρηματοδότησης για τον οικοτου-

ρισμό μπορούν να βρεθούν στον τομέα της ανάδειξης των 
οικοτουριστικών προορισμών από το ΕΠΠΕΡ, το ΜΕ-
ΤΡΟ 8-1 και από τα ΠΕΠ για διαφορετικές περιοχές, α-
ντίστοιχα μπορούν να βρεθούν από το Τομεακό της Γε-
ωργίας στα leader και στις περιοχές όπου λειτουργεί ο 
ΟΠΑΑΧ. Σε αυτό τον τομέα μπορούμε να προσθέσουμε 
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και τις υποδοχές της φιλοξενίας και ακόμα μπορούν να 
βρεθούν πόροι στην κατεύθυνση της λειτουργικής περι-
βαλλοντικής προσαρμογής του παραγόμενου προϊόντος 
μέσα από το ΕΠΑΝ και από τα περιφερειακά για τα οικο-
λογικά σήματα, για την απόκτηση ISO και ΕΜΑS. Οι δι-
κτυακές υποδομές μπορούν να υποστηριχθούν από τα 
προγράμματα της κοινωνίας της πληροφορίας και από την 
καινοτομία και έτσι να έχουμε συνδυασμό, συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των υποδομών μεγάλης 
κλίμακας και δικτύωσης, που απαιτούν ένα ευρύ εταιρικό 
σχήμα των μικρών επενδυτών, των κοινοτικών και εθνι-
κών πόρων και της αυτοχρηματοδότησης, που θα κατα-
στήσει τις επιχειρήσεις βιώσιμες μέσα από τη δημιουργι-
κή προσαρμογή στην ανταγωνιστική αγορά.    

Όμως το κύριο βάρος πρέπει να δοθεί όχι στην ά-
ντληση πόρων αλλά στον στρατηγικό σχεδιασμό των επι-
χειρηματικών ευκαιριών. Γι’ αυτό απαιτείται βαθιά κα-
τανόηση της ποιότητας και του πεδίου της επιχειρη-
ματικής ευκαιρίας. Ο επιχειρηματίας και ο επενδυτής 
πρέπει να μυηθούν στην ομορφιά αυτού που θέλουν 
και καλούνται να προσφέρουν στο τουριστικό κοινό. 

Καλούνται να δουν επιτυχημένα παραδείγματα, πα-
ραδείγματα προς αποφυγή και να αποκτήσουν την εμπει-
ρία του εναλλακτικού του οικοτουρίστα αν όχι οι ίδιοι οι 
συνεργάτες τους και οι απασχολημένοι στην εταιρία τους. 
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        Βιώσιμος τουρισμός – Πίνακες 
 

 
            Πηγές άντλησης πόρων για τον βιώσιμο            
                                 τουρισμό 
 
1)Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(FEDER) 
για τουριστικές επενδύσεις περιφερειακής ανάπτυξης. 
2)Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο (FEOGA). 
3)Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (BEI). 
4)Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (FSE). 
5)ΕΟΤ (ν.216)/93 και 2636/98) για ανάπτυξη τουριστικής 
ανωδομής και υποδομής, διαχείριση τουριστικών εγκατα-
στάσεων (και ΕΕΤΑ), επιχορηγήσεις σε τοπικές αρχές για 
πιλοτικά προγράμματα και τοπικές πρωτοβουλίες ή συ-
μπράξεις τουριστικών ενδιαφερόντων και στόχων, για 
προβολή, κατάρτιση, εκπαίδευση, έρευνες-μελέτες, κοι-
νωνικό τουρισμό, διεθνείς σχέσεις. 
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                               Βιώσιμος  Τουρισμός 
 
      
Εναλλακτικός Τουρισμός               Οικοτουρισμός 
 
 
                      Πράσινη επιχειρηματικότητα 
 
 

1) Ολοκληρωμένη τοπική αειφορική ανάπτυξη και πο-
λιτική προστασίας της φύσης. 

2) Τοπική ταυτότητα περιβαλλοντική και πολιτιστική. 
3) Τοπική ποιότητα. 
4) Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. 
5)Ολοκληρωμένο σύστημα αειφορικής τουριστικής δι-

αχείρισης. 
6) Ανάπτυξη της τουριστικής έλξης και πρόσβασης. 
7) Ανάδειξη του σημαντικού, του σπάνιου, του μοναδι-

κού, του συναρπαστικού και της ομορφιάς. 
8) Τοπική ανάπτυξη και εκπαίδευση του τουριστικού 

ταλέντου. 
9) Τουριστικές δράσεις δικτυακής συνεργασίας. 

10) Τουριστική  αποσκευή προβολής και μνήμης. 
11) Απορρόφηση πόρων και αξιοποίηση επιχειρηματικών  
ευκαιριών. 
12) Τουριστική πολιτική δικτύων natura. 
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               Σημεία οικοτουριστικής Ανάδειξης 

1. προσδιορισμός του γενικού τουριστικού ενδιαφέρο-
ντος  μιας περιοχής 
2. προσδιορισμός και ανάδειξη περιβαλλοντικής αξίας 
και ιδιαιτερότητας : 
α.  οικοσύστημα, ανάγλυφο, τοπία 
β.  βιοποικιλότητα 
γ.  ειδικό οικοενδιαφέρον 
δ.  προοπτικές,  προσεγγίσεις θεματικές κ.α. 
3. πολιτιστική, μνημειακή και μυθιστορική αξία, ανά-
δειξη και σημαντικότητα λαογραφικών στοιχείων  
4. προσδιορισμός εσωτερικών διαδρομών 
5. ανάδειξη τουριστικών αξιών / ποιότητας ζωής 
α. θέσεις θέας 
β. ενδιαφέροντα θέματα και σημεία ειδικού ενδιαφέρο-
ντος 
γ. ασχολίες επισκέπτη 
δ. ιδιαιτερότητες και «καθημερινότητες» 
ε. ευρύτερο τουριστικό ενδιαφέρον και γειτονικοί τόποι 
στ. συγκοινωνιακή εσωτερική – εξωτερική και πληρο-
φοριακή συναλλακτική και επικοινωνιακή εξυπηρέτηση 
ζ. φιλοξενία, γεύματα (τοπική ποιότητα), διασκέδαση 
η. αθλητικές δραστηριότητες 
θ. πολιτιστικές δραστηριότητες 
ι. αγροτουριστικές δραστηριότητες 
ια. Τοπική αγορά 
6. Έμφαση στην προστασία του τοπίου και της βιοποι-
κιλότητας και ρυθμίσεις δράσεων και επισκεψιμότητας 
με βάση την αειφορική φέρουσα ικανότητα.  
Ανάλογο πρέπει να είναι και το περιεχόμενο  των  Τουρι-

στικών Οδηγών 
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  Περιεχόμενο Ερωτηματολογίων & Παρατηρή-
σεων για τον Οικοτουρισμό Ερασιτεχνικό & Ε-
πιστημονικό : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. παλαιοντολογικά 
ευρήματα  

 2. γεωλογικά 
 3. υδρολογικά 
 4. βοτανικά 
 5. ερπετολογικά 
 6. εντομολογικά 
 7. πανιδικά θηλαστι-
κών 

 8. ιχθυοπανιδικά 
 9. ορνιθοπανίδα 
 10. βιοτοπικά – ενδι-
αιτημάτων 

 11. Αισθητικά 

Στοιχεία πε-
ριβαλλοντικά, 
Εντοπισμοί, 
Δελτία Ανα-
φοράς Επι-
σκεπτών 
στις  προστα-
τευόμενες 
περιοχές για 
συστηματική 
καταγραφή & 
αξιολόγηση. 
Οικοληξιαρ-
χική απογρα-
φή 
Χλωρίδας, 
Πανίδας, Το-
πίων 
και Οχλήσε-
ων 
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1. προσωπικές ανάγκες 
2. ελλείψεις κάλυψης ανα-

γκών (ποσοτικές-
ποιοτικές) 

3. προσωπική ικανοποίηση 
4. παρατηρήσεις οικοτου-

ριστικών συμπεριφορών 
και προβλημάτων 

5. παρατηρήσεις αισθητι-
κών και ρυπαντικών  φαι-
νομένων 

6. συγκριτικές καταγραφές 
και παρατηρήσεις 

Καταγραφικά 
στοιχεία 

Τουριστικών 
ομάδων: 

 
 
1. θόρυβος επισκεπτών 
2. Απορρίμματα και είδος α-
πορριμμάτων 
3. ένταση κατανάλωσης 
4. όρια ανοχής ομαδικά μεταξύ 
των επισκεπτών 
5. όρια ανοχής του τοπικού συ-
γκοινωνιακού συστήματος 
6. όρια ανοχής της προσφοράς 
καταναλωτικών αγαθών μέσα 
από την τοπική παραγωγή.

Πεδίο 
δεικτών 
τοπικού 
συστή-
ματος  
φέρου-
σας ικα-
νότητας 
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ΣΣηημμεείίωωσσηη::  ΑΑυυττέέςς  οοιι  ααξξίίεεςς  έέ--
χχοουυνν  ιιδδιιααίίττεερρηη  σσηημμαασσίίαα  κκααιι  γγιιαα  
ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ττοοππιικκήή  
εεννεερργγοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  κκοοιιννωωννίίααςς..    

Αξίες ευαισθητοποίησης  
11..  ΥΥγγεείίαα    
22..  ΑΑιισσθθηηττιικκήή  ααππόόλλααυυσσηη    
33..ΑΑγγάάππηη  ττηηςς  φφύύσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  
ββιιοοπποοιικκοοιιλλόόττηηττααςς  
44..  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ααπποολλααββήή    
55..  ΠΠοοιιόόττηητταα  ζζωωήήςς..  
66..  ΠΠοολλιιττιισσμμιικκήή  κκααττααξξίίωωσσηη  
77..  ΔΔηημμιιοουυρργγιικκήή  ιικκααννοοπποοίίηησσηη 
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 Στόχευση για υψψηηλλέέςς  ααπποο--
δδόόσσεειιςς  σσττηηνν  αανναακκύύκκλλωωσσηη  
κκααιι  σσττηηνν  ααννάάκκττηησσηη::  
    ΤΤοοππιικκοοίί  κκώώδδιικκεεςς  κκααιι  κκαα--
λλέέςς  ππρραακκττιικκέέςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  
ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν  κκααιι  ααπποο--
ββλλήήττωωνν  μμέέσσαα  κκααιι  ααππόό  εεθθεε--
λλοοννττιικκέέςς  σσυυμμφφωωννίίεεςς  σσττιιςς  
ππρροοσσττααττεευυόόμμεεννεεςς  ππεερριιοο--
χχέέςς::    
11..  ΕΕλλααχχιισσττοοπποοίίηησσηη  όόγγκκοουυ  
κκααιι  μμάάζζααςς..  
22..  ΚΚααττεεύύθθυυννσσηη  ααππόόρρρριιψψηηςς    
33..  ΔΔιιααλλοογγήή  κκααιι  εεππεεξξεερργγαα--
σσίίαα  σσττοουυςς  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  
44..  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηη    

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

11..ΑΑννττααπποοδδοοττιικκάά  
22..ΠΠρροοσσττιιθθέέμμεεννεεςς  ααξξίίεεςς  σσεε  
ππεερριιββάάλλλλοονν,,  υυγγεείίαα  κκααιι  
ττοουυρριισσμμόό  

Στόχοι & Οφέλη  
Ολοκληρωμένης 
Πολιτικής απορ-
ριμμάτων σε 
προστατευόμενες 
περιοχές 
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  ΥΠΕΧΩΔΕ Προγράμματα για τα σχο-
λεία (πενθήμερες) και ειδικής άλλες ομάδες 
  Υπουργείο Ανάπτυξης : πράσινες και 
λευκές τάξεις 
  Γεν. Γρ. Νέας Γενιάς : Πρόγραμμα Δι-
ακοπές και Εθελοντισμός 
  ΜΚΟ : (ενδεικτικά, προγράμματα διε-
θνή από ΠΕΕΠ). 

Υποστηρικτικές πολιτικές για τον οικο-
τουρισμό και τους νέους. 
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                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ  15 
              Οικοαγροτική ανάπτυξη 
 
«Το μαγευτικό τοπίο που είδα σήμερα το πρωί σχηματίζεται α-

ναμφίβολα από είκοσι ή τριάντα περίπου αγροκτήματα. Ο Μίλλερ είναι 
ιδιοκτήτης αυτού του αγρού, ο Λοκ του άλλου και ο Μάνινγκ του δά-
σους παραπέρα. Κανένας όμως δεν είναι ιδιοκτήτης του θαυμάσιου 
τοπίου. Υπάρχει μια ιδιοκτησία στον ορίζοντα που δεν είναι κανενός 
και ανήκει σ’ εκείνο το μάτι που μπορεί να ενώσει όλα τα κομμάτια, 
όπως το μάτι του ποιητή. Είναι το καλύτερο τμήμα των κτημάτων των 
ανθρώπων αυτών. Μόνον που γι’ αυτό τα συμβόλαιά τους δεν δίνουν 
τίτλο ιδιοκτησίας και δεν μπορούν να μας πουν τίποτε». 

                                                  Ραλφ Βάλντο ΄Εμερσον 
                                      αμερικανός φιλόσοφος και συγγραφέας. 
 
H οικολογική αγροτική ανάπτυξη βασίζεται: 
1)Στην παραγωγή προϊόντων με πιστοποίηση και ε-

πωνυμία. 
2)Στην λειτουργία συστημάτων επιστημονικής συν-

δρομής. 
3)Στην ανάπτυξη πολιτικών ποιότητας. 
4)Σε πολιτικές διαχείρισης και μείωσης του οικονο-

μικού και περιβαλλοντικού κόστους με αύξηση της οικονο-
μικής και περιβαλλοντικής απόδοσης. 

5)Σε ανάπτυξη δικτύων προώθησης και διακίνησης 
των ποιοτικών προϊόντων. 

6)Σε πολυλειτουργική αγροτοοικοτουριστική αξιο-
ποίηση του αγροτοπεριβαλλοντικού τοπίου. 

7)Στην ανάπτυξη της οικογεωργίας για την βιοτοπική 
στήριξη της βιοποικιλότητας. 

 
Ο αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός κα-

θώς συνδέεται απευθείας με τη χρήση τη γης και αποτελεί 
ένα πεδίο χημικών εισροών και διαχείρισης φυσικών πό-
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ρων, που συνδέεται με τη βιωσιμότητα των προστατευό-
μενων περιοχών, την προστασία της βιοποικιλότητας και 
με την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης. Η περιβαλλο-
ντική σημασία του αγροτικού τομέα δεν περιορίζεται μό-
νο στις περιοχές natura. 

 
I.- Κλίμακες Πιστοποίησης 
 
Θα αρχίσουμε την αναφορά μας από τις κλίμακες 

πιστοποίησης του περιβαλλοντικού προσανατολισμού – 
προσαρμογής της γεωργίας. Μερικές από αυτές δεν υφί-
στανται ακόμη, όπως για παράδειγμα η πρώτη, που έχει 
επιλεγεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ για να εφαρμοστεί στις περι-
οχές του δικτύου natura μετά την εγκατάσταση σ’ αυτές 
των Διαχειριστικών Φορέων. Οι κλίμακες λοιπόν αυτές 
είναι : 

 1)Πρωταρχικά μπορούμε να αναδείξουμε σαν πρώ-
τη κλίμακα την γεωγραφική περιβαλλοντική ένδειξη, 
δηλαδή την ένδειξη ότι ένα αγροτικό προϊόν παράγεται 
στην περιοχή του δικτύου natura, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι η παραγωγή του είναι πιστοποιημένη με συγκεκριμένο 
πρωτόκολλο, πολύ δε περισσότερο ότι είναι βιολογικό 
προϊόν. Ωστόσο υπάρχει σε μήκος χρόνου μια δυναμική 
σ’ αυτή τη σήμανση, καθώς δείχνει και τις περιβαλλοντι-
κές εισροές σε μια εκμετάλλευση, δηλαδή τις εξωτερικές 
επιδράσεις, που διαχέονται στην παραγωγική διαδικασία 
σε μια γεωγραφική έκταση. Πιστεύεται ότι σε μήκος χρό-
νου οι συμβατικές καλλιέργειες θα περιορίζονται και θα 
αναπτύσσονται περισσότερο οι πιστοποιημένες και οι βι-
ολογικές, κυρίως στις περιοχές natura. Η κλίμακα αυτή 
είναι ακόμη δυνητική. 

2)Η δεύτερη κλίμακα σήμανσης είναι η κλίμακα με 
πρωτόκολλο ολοκληρωμένης παραγωγής. Αυτή είναι 
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μια ενδιάμεση κλίμακα μια μεταβατική κλίμακα, η οποία 
είναι σχετικά αναγκαία για τα προϊόντα προστατευόμε-
νης ονομασίας - προέλευσης, τα λεγόμενα ΠΟΠ, και τα 
προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, τα ΠΓΕ. Ω-
στόσο η ολοκληρωμένη παραγωγή αφορά κάθε παραγωγή 
άσχετα από τις ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικής 
ένδειξης. Αποτελεί μια ενδιάμεση ορθολογική διαχείριση 
των εισροών και των εκροών της παραγωγικής διαδικα-
σίας. 

 3)Η επόμενη κλίμακα είναι η κλίμακα ενός άτυ-
που τοπικού πρωτοκόλλου, όπως ακριβώς αυτό υπάρχει 
στα παραδοσιακά προϊόντα. Αυτό συνδέεται με την με-
ταποίηση και γενικότερα μια τοπική ποιότητα που μπορεί 
να συνδεθεί με ένα σύμφωνο τοπικής ποιότητας. ΄Ένα 
μέρος των παραδοσιακών προϊόντων διαθέτει ειδικές πι-
στοποιήσεις και σημάνσεις. 

4)Ιδιαίτερες προδιαγραφές υπάρχουν στις προστα-
τευόμενες ονομασίες προέλευσης ΠΟΠ και στις ΠΓΕ, 
που αποτελούν την επόμενη κλίμακα, την τέταρτη. Σ’ αυ-
τήν συμπεριλαμβάνονται προϊόντα των οποίων μέρος των 
καλλιεργειών βρίσκεται γεωγραφικά μέσα στις προστα-
τευόμενες περιοχές. Έχουν χαρακτηριστικά που προϋπο-
θέτουν μια τελική ποιότητα και μια κατ’ ελάχιστον 
σύμβαση για τη διαδικασία παραγωγής τους. Είναι κυ-
ρίως εμπορικές σημάνσεις προϊόντων, που έχουν κάποια 
ιστορία στην παραγωγή τους και που έχουν μια σύνδεση 
με γεωγραφικές ζώνες παραγωγής. Δε σημαίνει ότι είναι 
βιολογικής γεωργίας, αλλά ότι έχουν κάποιες δεσμεύσεις 
και συνθήκες που συνδέονται με την ποιότητα του προϊό-
ντος. Αυτές είναι σημάνσεις ευρωπαϊκής διαστάσεως και 
το καθεστώς τους μπορεί να γίνει παγκόσμιο μέσα από τις 
προβλεπόμενες εξελίξεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου.  
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5)Η επόμενη κλίμακα που προσεγγίζει τη λογική 
των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών 
είναι η κλίμακα της φυσικής συγκομιδής. Η κλίμακα 
αυτή είναι άτυπη, όπως και αυτή των παραδοσιακών προ-
ϊόντων, και συνεπώς είναι μόνον δυνητική. Η φυσική συ-
γκομιδή έχει και αυτή προϋποθέσεις, καθότι μάλιστα σε 
περιπτώσεις που έχουμε αυξημένες υγρασίες, μια  μη έ-
γκαιρη συγκομιδή και μια μη ορθή ξήρανση των προϊό-
ντων αυτών ή οι φυτοπαθολογικές συνθήκες μπορούν να 
επιφέρουν τοξικότητα στους καρπούς από παθολογικούς 
παράγοντες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των α-
φλατοξινών, ουσιών που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα 
των επικίνδυνων ουσιών από την Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας και οι οποίες προέρχονται από τον μύκητα asper-
gilus. Τέτοιες συγκομιδές ξηρών καρπών (brazil nuts) εί-
χαν γίνει πριν από μια δεκαετία περίπου στον Αμαζόνιο 
και είχαν προκαλέσει βαριά προβλήματα υγείας. Η φυσι-
κή συγκομιδή πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που γνω-
ρίζουν τις συνθήκες και είναι καταρτισμένοι, και πρέπει 
να γίνεται λελογισμένα σε σχέση με τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας (εδώ αναφερόμαστε στη χλωρίδα).  

Πέραν τούτου η φυσική συγκομιδή αγνώστων ειδών 
ενέχει κινδύνους, όπως η περίπτωση ορισμένων κατηγο-
ριών μανιταριών, επειδή μέσα στην ίδια τη βιοποικιλότη-
τα ενυπάρχουν οι αμυντικοί χημικοί μηχανισμοί, για να 
αποφεύγεται η εξαφάνιση των ειδών αυτών μέσα από την 
τροφική αλυσίδα.  

6)Η πιο ολοκληρωμένη θα λέγαμε παραγωγική δια-
δικασία σε σχέση με το περιβάλλον βρίσκεται στην βιο-
λογική γεωργία και κτηνοτροφία. Η βιολογική γεωργία 
και κτηνοτροφία όμως έχει και αυτή παράγοντες που την 
προσδιορίζουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις καλλιεργειών 
είναι περιορισμένη στα αποτελέσματά της. Πέραν τούτου 
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πρέπει να συνεκτιμάται το εναλλακτικό κόστος, δηλαδή 
το κόστος υποκατάστασης του τρόπου παραγωγής μαζί με 
το κόστος προσαρμογής της παραγωγής στο πρωτόκολλο 
της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, που συμπερι-
λαμβάνει το κόστος ελέγχου και πιστοποίησης. Αυτό το 
κόστος διαφαίνεται, αν εκτιμήσουμε την καμπύλη των 
δυνατοτήτων παραγωγής- χωρίς να συμπεριλάβουμε υπο-
λογιστικά το κοινωνικό ή το περιβαλλοντικό κόστος της 
συμβατικής διαδικασίας, το οποίο δεν συνεκτιμάται (δυ-
στυχώς) στην αγορά. Η βιολογική γεωργία και κτηνοτρο-
φία είναι μια αναπτυσσόμενη παραγωγική διαδικασία με 
δυναμικές εμπορικές προοπτικές στο μέλλον, που ολο-
κληρώνονται με την επόμενη κλίμακα πιστοποίησης. 

7)Αυτή είναι η μεταποιητική πιστοποίηση μέσα 
από την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται: 
(α) στο σύστημα HACCP για την ασφάλεια των τροφί-
μων και την εκτίμηση των κινδύνων και (β) στο σύστημα 
ISO 14000 για την βιοτεχνική και βιομηχανική εφαρμογή. 
Ουσιαστικά αυτή η βαθμίδα καθετοποιεί την περιβαλλο-
ντική προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας.  

8)Μια ιδιαίτερη περίπτωση γεωργίας που μπορεί να 
πιστοποιηθεί περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις φυτειών 
που προσφέρονται για την παροχή ενδιαιτήματος και την 
διατροφική υποστήριξη της φιλοξενούμενης άγριας πανί-
δας και ορνιθοπανίδας στις περιοχές natura. Η ανάπτυξη 
όμως αυτής της περιβαλλοντικής ή οικοτοπικής γεωρ-
γίας απαιτεί αναδιάρθρωση των αγροτοπεριβαλλοντικών 
πολιτικών στήριξης, ώστε να συμπεριληφθούν τα ανα-
γκαία είδη χλωρίδας  ως επιλέξιμα σε συνδυασμό με τα 
μέτρα δασώσεων, αγραναπαύσεων κτλ. Οι καλλιέργειες 
των ενεργειακών και μη μεταλλαγμένων φυτών θα μπο-
ρούσαν πιθανώς να αποδίδουν περιβαλλοντικά περισσό-
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τερο και από τις βιολογικές, χωρίς να έχουν ανάγκη την 
πιστοποίηση. 

 
II.-Υποστηρικτικές ενέργειες 
 
Εδώ πρέπει να εκτιμήσουμε ότι στις επενδύσεις που 

γίνονται στα Σχέδια Βελτίωσης, στα προγράμματα των 
νέων αγροτών και σε επενδύσεις για τη μεταποίηση εκτι-
μώνται και αξιολογούνται θετικά οι κατηγορίες και οι 
βαθμίδες περιβαλλοντικής προσαρμογής που είναι θε-
σμοθετημένες.  

Οι δυνατότητες που υπάρχουν για την ένταξη στην 
παραγωγική διαδικασία φαρμακευτικών φυτών, καλλω-
πιστικών ή επίσης φυτών που λειτουργούν σαν παράγο-
ντες ρύθμισης των περιβαλλοντικών συνθηκών, δηλαδή 
σαν παράγοντες εξωτερικής οικονομίας για τις καλλιέρ-
γειες, είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικές.  

Πάντως δεν υπάρχει ακόμη ένα αποτελεσματικά 
ολοκληρωμένο πρωτόκολλο για κάθε καλλιέργεια, κυρί-
ως για τις πολυετείς καλλιέργειες,  τόσο στη βιολογική 
γεωργία όσο και στην ολοκληρωμένη παραγωγή. Αυτό 
είναι καθοριστικό και προδιαγράφει την ανάγκη για μια 
σειρά άλλων ενεργειών, ώστε να διαμορφωθεί μια ολο-
κληρωμένη προοπτική στο μέλλον. Τέτοιες ενέργειες εί-
ναι οι παρακάτω:  

1)Ούτως ή άλλως, για να υπάρξουν οικονομίες κλί-
μακας και εξωτερικές θετικές οικονομίες για την περι-
βαλλοντική προσαρμογή της γεωργίας, είναι ζωτικό να 
υπάρξει ένα δίκτυο σταθμών φυτοπροστασίας και κλι-
ματολογικής παρακολούθησης, διασυνδεδεμένο με 
πληροφορίες για τις φυτοπροστατευτικές δραστηριότητες, 
για τις καλλιεργητικές φροντίδες. Αυτό θα πρέπει να λει-
τουργεί στις περιοχές του δικτύου natura, που έχουν ι-
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σχυρή παραγωγική δυναμική στον αγροτικό τομέα, πα-
ράλληλα με την εφαρμογή προγραμμάτων εδαφολογι-
κής και φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης.  

Σημαντικός είναι ο ρόλος που μπορεί και πρέπει να 
υπάρξει στον τομέα της προώθησης της νέας ποιότητας 
και διαδικασίας παραγωγής των αγροτικών προϊόντων για 
ορισμένους φορείς, όπως: 

(α)Το ΕΘΙΑΓΕ.  
(β)Τη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογί-

ας (σε θέματα αυτοματοποίησης και παρακολούθησης της 
παραγωγής). 

(γ)Τα πανεπιστήμια, τις Σχολές και τα Τμήματα που 
καλύπτουν διεπιστημονικά τις ανάγκες της έρευνας και 
της παρακολούθησης.  

(δ)Τα συναφή Ινστιτούτα και επίσης  
(ε)Την παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας με την 

δικτύωση δεδομένων για τον αγροτικό τομέα και τη διά-
χυση όλων αυτών των πληροφοριών για την εκπαίδευση 
και κατάρτιση.  

(στ)Ο υφιστάμενος οργανισμός ΟΓΕΕΚΑ (ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ) αλλά και τα ΚΕΓΕ, που έχουν υπαχθεί ως υποδομές 
στο δίκτυο ενημέρωσης, αποτελούν υποδομές που μπο-
ρούν να διαχειριστούν ειδικά προσανατολισμένες δρα-
στηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης του αγρο-
τικού τομέα στις περιοχές του δικτύου natura.  

(ζ)Ο ΕΛΓΑ, καθώς διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο δε-
δομένων. 

2)Κρίσιμη σ’ αυτή τη μεταβατική περίοδο είναι η 
διαχείριση του κόστους πιστοποίησης, που πρέπει να 
συνυπολογίσουμε μαζί με το κόστος προσαρμογής και το 
εναλλακτικό κόστος παραγωγής της περιβαλλοντικά προ-
σαρμοσμένης γεωργίας και κτηνοτροφίας. Εδώ χρειάζο-
νται σημαντικές παρεμβάσεις και στα κίνητρα αλλά και 
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στο θεσμικό περιβάλλον, ώστε το κοινωνικό περιβαλλο-
ντικό κόστος για τη γεωργία και την κτηνοτροφία να ε-
σωτερικευτεί και να υπάρξει μια διαμόρφωση θετικών 
εξωτερικών οικονομιών, καθώς επίσης μια ρυθμιστική 
διαχείριση για μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων και 
μια διαχείριση του υφιστάμενου συμβατικού κόστους (το 
οποίο είναι πολύ μεγάλο, αν εκτιμηθεί απολύτως με περι-
βαλλοντικούς όρους).  

3)Η πρόσβαση, η δυναμική των προϊόντων στην α-
γορά είναι καθοριστική και γι’ αυτό χρειάζονται πολιτι-
κές προβολής και επωνυμίας των προϊόντων. Ήδη α-
ναφέραμε βαθμίδες προσαρμογής μέσα στις οποίες συνε-
κτιμάται και διαμορφώνεται μια επωνυμία για το προϊόν, 
για την ποιότητα που μπορεί να συνοδεύεται και με επω-
νυμία του είδους.  

4)Τα τοπικά σύμφωνα προώθησης των προϊό-
ντων, που μπορεί να είναι πολυμερή στους εταίρους τους, 
με τους Διαχειριστικούς Φορείς να πρωτοστατούν, την 
τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, τις μη κυβερνητι-
κές οργανώσεις, την περιφερειακή διοίκηση, τους παρα-
γωγικούς φορείς και τα επιμελητήρια, μαζί με τους συνε-
ταιρισμούς των παραγωγών. Μπορούν να παίξουν καθο-
ριστικό ρόλο και να συνδυαστούν με τα τοπικά σύμφωνα 
ποιότητας που προαναφέραμε.  

5)΄Ενα τοπικό σύμφωνο προϊόντων μπορεί να επι-
φέρει αύξηση της ενδογενούς ή εσωτερικής ζήτησης. 
Διαμορφώνει συνθήκες για ανάπτυξη και της ζήτησης για 
διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς. Επίσης μπορεί να 
συνδέεται και με δίκτυα πώλησης των προϊόντων των 
περιοχών natura, με διεπαγγελματικές οργανώσεις και 
συνεταιρισμούς με βάση τη γεωγραφική θέση των προ-
στατευόμενων περιοχών, με δίκτυο προώθησης, εκθετή-
ρια προϊόντων και με δραστηριότητες που συνδέονται με 
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το μάρκετινγκ και το μάνατζμεντ της πράσινης γεωργίας 
και κτηνοτροφίας.  

6)Σε όλα τα επίπεδα μπορούμε να πούμε ότι χρειά-
ζονται γεωργικές οικονομίες κλίμακας  που να είναι 
τεχνικές, διαρθρωτικές, θεσμικές και οργανωτικές με 
ομαδικά και συνεταιριστικά μοντέλα και δράσεις, ώστε 
στις περιοχές του δικτύου natura να υπάρξουν: (α) οι βά-
σεις ολοκληρωμένης επιστημονοτεχνικής παρακολούθη-
σης, (β) υποδομές με μιαν άμεση αποδοτικότητα και (γ)  
διασύνδεση της έρευνας-παρακολούθησης με την παρα-
γωγή και την προώθηση.  

7)Οι κλίμακες προσαρμογής στο αειφορικό πρωτό-
κολλο της αγροτικής οικονομίας αποτελούν και κλίμακες 
βαθμίδας για το πράσινο μάρκετινγκ των αγροτικών προ-
ϊόντων στο εμπόριο όπως προαναφέραμε. Για μια περιοχή 
βέβαια είναι ισχυρό συλλογικό μάρκετινγκ το εγχείρημα 
της ανασύστασης της ποιμενικής και της αγροτικής 
ζωής με σύγχρονες δυναμικές. Συνδέεται με την ταυτό-
τητα της περιοχής μέσα στην οποία ο τρόπος ζωής υφί-
σταται ως ανθρωπογεωγραφική έννοια. Εδώ δεν πρέπει 
να ξεχνάμε τη δυνατότητα για πολυλειτουργικούς γεωρ-
γούς, κτηνοτρόφους ή ποιμένες, ώστε το εναλλακτικό 
κόστος να απορροφηθεί με την αξιοποίηση του συγκρι-
τικού οφέλους τέτοιων περιοχών, καθώς οι περιοχές του 
δικτύου natura είναι περιοχές αναδυόμενες τουριστικά.  

Οι περιοχές αυτές αποτελούν μικρά πιλοτικά αν-
θρωπικογεωγραφικά πεδία μέσα στα οποία μπορεί να υ-
πάρξει; (α) μια ολοκληρωμένη αποτίμηση της σχέσης κό-
στους - οφέλους και κοινωνικής ευημερίας, (β) μια τοπι-
κή ανασύνταξη του οικονομικού και κοινωνικού συστή-
ματος και (γ) μια δημογραφική ανασύνταξη που θα αλλη-
λοεπηρεάζεται με το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα.  
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8)Χρειάζεται, και εδώ πρέπει να το σημειώσουμε, 
μια πολιτική δημογραφικής στήριξης των περιοχών στη 
λογική της αποκέντρωσης και της ολοκληρωμένης ανά-
πτυξης της υπαίθρου, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υφί-
σταται ένα διαχειριστικό κόστος αλλαγής. 

9)Η ανάκτηση των τοπικών ποικιλιών και των 
ζώων εργασίας μαζί με την ανάκτηση του αγροτικού 
τοπίου και την πολιτική ολοκληρωμένης δυναμικής τοπί-
ου και γεωργίας αποτελούν προκλήσεις για την πολυλει-
τουργικότητα της εκτατικής καλλιέργειας και για την 
αποδοτικότητα των περιοχών του δικτύου natura. Η ποιο-
τική, μορφολογική και αισθητική ανάκτηση και ανασύν-
θεση του χωριού, η αναβίωση των ορεινών χωριών, οι 
λιμναίες και οι παραποτάμιες περιοχές αποτελούν πεδία 
με δυνατότητες οικοτουριστικής ανάδυσης των περιοχών 
του δικτύου natura. Συνδέονται με την ποιότητα της ζωής 
των κατοίκων, αλλά παρέχουν και δυνατότητες για πρό-
σθετα εισοδήματα. Εδώ χρειάζεται ένας εκσυγχρονισμός 
των εκπαιδευτικών πακέτων προς τους κατοίκους των 
περιοχών natura μέσα από το υφιστάμενο δίκτυο ενημέ-
ρωσης, ώστε να συμπεριληφθεί η πράσινη επιχειρηματι-
κότητα και το εναλλακτικό και πολυλειτουργικό πλαίσιο 
δραστηριότητας των κατοίκων.  

10)Ακόμα και η αισθητική κατάρτιση μαζί με την 
καταγραφή των τερπνών τοποθεσιών και των τερπνών 
τοπίων αποτελούν τμήματα αυτής της ανασύνταξης του 
ανθρώπινου δυναμικού για την πράσινη επιχειρηματικό-
τητα.  

11)΄Οπως και να έχει, οι περιοχές του δικτύου   na-
tura αναγκαστικά θα λειτουργήσουν με παραγωγική αυ-
τογνωσία σε σχέση με το περιβάλλον. Αυτή η αυτογνω-
σία θα οδηγήσει σε επιλογές που δεν πρέπει να είναι επι-
λογές εγκατάλειψης των περιοχών, αλλά επιλογές που   
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με ευφυΐα κοιτάνε το μέλλον. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια 
νέα συλλογικότητα ώστε να προσεγγιστούν εγκαταλε-
λειμμένες υποδομές, παρακμασμένες και απαξιωμένες, 
σαν πεδία υποδομών για οικολογικά «κιμπούτς», για να 
χρησιμοποιήσουμε έναν όρο που έχει διεθνοποιηθεί. Σ’ 
αυτό σημαντικό ρόλο θα παίξει η συνεργασία διαχειρι-
στικών φορέων με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
τις τοπικές κοινωνίες. Στο μοντέλο αυτό υπάρχουν προη-
γούμενα παραδείγματα από το διεθνή χώρο που μπορούν 
να αξιοποιηθούν και να αξιολογηθούν και μια χαρακτη-
ριστική περίπτωση είναι η περίπτωση του Dana Project 
στην Ιορδανία όπου, μέσα από πολλά μειονεκτήματα, δο-
κιμάστηκε μια παραγωγική ανάδειξη για την τοπική κοι-
νωνία σε συνάρτηση με τον σεβασμό του περιβάλλοντος.  

 
        ΙΙΙ.-Εξωτερικές οικονομίες, επιβαρύνσεις     
               και σχέση κόστους-απόδοσης 
 
Πρέπει όμως να προσθέσουμε σε όσα αναφέραμε 

πριν μια αξιολόγηση των εξωτερικών οικονομιών και 
της σχέσης κόστους και απόδοσης στον τομέα της οικο-
λογικής διαχείρισης των παραγωγικών πόρων της γεωρ-
γίας.  

 
Α,-Κόστος και απόδοση 
 
1)Πρωταρχικά πρέπει να σημειώσουμε ότι το ενερ-

γειακό κόστος και το ενεργειακό τίμημα της συμβατικής 
γεωργίας είναι καταφανώς μεγαλύτερο από το κόστος της 
οικολογικής ή βιολογικής γεωργίας.  

Το κόστος της  συμβατικής γεωργίας, παρότι είναι 
μεγαλύτερο σε τομείς όπως η ενέργεια, δεν είναι αποτρε-
πτικό για τους παραγωγούς, επειδή αφ’ ενός μεν συνδυά-
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ζεται με μεγαλύτερες αποδόσεις, δηλαδή με μικρότερο 
κόστος ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος, και αφ’ ετέ-
ρου δεν επιβαρύνεται η παραγωγή από το κόστος περι-
βαλλοντικής προσαρμογής και πιστοποίησης. 

(α)΄Ετσι λοιπόν η εκτίμηση του ενεργειακού κό-
στους  δεν οδηγεί αυτόματα στην επιλογή της βιολογικής 
γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

(β)΄Ομως υπάρχει η δυνατότητα για ορθολογικο-
ποίηση και για μείωση του ενεργειακού κόστους της 
συμβατικής παραγωγής σε ένα ενδιάμεσο στάδιο προ-
σαρμογής που πρέπει να παρακολουθήσουμε, ώστε η πα-
ραγωγική διαδικασία να οδηγηθεί με τρόπο συναινετικό 
στην επιλογή των πιο φιλικών διαχειρίσεων προς το περι-
βάλλον, έστω και αν αυτές δεν είναι ολοκληρωμένες με 
το πρωτόκολλο της βιολογικής παραγωγής. 

2)Σημειώνουμε εδώ ότι ο κάθε αγρότης πρέπει να 
εκτιμήσει επίσης το κόστος των αρδεύσεων  που είναι 
περιττές ποσοτικά και ποιοτικά και τον τρόπο των αρ-
δεύσεων.  

(α)Στον τρόπο των αρδεύσεων πρέπει να σημειώ-
σουμε ότι η λύση που είναι πιο οικονομική ποσοτικά και 
σε κάποιες πλευρές και ποιοτικά είναι η λύση της στά-
γδην άρδευσης. Μόνο που διαμορφώνει πεδία αλατότη-
τας και λειτουργεί σαν ένας παράγοντας μερικής και ζω-
νοποιημένης υποβάθμισης του εδάφους, αν διατηρείται 
σταθερή η θέση αυτής της στάγδην άρδευσης. Αυτό συμ-
βαίνει, επειδή έτσι ποτίζονται τα ίδια σημεία του εδάφους 
και στα όρια της διαβρεχόμενης και της μη διαβρεχόμε-
νης περιοχής του εδάφους συσσωρεύονται άλατα. Απαι-
τείται συνεπώς, τουλάχιστον συμπληρωματικά και σε πε-
ριπτώσεις που δεν έχουμε επάρκεια βροχοπτώσεων, η 
χρήση ποτίσματος και με άλλο τρόπο, ώστε να μην υπάρ-
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ξει αυτή η συσσώρευση των αλάτων στα όρια  του αρ-
δευόμενου εδάφους με το έδαφος που δεν διαβρέχεται.  

(β)Επομένως σημαντικός εδώ είναι ο έλεγχος της 
ποιότητας των εδαφών αλλά και ο έλεγχος της ποιότη-
τας των νερών. Αυτό συχνά παραμελείται και σε μακρο-
χρόνιες εφαρμογές έχει καθοριστικές επιπτώσεις. Σημα-
ντικό ρόλο παίζουν σε κάθε περίπτωση στις καλλιέργειες 
συμπτωματολογικές παρατηρήσεις. Αυτές οι παρατηρή-
σεις μπορούν να μας οδηγήσουν και σε επιλογές για την 
ορθολογικότερη και πιο ολοκληρωμένη παραγωγή. Όταν 
έχουμε συνδυασμό των διαγνωστικών ενεργειών με τις 
συμπτωματολογικές παρατηρήσεις και με τις ανάλογες 
συμβουλές, έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

(γ)Για να εκτιμήσουμε όμως καλύτερα τη δυναμική 
ενός οικολογικού πόρου της γεωργίας όπως το νερό, 
πρέπει να δούμε για παράδειγμα το νερό και ως παράγο-
ντα που ρυθμίζει μυκητολογικά και εντομολογικά συνθή-
κες που έχουν άμεση σχέση με την φυτοπροστασία. Επί-
σης μακροχρόνια το νερό που χρησιμοποιούμε συνδέεται 
με την εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα και την υ-
φαλμύρωση. Πόσο το πρωτόκολλο χρήσης του νερού 
συνδέεται με το ατομικό και το κοινωνικό περιβαλλοντι-
κό κόστος και όφελος; Πρέπει ακόμα να εκτιμήσουμε τις 
δαπάνες που συνδέονται με την ενέργεια και το κόστος 
αυτής για την άντληση και τη διοχέτευση του νερού, την 
αποκατάσταση των φθορών των δικτύων και ακόμα με 
την ανάγκη χρήσης του εργατικού δυναμικού και τη δα-
πάνη για τα ημερομίσθια. Ταυτόχρονα βλέπουμε ένα πε-
ριβαλλοντικό κόστος, μια αρνητική αλληλεπίδραση με 
τα ζιζανιοκτόνα και την ποιοτική υποβάθμιση, την α-
παξίωση του υδροφόρου ορίζοντα κ.ο.κ. Σίγουρα η οι-
κολογική στρατηγική έχει άλλες προσαρμογές στη χρήση 
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του νερού μεταξύ των ετήσιων και των πολυετών καλλι-
εργειών. 

3)Μια τρίτη κατηγορία που πρέπει να αναλύσουμε 
είναι η κατηγορία του κόστους των λιπάνσεων και μιλά-
με για τις περιττές λιπάνσεις, όπου έχουμε: 

(α)Δαπάνες καυσίμων, ημερομισθίων, φθορές πα-
ραγωγικών υποδομών και αναλωσίμων. 

(β)Ταυτόχρονα όμως έχουμε μια ανισορροπία του 
εδάφους ποιοτική και ποσοτική. 

(γ)Μια επίδραση στις φυτοπαθολογικές συνθήκες  
(δ)΄Ενα διαρκές κοινωνικό και οικολογικό κόστος 

που αποτιμάται ως ρύπανση και μόλυνση του εδάφους 
και του υδροφόρου ορίζοντα. 

(ε)Αποτιμάται επίσης στην ποιότητα και στην ποσό-
τητα του προϊόντος. Ο δείκτης ποιότητας προς ποσότητα 
προϊόντος μπορεί να είναι ελλειμματικός σε σχέση με τις 
συνθήκες της αγοράς.  Δηλαδή η υψηλή ποιότητα παρα-
γωγής και τελικού προϊόντος δεν αποδίδει τελικά μια πο-
σότητα αντίστοιχη με αυτήν που αποδίδεται με την συμ-
βατική γεωργία αλλά μικρότερη, και επομένως με όρους 
αγοράς δεν είναι το ίδιο αποδοτική οικονομικά. Αλλά αυ-
τό συμβαίνει επειδή δεν συνυπολογίζεται το κοινωνικό 
κόστος της συμβατικής γεωργίας και το κοινωνικό και 
οικολογικό όφελος της βιολογικής γεωργίας.  

Εδώ πρέπει να προσεγγίσουμε θετικά τη χλωρή λί-
πανση σαν μια λίπανση που μπορεί να είναι συμβατή με 
τη βιολογική γεωργία, όταν δεν υπάρχει υπερβολή, γιατί 
και αυτή η μορφή λίπανσης με τη χρήση των ψυχανθών 
μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες νιτροσυσσωρεύσεις και 
σε νιτροποίηση στο έδαφος και στα νερά.   

(στ)Προσθέτουμε ακόμη μία θετική επίδραση στις 
επιλογές του καλλιεργητή από την αξιοποίηση συνδυα-
στικών περιοδικών διαγνωστικών εξετάσεων (εδαφο - και 
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φυλλοδιαγνωστικών) καθώς η καλή γνώση της σύστασης 
του εδάφους και της σύστασης του φυλλώματος και των 
ιστών του δένδρου επιτρέπει μεγάλη εξοικονόμηση και 
καλύτερες αποδόσεις στις λιπάνσεις. 

Μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε ότι το  δια-
γνωστικό κόστος αντισταθμίζεται από πολύ μεγαλύτερο 
όφελος και οικονομικό (μείωση δαπανών και αύξηση α-
ποδόσεων) και περιβαλλοντικό. 

4)Αντίθετα έχουμε θετική επίδραση από το κλά-
δεμα στο βαθμό που το κλάδεμα δεν «ξυπνάει τη νεότη-
τα» των παραγωγικών δέντρων και στο βαθμό που υπάρ-
χει μια πολιτική για την επούλωση των πληγών από το 
κλάδεμα. Το κλάδεμα μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας 
ρυθμιστής της παραγωγής και των φυτικοπροστατευκών 
ορίων και αναγκών.  

5)Η καλλιέργεια του εδάφους λειτουργεί μέσα από 
την υπερβολή με μια εξωτερική επιβάρυνση και για το 
νερό, για τη χρήση του και για τη λίπανση. Περιορίζει 
όμως την ανάγκη χρήσης ζιζανιοκτόνων. Τα ζιζανιοκτόνα 
μπορούν να αποκλειστούν με πολύ λελογισμένες καλλι-
εργητικές εφαρμογές και με καλές πρακτικές γύρω από τα 
ζητήματα της χλωρής λίπανσης.  

Η υγεία του εδάφους και η υγεία του παραγωγικού 
πληθυσμού είναι δυο όψεις των καλλιεργειών που συνδέ-
ονται με τις οικολογικές, βιολογικές και φυσικοχημικές 
εισροές στη γη. Συνδέονται με την αειφορία των παραγω-
γικών και βιοτικών φυσικών πόρων, καθώς για παράδειγ-
μα το νερό δεν είναι μόνο ένας παραγωγικός πόρος, αλλά 
είναι και ένας βιοτικός πόρος για τους κατοίκους των χω-
ριών και των πόλεων και ένας βιοτικός πόρος επίσης για 
τη βιοποικιλότητα.  

Η εδαφική ποιότητα και βιοαντίδραση, η πολιτική 
για τον έλεγχο της οξείδωσης της οργανικής ουσίας του 
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εδάφους, όσο και αν φαντάζουν σαν νέα και άγνωστα πε-
δία για τους καλλιεργητές, ωστόσο αποτελούν παράγο-
ντες που μπορούν και έχουν αποτελέσματα στην ποιότητα 
και την ποσότητα του καρπού καθώς επίσης και στην φυ-
τοπροστασία.  

6)Θα κάνουμε επίκληση της τρίτης αρχής στο νόμο 
της αντοχής των υποκειμένων (δηλαδή των ειδών της 
βιοποικιλότητας), σύμφωνα με την οποία η ελλειμματι-
κότητα ενός οικολογικού παράγοντα μειώνει την αντοχή 
και σε άλλους παράγοντες. Αυτή η εξειδικευμένη και α-
ναπτυγμένη αρχή είναι συναφής με τον νόμο του 
Shelford. Για παράδειγμα, η έλλειψη επάρκειας σε άζωτο 
αυξάνει τις ανάγκες σε νερό και μειώνει την αντοχή στην 
έλλειψη του νερού, παρά το γεγονός ότι το άζωτο απαιτεί 
αύξηση των ποσοτήτων νερού. Βλέπουμε δηλαδή για πα-
ράδειγμα ότι η αλλαγή ενός συντελεστή μπορεί να επη-
ρεάσει την αλλαγή και να αλλάξει τις ανάγκες και τις 
ρυθμίσεις για όλους τους υπόλοιπους. Αυτό ισχύει για 
όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την υγεία του εδάφους και 
την υγεία των παραγωγικών ειδών και των μονάδων τους.  

7)Μια άλλη αποτίμηση οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική, που πρέπει να γίνει από κάθε καλλιεργη-
τή, είναι στον τομέα των ψεκασμών.  

Πρέπει εδώ να σημειώσουμε τις πέντε κατηγορίες 
χημικών σκευασμάτων βιολογικής ή συμβατικής προέ-
λευσης, που χρησιμοποιούνται.  Μερικά από αυτά χρησι-
μοποιούνται και στη βιολογική γεωργία. Αυτά είναι: 

(α)Τα εντομοκτόνα, στα οποία θα κάνουμε μια βα-
σική διάκριση μεταξύ της κατηγορίας των πυρεθρινών, η 
υπερβολική χρήση των οποίων χρειάζεται προσοχή σε 
σχέση με την ανάπτυξη των ακάρεων, και όλων των κα-
τηγοριών των εντομοκτόνων της συμβατικής χημικής φυ-
τοπροστασίας (οργανοφωσφορικά, καρβαμιδικά κτλ.).  
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(β)Τα μυκητοκτόνα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 
και οι περιπτώσεις των χαλκούχων σκευασμάτων, που 
επιτρέπονται στην βιολογική γεωργία. Πρέπει να σημειώ-
σουμε όμως ότι και στον χαλκό πρέπει να υπάρχει ένα 
μέτρο, καθώς συχνά λειτουργεί τοξικά στις μεγάλες συ-
γκεντρώσεις του και για τα ζώα και την πανίδα εν γένει, 
επειδή μπορεί να επιφέρει νεφρική ανεπάρκεια.  

(γ)Τα διαφυλλικά λιπάσματα. 
(δ)Οι φυτοορμόνες, που είναι οι ρυθμιστές και χρη-

σιμοποιούνται κυρίως πιλοτικά. Δεν έχει υπάρξει μια ο-
λοκληρωμένη αποτίμηση του ρόλου τους, ενώ θα έπρεπε 
γενικά να αποφεύγονται, επειδή εγκυμονούν κινδύνους σε 
σχέση με τη φυσιολογία των ειδών.  

(ε)Τα ζιζανιοκτόνα που αναφέραμε προηγούμενα 
και τα οποία από περιβαλλοντική άποψη χρεώνονται α-
πολύτως αρνητικά. 

Σημαντική σε κάθε περίπτωση είναι η τήρηση των 
οδηγιών εφαρμογής των σκευασμάτων. 

8)Τέλος σημαντική διαχείριση φιλική προς το περι-
βάλλον και τον καταναλωτή μπορεί να υπάρξει στη δια-
δικασία της συγκομιδής, της επεξεργασίας και της συ-
ντήρησης που υφίσταται κάθε προϊόν από τον παραγωγό. 
Κυρίως εδώ υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να υπο-
βαθμίσουν την ποιότητα των προϊόντων και επίσης να 
είναι ενεργειακά ασύμφορες και με αυξημένο κόστος.  

Η αειφορική προσαρμογή των εγκαταστάσεων συ-
ντήρησης και μεταποίησης που υπάρχουν για ένα πλήθος 
παραγόμενων προϊόντων είναι σημαντική, επειδή, για πα-
ράδειγμα, τα ξηραντήρια, όχι μόνο του καπνού αλλά και 
άλλων προϊόντων, είναι ενεργειοβόρα όπως και οι διαδι-
κασίες της πρώτης επεξεργασίας.  
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Β.-Εξωτερικές οικονομίες και επιβαρύνσεις 
 
1)Οι ενεργειακές ρυθμίσεις της γεωργίας και των 

υποπροϊόντων της, η αξιοποίηση υποπροϊόντων για βι-
ομάζα, που χρησιμοποιείται για παραγωγή θερμικής ε-
νέργειας από αποφλοιώσεις και από υπολείμματα, όπως 
από τα ελαιοτριβεία, και η αξιοποίηση των γεωθερμικών 
πεδίων, όπου αυτά υπάρχουν, ή των δρομολογίων ροής 
του φυσικού αερίου μπορεί να διαμορφώσει κάποιες οι-
κονομίες κλίμακας για την παραγωγική διαδικασία.  

2)Μέσα στις οικονομίες κλίμακας πρέπει να συμπε-
ριλάβουμε και τη χρήση βιολιπασμάτων που παράγο-
νται τοπικά, μόνο που εδώ πρέπει να προσέξουμε τη μο-
λυσματική επίδραση που μπορούν να ασκήσουν στα εδά-
φη και στα καλλιεργούμενα είδη οι παραγόμενες κοπριές 
ή τα υπολείμματα των πρώτων επεξεργασιών.  

Γενικά πρέπει να οδηγηθούμε σε μια υπεύθυνη και 
λογικά τεκμηριωμένη διαχείριση, που αφορά όλα τα υπο-
προϊόντα, είτε αυτά είναι από το κλάδεμα είτε από την 
επεξεργασία και μεταποίηση είτε από δραστηριότητες 
κτηνοτροφικές και παραγωγικές άλλων τομέων. 

3)΄Ενα μεγάλο πρόβλημα, που μπορεί να απαντηθεί 
και που δημιουργείται από ανεπάρκεια στον αρχικό 
σχεδιασμό της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, 
συνδέεται με δενδρώδεις καλλιέργειες που διαμορφώνουν 
συνθήκες αμοιβαίων εξωτερικών επιβαρύνσεων και γίνο-
νται πεδία ενδημικών φυτοπαθολογικών καταστάσεων.  

Αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν υπήρ-
χε μια καλλιεργητική χωροταξία για τις πολυετείς, μικρής 
κλίμακας, καλλιέργειες που δεν μπορούν να υποστούν 
αναδιάρθρωση κατ’ επιλογή σε μικρό μήκος χρόνου, έτσι 
ώστε να έχουμε μια πρόληψη σχετικά με τις εξωτερικές 
επιβαρύνσεις.  
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Γενικώς στις περιοχές natura πρέπει να εκτιμηθεί 
οικοσυστημικά η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, ώστε 
να μην προκύπτουν μεγάλα συμπαγή κτήματα μονοκαλ-
λιέργειας, τα οποία θα εξελιχθούν σε προβληματικά για 
το περιβάλλον και την παραγωγή στο μέλλον. Τέτοιες 
συνθήκες έχουν παρατηρηθεί στην Αμερική, στη Γαλλία 
όπως και στη χώρα μας και απαίτησαν μακροχρόνιες πο-
λιτικές για την ανάταξη των κτημάτων αυτών. Ακόμα και 
ετήσιες καλλιέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε μια υπο-
βάθμιση το έδαφος και να περιορίσουν τη φέρουσα ικα-
νότητά αυτού και των οικολογικών συνθηκών για τη συ-
γκεκριμένη καλλιέργεια.  

Συνεπώς χρειάζεται: 
(α)Μια διεπιστημονική μελέτη  
(β)΄Ενας ανασχεδιασμός στις περιοχές natura και 
(γ)Μια πολιτική για την εθελοντική απόσυρση από 

ορισμένες καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν τέτοια προ-
βλήματα και που συνεπώς επιβαρύνουν το περιβάλλον.  

4)Σ’ ένα βαθμό μια πολιτική χάραξης και θεσμικής 
υποστήριξης της προσαρμογής των καλλιεργειών στις 
περιοχές natura μπορεί να γίνει και με την χρήση των 
δυνατοτήτων του αναδασμού, που πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε αυτές τις περιοχές. Μέσα στα όρια του 
κάθε αναδασμού μπορεί να προβλέπονται ζώνες ελεύθε-
ρης βιοποικιλότητας και ζώνες δημιουργίας αλσυλλίων, 
που μπορούν να αξιοποιηθούν τοπικά και οικοτουριστικά. 
Τέτοιες περιπτώσεις με πολύ μικρότερο εμβαδόν είναι οι 
οικοφράχτες που διαμορφώνουν και μια ελκυστική αι-
σθητική πνοή στο αγροτικό τοπίο.  

Η τοπική καθετοποίηση σε σχέση με την αγροτική 
παραγωγή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις περιοχές του 
δικτύου natura. Θα συνεισφέρει τόσο στη διαμόρφωση 
ενός τοπικού κώδικα ποιότητας και αυτοσυνειδησίας των 
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παραγωγών και των καταναλωτών, όσο και θα συνεισφέ-
ρει στην απορρόφηση γνώσης. Αυτή η γνώση θα είναι 
πολυμερής και πολυκλαδική και θα αφορά τη διαχείριση 
των προβλημάτων της προσαρμογής και την αξιοποίηση 
των ιδεών.  

5)Μέσα στους όρους καθετοποίησης πρέπει να συ-
μπεριληφθούν επίσης η κατανάλωση και η προσαρμογή 
των εμπορικών δρομολογίων και των προϊόντων σε τοπι-
κό επίπεδο μέσα από τις λαϊκές. Πρέπει να υπάρξει μια 
ολοκληρωμένη, εθνική, περιφερειακή,  νομαρχιακή και 
δημοτική πολιτική για τις λαϊκές, σε συνάρτηση και σε 
συνάφεια με τα προϊόντα των περιοχών του δικτύου 
natura. Εκτός από τις λαϊκές μπορούμε με αντίστοιχο 
τρόπο να μιλήσουμε για τα παζάρια για τις περιοχές αυ-
τές.  

Πιστεύουμε πάντως ότι, τόσο στο επίπεδο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο επίπεδο της εθνικής εξει-
δίκευσης των πολιτικών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 4ο 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα υπάρξουν ειδικές ρυθμί-
σεις σε σχέση με τις περιοχές του δικτύου natura. Αυτές 
θα ολοκληρώνουν τις πολιτικές και θα στηρίζουν την 
ταυτότητα και την ολοκλήρωση αυτών των περιοχών, 
όπως αυτή συνδέεται εν προκειμένω με τον αγροτικό το-
μέα και με την μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών 
προϊόντων. Τοπικές πρωτοβουλίες, όπως γιορτές προϊό-
ντων, εκθετήρια προβολής κ.α συμβάλλουν μόνο περιο-
ρισμένα, όταν δεν εντάσσονται σε μια μακροχρόνια πολι-
τική ποιότητας και πρόσβασης στις αγορές.   

Η οικοαγροτική ανάπτυξη συνδέεται στενά με την 
διαφοροποίηση του προϊόντος και των πολιτικών, όπως 
αυτή σχετίζεται με τους διαφορετικούς τύπους περιβάλ-
λοντος, π.χ. για την ανάπτυξη των ορεινών όγκων στην 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση υπάρχει ο Οργανισμός Euromontana 
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και οι ανάλογες πολιτικές που λειτουργούν ως ομπρέλλα 
στα προϊόντα της ορεινής οικονομίας. Αντίστοιχα μπο-
ρούν να διαμορφωθούν, να ομαδοποιηθούν και να ειδι-
κευτούν οικοαναπτυξιακά ζητήματα και πολιτικές προϊό-
ντων για θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, για ζώνες 
υδροβιοτοπικές, παραλίμνιες, παραποτάμιες  και πεδινές. 

Σημαντική ακόμη είναι η οικοπροσαρμογή της γε-
ωργίας στην ενεργειακή πολιτική μέσω των «ενεργεια-
κών» καλλιεργειών και η ανάπτυξη καλλιεργειών ολο-
κλήρωσης και στήριξης της τροφικής αλυσίδας ισχυρά 
προστατευόμενων οικοσυστημάτων. 
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                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 
Πολιτιστικό Επιχειρείν για το περιβάλλον 

 
«Ο πλησίον μας δεν είναι το χρήμα και η δημοσιότητα, αλλά 

η φύση και η ζωή». 
        Από το «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνία και Πολιτική» 
 
Ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά ως πο-

λιτιστικό περιβάλλον συμβάλλουν στην ελκυστικότητα των 
προστατευόμενων περιοχών και αποτελούν ένα πεδίο πολι-
τιστικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, ενώ δημι-
ουργούν ένα πολιτιστικό εισόδημα για την κοινωνία. Ο πο-
λιτισμός και το περιβάλλον είναι αλληλέγγυες όψεις της 
βιωσιμότητας και της πράσινης επιχειρηματικότητας. 

Μπορεί ο πολιτιστικός χώρος για το περιβάλλον να 
είναι χώρος μικρής έντασης κεφαλαίων και αποδόσεων, 
όμως διαμορφώνει το κλίμα επιτυχίας της πράσινης επιχει-
ρηματικότητας και των αγορών. Το πολιτιστικό περιβάλλον 
και η πολιτιστική επιχειρηματικότητα είναι ισχυρή εξωτε-
ρική οικονομία για την προστασία του περιβάλλοντος και  
τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
 
 Ο σύγχρονος πολιτισμός και η πολιτιστική κληρο-
νομιά αποτελούν συνθετικά στοιχεία για την ανάδειξη της 
ταυτότητας ενός τόπου και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η 
πολιτιστική ταυτότητα και  ζωή συνάδουν με το βιώσιμο 
τουρισμό και τη βιώσιμη παραγωγή σε μια περιοχή. Πα-
ράλληλα οι πολιτιστικές δεξιότητες είναι δεξιότητες που 
λειτουργούν καθοριστικά για την ακτινοβολία ενός τόπου 
και για την άρση των περιφερειακών και ενδοπεριφερεια-
κών ανισοτήτων. 
 Έτσι λοιπόν το πολιτιστικό επιχειρείν, δηλαδή η 
ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη 
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οικονομικών δραστηριοτήτων σχετικά με τον πολιτισμό 
και τα προϊόντα του, λειτουργεί όχι μόνον σαν παράγο-
ντας προστιθέμενης αξίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά 
και για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας περιοχής. Επί-
σης το πολιτιστικό επιχειρείν συνδέεται και με άϋλα αγα-
θά και υπηρεσίες και έτσι συνδυάζεται με τη μείωση των 
υλικών αναπτυξιακών ροών, εκπληροί δηλαδή τους όρους 
της αποσύνδεσης. 
            Ο πολιτισμός ταυτόχρονα λειτουργεί και σαν πε-
δίο πράσινης επιχειρηματικότητας και ως νοοτροπία στην 
προστασία του περιβάλλοντος και τον ποιοτικό προσανα-
τολισμό της βιώσιμης ανάπτυξης. Αξίζει λοιπόν να δούμε 
τον πολιτισμό όχι μόνον ως αντίσταση στις περιβαλλο-
ντικές ατυπίες της ανάπτυξης και της αγοράς ούτε μόνον 
ως ζωτικό συντελεστή της συστημικής ταυτότητας ενός 
τόπου, αλλά και ως απέραντη εξωτερική οικονομία, κα-
θώς συνιστά την αμιγώς ανθρώπινη ποιότητα στη βιώσι-
μη ανάπτυξη. 
 Αυτή η ποιότητα λειτουργεί και στην αναπτυξιακή 
και περιβαλλοντική διαβούλευση και ποιότητα.  
 Πολλές στρεβλώσεις της αγοράς και της ανάπτυ-
ξης όπως ο υπερκαταναλωτισμός και ο υπερκαπιταλισμός 
δηλώνουν πολιτιστικό έλλειμμα. Η  σμίκρυνση των σχέ-
σεων με τη φύση και η οικολογική γκεττοποίηση των πό-
λεων είναι και ένα πολιτιστικό πρόβλημα. 
             Το πεδίο αλληλεπίδρασης ανθρώπου, κοινωνίας, 
πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπίου γης, νερού, αέρα, χλω-
ρίδας και πανίδας δεν είναι μόνο οικονομικό και περιβαλ-
λοντικό, αλλά και πολιτιστικό. Αυτές οι σχέσεις είναι ο 
βιότοπος της πολιτιστικής συνέχειας και της ποιότητας 
ζωής.  
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           Στο σύγχρονο κόσμο όλο και πιο πολύ αξιολογεί-
ται η πολιτιστική περιουσία, - όχι μόνον ως η μουσειακή, 
μνημειακή, αναμνηστική και παραδοσιακή, αλλά και ως 
δυναμική σύγχρονη δημιουργία και πολιτιστική θέσμιση. 
Η έννοια της ανθρώπινης και της κοινωνικής περιουσίας 
διευρύνεται. Η εμπειρία της επαφής και της κατανόησης 
της φύσης είναι μέρος της πολιτιστικής περιουσίας. Η 
παραγωγή πολιτιστικής εμπειρίας αναδεικνύεται ως σύγ-
χρονη μορφή ανθρώπινης περιουσίας.  
 Η περιουσία, όπως παρατηρεί ο Ρίφκιν, μετακι-
νείται από την ιδιοκτησία και τον σωρευτικό  θησαυ-
ρισμό στην πρόσβαση και αναπτύσσεται χρονικά ως 
εμπειρία ζωής. Ο μετασχηματισμός αυτός και η αναθεώ-
ρηση των οικονομικών αξιών σ’ένα βαθμό αποτελεί ένα 
συνεχιζόμενο πολιτιστικό γεγονός. Μέσα από κάθε ανά-
λογη εξέλιξη αλλά και ως πρωτογενής παράγων ο πολιτι-
σμός λειτουργεί ως μεσολαβητής ανθρώπου και φύσης.  

Ο πολιτισμός βοηθάει κάθε κοινωνία και κάθε πο-
λίτη στην ανάκτηση και την δημιουργία της ποιότητας 
της συλλογικότητας. Αυτό διευκολύνει τα μέγιστα στην 
περιβαλλοντική διακυβέρνηση, καθώς ο πολιτισμός είναι 
ένα διαρκές αγαθό που περιορίζει τις εξαρτήσεις του σύγ-
χρονου ανθρώπου από το αγοραίο και τους δαίμονες της 
στιγμής και της συγκυρίας.  

Αυτή η στιγμιαία θεώρηση οδηγεί στις θησαυρι-
στικές τάσεις. Αντίθετα η χρονική διάσταση ως συνέχεια 
της ζωής και της φύσης μας επιτρέπει να αναθεωρήσουμε 
τη θεώρηση της περιουσίας και των οικονομικών αξιών 
και να συμπεριλάβουμε άλλες πιο αντικειμενικές και άλ-
λες πιο υποκειμενικές όψεις. Όπως ακριβώς δεν μπορού-
με να αποτιμήσουμε ένα μουσικό κομμάτι με τις νότες 
σαν στιγμιαίες σειρές ήχων, όπως έλεγε ο Μπέρκσον, έτσι 
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δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε ευημερία και περιουσία 
χωρίς το χρόνο.  

Ο χρόνος όμως συγκεφαλαιώνει και την περιβαλ-
λοντική (ως πιο αντικειμενική) διάσταση και την πολιτι-
στική και ψυχολογική (ως πιο υποκειμενική) στην αποτί-
μηση της περιουσίας και της ευημερίας. Έχει έρθει ο και-
ρός να μιλήσουμε και για πολιτιστικό εισόδημα. Μέρος 
αυτού του πολιτιστικού εισοδήματος το προσφέρει γεν-
ναιόδωρα η φύση και σ’αυτό βασίζεται ένα μέρος της 
ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης.  

Η φύση προσφέρει στο σύγχρονο άνθρωπο τη δυ-
νατότητα να ανακτήσει τον προσωπικό του χρόνο και 
βάθος, να ανακτήσει τη σχέση με τον εαυτό του και τη 
μεγαλωσύνη της μοναξιάς και του περιβάλλοντος. Η φύ-
ση διαθέτει το ελιξίριο που κάνει την ενδογενή της παρα-
γωγική διαδικασία να προσφέρεται ως εμπειρία και ανα-
ψυχή.  

Ο πολιτισμός παράλληλα είναι ο μεσολαβητικός 
παράγων για την οικο-αναπτυξιακή αξιοποίηση της πε-
ριβαλλοντικής εμπειρίας και του τοπίου. Η μεσολάβηση 
αυτή γίνεται τόσο στο ίδιο το πεδίο της οικο-εμπειρίας 
όσο και με την εικονική υποκατάσταση της επαφής με τη 
φύση (ντοκυμανταίρ, οικοκυβερνοχώροι, κτλ).  

Γενικότερα μπορούμε να πούμε πως η περιβαλλο-
ντική συνιστώσα του πολιτισμού μας συμβάλλει ποικιλό-
τροπα στην ανάπτυξη άϋλων μορφών οικονομίας και συ-
νεπώς στην αποσύνδεση, δηλαδή  στη μείωση της βαρύ-
τητας της οικονομίας και της ανάπτυξης.  

Ο οικοπολιτισμός μεγεθύνει την πολιτιστική μό-
χλευση των σχέσεων ανθρώπου – φύσης και μας αποκα-
λύπτει το χρηματιστήριο των αξιών της φύσης. Αυτό το 
Χρηματιστήριο μας έχει όλους μετόχους, δεν έχει οικο-
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νομικές διακυμάνσεις κερδών και ζημιών, παρά μόνο 
βιοπολιτιστικές αξίες.  

Μέσα από τον πολιτισμό κατανοούμε το γεγο-
νός ότι η φύση λειτουργεί ως «αναγκαστικό φυσικό 
μονοπώλιο» της ζωής και της ανάπτυξης. «Η φύση 
παράλληλα υπάρχει και σαν ένα διαρκές αγαθό συ-
μπληρωματικό σε σχέση με το σύνολο των οικονομι-
κών αγαθών», αν και πιο θεμελιώδες.  

Σε πολλά σημεία η οικονομική σχέση μας με τη 
φύση ρυθμίζεται από το βαθμό και την ποιότητα της πο-
λιτιστικής σχέσης μας με αυτήν. Για παράδειγμα, ένας 
από  τους παράγοντες στο σύγχρονο οικονομικά ανα-
πτυγμένο κόσμο, που συντείνουν στην εμπορευματοποί-
ηση της φύσης, είναι η αποχώρηση του ανθρώπου από 
την επαφή του με αυτήν. Αυτή η έλλειψη αμεσότητας αν-
θρώπου-φύσης λειτουργεί σαν πολύπλευρος παράγοντας 
αρνητικής εξωτερικής επιβάρυνσης και οικονομίας, από 
την εσωτερική, ηθική και ψυχοκοινωνική έως την οικο-
νομική νοοτροπία και πρακτική.  

Η φύση είναι ο καλύτερος μέντορας-δάσκαλος, 
για να αναπτυχθεί ο σεβασμός απέναντί της μέσα από την 
λογική και την αισθαντικότητα της ζωής. Η φύση μας δι-
δάσκει τον σεβασμό και τις σχέσεις  με το Δωρεάν και το 
ελεύθερο αγαθό, μας ζωογονεί τον εθελοντισμό. 

 Το «Δωρεάν» και το «Ελεύθερο» μέσα από την 
περιβαλλοντική εμπειρία και κατανόηση λειτουργούν ως 
Πολιτιστικοί όροι στην Οικονομία και την ζωή. 

Με αυτούς τους όρους μπορούμε να αποδεχθούμε 
την «πολιτιστική μετάλλευση του τοπίου» και το άνοιγμα 
ή την μεγέθυνση των σχέσεων του ανθρώπου με τη φύση. 

Το περιβαλλοντικό έλλειμμα του ανθρώπου της 
πόλης και της εξαντλητικής εργασίας και διασκέδασης 
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έχει φέρει στο προσκήνιο της αγοράς δραστηριότητες για 
την περιβαλλοντική και οικολογική αποκατάσταση των 
ανθρώπων. Η οικοδιασκέδαση σίγουρα είναι μια ανα-
δυόμενη μορφή διασκέδασης που μπορεί βέβαια να συ-
μπεριλάβει και τις εικονικές σχέσεις με τη φύση.  

Ο πολιτισμός μας για να διασωθεί πρέπει να επα-
νιδρυθεί μεταξύ των άλλων σε μια νέα ποιότητα διαρκών 
σχέσεων με τη φύση και αβλαβούς διέλευσής μας από 
αυτήν. Η περιβαλλοντική αμοιβαιότητα που ανέδειξαν 
ουμανιστές όπως ο Τολστόι και ο Σβάιτσερ αποτελεί ένα 
ζητούμενο για την πράσινη οικονομία αγορά, απασχόλη-
ση και επιχειρηματικότητα. 

Η ανάκτηση του ελεύθερου χρόνου πρέπει να εί-
ναι πρωταρχικά οικολογική. Αναγνωρίζεται ακόμη και 
στο μάνατζμεντ (management) πως ο ελεύθερος χρόνος, 
όπως και η σχέση με την φύση, λειτουργούν ως εξωτερι-
κή οικονομία για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η αποδέσμευση 
του ελεύθερου χρόνου από τον υπερκαταναλωτισμό ή την 
«αυτοκαταστροφική διασκέδαση» είναι ένα θεμελιώδες 
πολιτιστικό εγχείρημα.  

Ο πολιτισμός εδώ μπορεί να λειτουργήσει ως 
Καινοτομία και Οικονομία κλίμακας, καθώς η οικονο-
μία λειτουργεί πια μέσα από κορεσμένες οικολογικά και 
οικονομικά συνθήκες. Η ανάκτηση της φύσης ως θεμε-
λιώδους τελικού προϊόντος – αγαθού (όχι όμως ως μη 
εξελισσόμενου) θα ανεβάσει την αξία της φύσης. Η αξία 
της φύσης, όσο σπανιότερη ήταν η αμεσότητά της σε μας 
τόσο μικρότερη ήταν. 

Ελπίζουμε πως μέσα από την ανάγκη των κατα-
στάσεων το δικαίωμα της αβλαβούς και αειφορικής  πρό-
σβασης στη φύση θα καταστεί θεμελιώδες ως περιβαλλο-
ντικός πόρος πολιτισμένης ζωής και έτσι θα ανακοπεί η 
«εμπορευματική επιδρομή στο δωρεάν». 
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Πρέπει να καταλάβουμε πάντως ότι όλα τα περι-
βαλλοντικά δικαιώματα δεν είναι μονόδρομα, αλλά αμ-
φίδρομα δικαιώματα, δηλαδή βασίζονται στην περιβαλ-
λοντική αμοιβαιότητα και τον μερισμό. Έτσι λοιπόν η 
ανάδειξη των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων πρέπει να 
συμπέσει με την αναγνώριση των δικαιωμάτων των άλ-
λων εμβίων όντων σε λογικές και όχι μονόπλευρα αγο-
ραίες αναλογίες. Για παράδειγμα για τον οικοπολιτισμό 
τα ζώα δεν καπνίζουν, δεν αρπάζουν το δέρμα μας – τη 
γούνα μας, δεν χρησιμοποιούν καλλυντικά ή χρώματα, 
δεν οδηγούν και δεν παίρνουν ναρκωτικά, δεν πίνουν αλ-
κοόλ και δεν ρίχνουν βόμβες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να τα 
χρησιμοποιούμε για τέτοιες εφαρμογές  

Ας δούμε όμως κάποιες εκφράσεις του εξειδικευ-
μένου πολιτισμού στο πεδίο της τέχνης για το περιβάλ-
λον. 

Η τέχνη για το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό 
μέρος του οικοπολιτιστικού επιχειρείν. 

Η Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική είναι η πιο συ-
νυφασμένη με την καθημερινότητά μας, καθώς συνδυάζει 
τη βιοκλιματική με τους χώρους διαμονής εργασίας και 
δημόσιων δράσεων με την Περιβαλλοντική Αισθητική.   

Μέσα από την Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική 
συνδυάζονται οι σύγχρονες τεχνολογίες, τα σύγχρονα κα-
τασκευαστικά υλικά και τα παραδοσιακά με τα φυσικά 
υλικά.  

Ταυτόχρονα η Περιβαλλοντική Αισθητική ανα-
δεικνύει την δυνατότητα μίμηση της Φύση και την αν-
θρώπινη παρέμβαση με την προοπτική ενός ήπιου, εναλ-
λακτικού οικο-φουτουρισμού. Οι οικείες μπορούν να εί-
ναι εκφράσεις οργανικής αρχιτεκτονικής με ψυχή και να 
καταλήγουν να είναι «κατοικήσιμα γλυπτά». 
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Οι δημιουργίες  του Gaudi για την εποχή του α-
ντιπροσώπευσαν σε ένα βαθμό μια τέτοια ματιά και έφε-
ραν τεράστια προστιθέμενη και διαρκή μνημειακή αξία 
στον τόπο του, στη Βαρκελώνη, όπως αντίστοιχα συμβαί-
νει σήμερα με τις αισθητικές δημιουργίες στις πόλεις του 
Χούντερτβάσερ.  

Προτείνουμε εδώ τη δημιουργία πρότυπων οι-
κολογικών χωριών τα οποία θα μπορούν να στεγάσουν 
πολιτιστικά εγχειρήματα ανάκτησης της οικολογικοποιη-
μένης κοινωνίας μέσα από το ματιές αυτοκριτικής του 
πολιτισμού μας όπως την συναντάμε στο  βιβλίο «Παπα-
λάνγκι». 

Οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στη Φύση μπο-
ρούν να μπουν στο φως της «Συναισθηματικής Τοπογρα-
φίας» του Δ. Πικιώνη και η μνημειακή δημιουργία για το 
μέλλον σίγουρα θα επηρεαστεί από τη φτωχή ή λιτή τέ-
χνη. 

Οι εμπνεύσεις για την πολιτιστική μόχλευση της 
σχέσης μας με το περιβάλλον μας φέρνουν στην Οικοβι-
ομιμητική τέχνη.  

Αυτή η τέχνη στο μέλλον θα δημιουργήσεί όχι 
μόνο μια νέα γενιά έργων τέχνης, αλλά θα διαμορφώσει 
και ένα νέο στυλ για τα καθημερινής χρήσης αντικείμενα, 
χωρίς εκκεντρικές υπερβολές.  

Στον τομέα δημιουργίας γλυπτών μνημείων μπο-
ρούμε να δούμε τρεις συναφείς κατηγορίες γλυπτικής:  

Η πρώτη περιλαμβάνει την περιβαλλοντική γλυ-
πτική που αναφέρεται σε δημιουργίες που συνθέτουν αν-
θρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.  

Η δεύτερη είναι η οικογλυπτική που περιλαμβάνει  
δημιουργικές που λειτουργούν περισσότερο σαν μέρος 
της φύσης.  
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Η τρίτη κατηγορία είναι η βιογλυπτική και περι-
λαμβάνει βιομνημεία και εμπνεύσεις από την μορφολογία 
των εμβίων. Στην περιβαλλοντική γλυπτική περιλαμβά-
νονται ακόμη δημιουργίες όπως αυτές του Κουνέλλη για 
τα απορρίμματα ή τα έργα του 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων 
για το συνδυασμό ανακύκλωσης και τέχνης, που αποτελεί 
μια βασική μορφή φτωχής τέχνης.  

Μέσα από την οικοτέχνη ο άνθρωπος χορογραφεί 
για τον εαυτό του εμπνεόμενο και, παίζοντας παράλληλα 
με τον εαυτό του και τη φύση, γίνεται και χορογράφος 
της φύσης.  

Η ίδια αμφίδρομη σχέση μπορεί να υπάρχει στο 
χώρο της μουσικής. Διάσημα έργα κλασσικών συνθετών 
παραπέμπουν σε στοιχεία της φύσης ή σε ολότητές της, 
όπως το «Ma Vlast» (η Πατρίδα μου) του Σμέτανα ή η 
Ποιμενική Συμφωνία του Μπετόβεν.  

Στον κινηματογραφικό τομέα η αμφίδρομη σχέση 
εντείνεται. Η φύση προσφέρει επίσης σκηνικές ευκαιρίες. 
Αυτές τις συναντάμε αξιοποιημένες και στη διαφήμιση.  

Οι κινηματογραφικές παραγωγές λειτουργούν και 
ως εξωτερικές οικονομίες για την τουριστική ανάπτυξη 
περιοχών. Αυτό το σημείο θέλει προσοχή, καθώς ο του-
ρισμός που αναπτύσσεται ως μόδα δεν σέβεται επαρκώς 
το περιβάλλον. Αξίζει να δούμε εδώ ως χάρμα βιομιμητι-
κής κίνησης το έργο του Παζολίνι για τον Φραγκίσκο της 
Ασσίζης.  

Οι πολιτιστικές παραστάσεις και δημιουργίες στη 
φύση και on line σύνδεση Φύσης και Πολιτισμού ανα-
πτύσσουν με θετική σχέση ανάμεσα  στους επισκέπτες 
και τις τοπικές κοινωνίες, αρκεί οι όροι της διοργάνωσής 
του να μην αποτελούν όχληση για ευαίσθητους πληθυ-
σμούς της βιοποικιλότητας, να  μην εμφανίζουν την εικό-
να του βομβαρδισμένου τοπίου με απορρίματα και να μην 
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απαιτούν δυνάστευση του χώρου με «υλικές ροές» ξένες 
προς τη φύση.  

Ο πολιτισμός και η φύση μπορούν να σταθούν on 
line και ακίνδυνα για τη φύση με παραστάσεις στις πόλεις 
ή στις οθόνες, αφιερωμένες και εμπνευσμένες από τον 
αγώνα της προστασίας του περιβάλλοντος.  

Προτείνουμε ακόμη τις «πολιτιστικές υιοθεσίες» 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και φυσικών πόρων. 

Η πολιτιστική αγορά μπορεί να αποφέρει έσοδα 
στους ΔΦ και στις ΜΚΟ. Οι εκθέσεις φωτογραφίας, οι 
ζωγραφικές δημιουργίες και εκθέσεις, οι εικαστικοί δια-
γωνισμοί για τη φύση λειτουργούν πολύπλευρα. Οι διά-
φορες πολιτιστικές εκδηλώσεις για το περιβάλλον μπο-
ρούν να συνδυαστούν και με τα παραδοσιακά μέσα μετα-
φοράς και να εστιάσουν σε περιβαλλοντικά μηνύματα με 
πολιτιστικά και αθλητικά happenings, όπως την ποδηλα-
τοπορεία που διοργάνωσε το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολο-
γικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) από τον Έβρο ώς την 
Ολυμπία το 2000.  

Η φύση είναι συνυφασμένη πάντα και με την το-
πική μυθιστορία. Αυτή η σχέση μας καθοδηγεί για τη 
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και αποτελεί μια διαρκή 
πολιτιστική εμπειρία που δεν απαιτεί υλικές δράσεις και 
οχλήσεις. Αυτή η μυθιστορία μπορεί να αξιοποιηθεί σαν 
το «πράσινο τζάκι» των παραμυθιών, της λογοτεχνίας και 
της ποίησης. Μεγάλες λογοτεχνικές δημιουργίες που απο-
τέλεσαν πολιτιστικό εισόδημα για τον καθένα μας είχαν 
το βαθύ τους μυστικό στη σχέση του ανθρώπου με τη φύ-
ση. Από τις αλληγορικές  «Όρνιθες» του Αριστοφάνη που 
αποτελούν και μελέτη για την Ορνιθοπανίδα (Μ. Γκάι-
ντλιχ), τον «Μικρό Πρίγκιπα» του Αντουάν Εξυπερύ ή 
τον «Γλάρο Ιωνάθαν» του Μπαχ μας έμειναν κληρονο-
μιές για όλη μας τη ζωή. Πολλές διηγήσεις τοποθεσιών, 
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τοπίων και ιστοριών της φύσης και της σχέσης του αν-
θρώπου με αυτή λειτούργησαν σαν σφραγίδες και ταξι-
διωτικοί πράκτορες για το μέλλον αυτών των τόπων.  

Ένα σημαντικό μέρος της τέχνης και του πολιτι-
σμού καλείται να εκτρέψει την περιπετειώδη βιαιότητα 
του σύγχρονου ανθρώπου προς τον κυβερνοχώρο, ώστε 
να απαλλάξει τη φύση από οχλήσεις (π.χ. κυνηγετικές 
περιπέτειες με εμπειρίες συμπάθειας για τα θηράματα 
στον κυβερνοχώρο, χωρίς να αναπτυχθούν πρόσθετες έ-
ξεις, με μοντέλα νομιμότητας, με χιουμοριστικές ανατρο-
πές, κτλ.).  

Παράλληλα πλήθος προϊόντων (χειροτεχνικά 
κ.ά.), που αναδεικνύουν το λαογραφικό υπόβαθρο των 
τοπικών κοινωνιών, αποτελούν πολιτισμικά προϊόντα και 
ιδιαιτερότητες που συμβάλλουν πολλαπλά στην τοπική 
ανάπτυξη και την τουριστική ακτινοβολία. Γενικότερα 
ό,τι συνδέεται με υποδομές και μνημεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς, μικρής ή μεγάλης, τοπικής ή ευρύτερης ση-
μασίας απαιτεί περιβαλλοντική και πολιτιστική διαχείρι-
ση και συμβάλλει πολλαπλά στη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Υπάρχουν λοιπόν πολύπλευρες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για το ξανακτίσιμο των σχέσεων του ανθρώπου 
με τη φύση. Στο πεδίο αυτό οι ανάγκες για ειδικές πολιτι-
στικές υποδομές διασταυρώνονται με τις δημιουργικές 
προκλήσεις. Ο πράσινος πολιτισμός συμπεριλαμβάνει στο 
επιχειρείν του και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Πάνω από όλα χρειάζεται ανατρεπτικό και απε-
λευθερωτικό χιούμορ και αίσθηση αναλογίας, ώστε να 
απελευθερωθούμε σε μια χαρούμενη σχέση με τη φύση.  
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              Πολιτιστικό επιχειρείν – Πίνακας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
         
 
 
 

 
Σημαντική παράμετρος εναλλακτικής 
εξέλιξης της αγοράς βρίσκεται στο γεγο-
νός της αύξησης του «πολιτιστικού» ει-
σοδήματος και της «πολιτιστικής» απο-
ταμίευσης που διαμορφώνουν νέους ό-
ρους και προοπτικές πρόσβασης τόσο 
του επιχειρηματία όσο και του κατανα-
λωτή για τη διαμόρφωση μιας νέας αγο-
ράς.  

Η επίδραση του πολιτιστι-
κού εισοδήματος 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  315 

                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ  17 
                        Πράσινο επικοινωνείν 
 

Ο τομέας της επικοινωνίας, καθώς διαμεσολαβεί στις 
νοοτροπίες, τους θεσμούς και τις συμπεριφορές και καθώς 
συμβάλλει στην ανάδειξη ευκαιριών και προοπτικών, παί-
ζει καθοριστικό ρόλο στη δυναμική της πράσινης επιχειρη-
ματικότητας.  

Παράλληλα στον επιχειρηματικό χώρο των μέσων 
και των προϊόντων της επικοινωνίας υπάρχει ένα ισχυρό 
μερίδιο αγοράς που αφορά πολύπλευρα το περιβάλλον και 
την πράσινη οικονομία, από τις ειδήσεις και τα οπτικοα-
κουστικά ντοκουμέντα κατανόησης του περιβάλλοντος ώς 
τις διαφημίσεις και τα κοινωνικά μηνύματα. 

 
Γενικά 
 
Η επικοινωνία λειτουργεί σαν εξωτερική επίδρα-

ση, δηλαδή σαν εξωτερική οικονομία ή επιβάρυνση, σε 
σχέση με το περιβάλλον, επειδή διαμορφώνει τη συ-
νείδηση του καταναλωτή και τις προτιμήσεις του, κα-
θώς ορίζει πολιτικές και νοοτροπίες. Με την έννοια αυ-
τή νομίζουμε ότι η πράσινη επικοινωνία είναι ένα ακέ-
ραιο μέρος της πράσινης επιχειρηματικότητας. 

 Η πράσινη επικοινωνία πρέπει να είναι μέρος της 
δουλειάς τόσο του επιχειρηματία όσο και των διαχειρι-
στικών φορέων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της ίδιας 
της πολιτείας στο σύνολό της.  

Στον τομέα της επικοινωνίας χρειάζεται μια συντε-
ταγμένη πολιτική, η οποία θα οδηγήσει σε μήκος χρόνου 
σε μια εμπέδωση λειτουργιών στα μέσα μαζικής επικοι-
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νωνίας και στη δημοσιότητα, σε σχέση πάντα με το περι-
βάλλον και με τις προοπτικές και ευκαιρίες που αυτό α-
νοίγει.  

Μέσα από την επικοινωνία επίσης μπορεί να γίνει 
πιο ευχερώς η αναζήτηση και η οργάνωση των χορηγών. 
Μπορεί ακόμη να γίνει η αναζήτηση λύσεων προβλημά-
των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος τόσο 
οικονομικών όσο και πολιτικών.  

Πέραν των μέτρων που προτείνονται στον οδηγό 
του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις προστατευόμενες φυσικές περιο-
χές, μπορούμε να εξειδικεύσουμε και να προσθέσουμε τις 
ακόλουθες προτάσεις:  

1)Υπάρχει σημαντική ανάγκη να υπάρξει ένα διαρ-
κές πρόγραμμα «Δημοσιογράφοι, Μέσα Ενημέρωσης, 
Φύση και Περιβάλλον».  

i.-Αυτό το πρόγραμμα  μπορεί να συνεργαστεί και 
με ομοειδείς δράσεις των ΜΚΟ που ήδη υφίστανται, ό-
πως για παράδειγμα της Ελληνικής Εταιρείας Προστασί-
ας της Φύσης, το οποίο να συνδέεται αφενός με σεμινά-
ρια και αφετέρου με ξεναγήσεις τοπικών, εθνικών και 
διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης στις προστατευόμε-
νες περιοχές με συνέργεια από τον τουριστικό κλάδο της 
προβολής. 

ii.-Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πρέπει να 
δημιουργηθούν: 

(α)ένα Δίκτυο Δημοσιογράφων για τη Φύση. 
(β) ένα σύστημα αναφορών και επικοινωνίας για τις 

προστατευόμενες περιοχές με την ονομασία «Πράσινος 
Ερμής».  

iii.-Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με 
εθελοντικές συμφωνίες στον τομέα της επικοινωνίας, 
όπως συνηθίζεται να αναπτύσσονται πρακτικές θεματι-
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κές για το περιβάλλον αλλά και γενικότερα για την κοι-
νωνία, στη βάση της εταιρικής κοινωνικής περιβαλλο-
ντικής ευθύνης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σε 
αυτή την περίπτωση οι τηλεπικοινωνιακές, έντυπες και 
ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργή-
σουν και σαν διαμορφωτές γνώμης αλλά και σαν χορη-
γοί. Είναι πρωτοποριακό και σημαντικό ζήτημα η επίτευ-
ξη μιας ανάπτυξης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για το 
περιβάλλον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  
         iv.-Σ’ αυτό πρέπει να βοηθήσουν πολιτικές διαμε-
σολαβήσεις, δηλαδή διαμεσολαβήσεις που συνδέονται με 
το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, την ΕΣΗΕΑ, αλλά και με 
άλλους φορείς, ώστε να αναπτυχθεί συστηματικά, και όχι 
αποσπασματικά, στη βάση μιας ανταποδοτικής χορηγίας 
ή αυτοδιαφήμισης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εδώ 
μπορεί να ενταχθεί ένας ετήσιος τηλεμαραθώνιος, ένας 
οικοτηλεμαραθώνιος, που να συνδυάσει σαν διακαναλική 
εκδήλωση on line τις περιοχές με τα στούντιο και παράλ-
ληλα να συνδέσει τη φύση με τον πολιτισμό και την κοι-
νωνία, με τηλεπαραστάσεις πολιτιστικές και δράσεις ευ-
αισθητοποίησης ευρύτερα.  

v.-΄Ετσι θα γίνει δυνατή η δημιουργία ενός ευρύτε-
ρου «Ταμείου για τη Φύση, για τους Διαχειριστικούς 
Φορείς και για τις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις».  

vi.-Με αναλογίες τοπικότητας και επικράτειας μέσα 
σ’ αυτό το πλαίσιο μπορεί να υπάρξουν διάφορα βραβεία 
πράσινης επικοινωνίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπι-
κό επίπεδο. Βραβεία πράσινης επικοινωνίας και αρι-
στεία, που θα αποτελούν μια εσωτερική δυναμική και στα 
μέσα επικοινωνίας τα οποία θα είναι ανοιχτά σε δράσεις 
εθελοντισμού και ευαισθητοποίησης.  

vii.-Στο πακέτο της εταιρικής περιβαλλοντικής ευ-
θύνης για το περιβάλλον των μέσων επικοινωνίας μπορεί 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  318 

να συμπεριληφθούν οι εκπομπές για τα νέα της φύσης 
και η αφιέρωση ενός ειδησεογραφικού χρόνου παράλλη-
λα με την παραγωγή ντοκυμανταίρ για όλες τις προστα-
τευόμενες περιοχές, ξεκινώντας από τις περιοχές που υ-
πάγονται σε διαχειριστικούς φορείς. Τα μέσα μαζικής ε-
νημέρωσης μπορούν να αναπτύξουν και έναν επικοινωνι-
ακό και υποστηρικτικό θεσμό χρονοϋιοεθεσιών, ώστε να 
εξευρεθούν πόροι για τις  προστατευόμενες περιοχές. Συ-
γκεκριμένα για παράδειγμα μπορεί μια εφημερίδα να υιο-
θετήσει για ένα χρονικό διάστημα μια περιοχή και κατά 
το διάστημα αυτό να λειτουργήσει υποστηρίζοντας την 
προβολής της περιοχής, υποστηρίζοντας θέματα και ανά-
γκες ενημέρωσης, υποστηρίζοντάς την ακόμα και υλικο-
τεχνικά. 

Επίσης το Σεμινάριο και το Δίκτυο των Δημοσιο-
γράφων για τη Φύση θα είναι ένα διαρκής βραχίονας για 
την έγκυρη και έγκαιρη επικοινωνία και ενημέρωση για 
τη φύση.  

2)Παράλληλα μπορούμε να έχουμε μια ευρύτερη 
γκάμα προϊόντων, όπως (α) ένα πανελλαδικό σποτ για 
τους διαχειριστικούς φορείς και τις προστατευόμενες 
περιοχές, (β)τοπικά σποτ και όχι μόνο σε σχέση με τη 
φύση αμιγώς, αλλά ευρύτερα και με το περιβάλλον, ώστε 
να έχουμε μια πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μέ-
σων επικοινωνίας για τις προστατευόμενες περιοχές, να 
οδηγήσουμε σε πραγμάτωση την έντυπη και ραδιοτηλεο-
πτική παραγωγή στο μέγιστο της καμπύλης των δυνατο-
τήτων της για το περιβάλλον. Αυτό μπορεί να συνδεθεί 
και με υλικό για τα νερά, την ενέργεια, την ανακύκλωση 
κτλ. 

3)Όμως πρέπει να δούμε, αποκεντρωμένα και κοντά 
στα προβλήματα, την ανάγκη μιας τοπικής καλής πρα-
κτικής επικοινωνίας αλλά και την ανάγκη επίσης για ένα 
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σεμινάριο επικοινωνίας για τους διαχειριστικούς φο-
ρείς, επίσης για τους λοιπούς φορείς θεματικής περιβαλ-
λοντικής πολιτικής, τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και ακόμα όλους τους φορείς που εμπλέκο-
νται σε θέματα περιβάλλοντος. Αυτό δεν αποτελεί μόνον 
ζήτημα των μέσων επικοινωνίας και των δημοσιογράφων, 
αλλά και των φορέων που συμμετέχουν στην επικοινωνία 
και τελικά της ίδιας της κοινωνίας. Στην κοινωνία πρέπει 
να συμπεριλάβουμε και την Εκκλησία που λειτουργεί 
καταλυτικά και που μπορεί να παγιώσει και να συνδέσει 
με την παραδοσιακότητα των αξιών και των συμπεριφο-
ρών πολύ στενά τον σεβασμό του περιβάλλοντος και τον 
αλτρουισμό απέναντι σ’ αυτό, τόσο σε επίπεδο δράσεων 
όσο και σε επίπεδο υποστήριξής τους. Έτσι σ’ αυτό το 
πνεύμα μπορούμε να υιοθετήσουμε και μια κοινή εορτή 
με τον ορισμό πολιούχου των προστατευόμενων περιο-
χών ή των φυσικών πόρων, στην οποία θα συμμετέχει και 
η κάθε ενορία και η κάθε περιοχή. ΄Εχουμε μια θετική 
συνέργεια που μπορούμε να την αναπτύξουμε περαιτέρω 
και σε υιοθεσία ειδών ή μέρους προστατευόμενων περιο-
χών από ενορίες ή ακόμη και με καμπάνιες για την ανα-
κύκλωση,  τα νερά κτλ.  

4)Νομίζουμε ότι είναι καιρός πια, καθώς το περι-
βάλλον είναι μια από τις τρεις μεγάλες συνιστώσες για 
την ολοκλήρωση της εθνικής ανάπτυξης, να θεσμοθετη-
θεί μια ετήσια εκδήλωση με τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και τον Πρωθυπουργό παράλληλα με τους συ-
ναρμόδιους υπουργούς, και με τη συμμετοχή των διαχει-
ριστικών φορέων, των φορέων θεματικής περιβαλλοντι-
κής πολιτικής και όλων των εταίρων του περιβάλλοντος, 
ώστε να αναδειχθεί το κύρος της περιβαλλοντικής συνι-
στώσας με τον πλέον επίσημο πολιτειακό και πολιτικό 
τρόπο. 
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5)Μια επίσης πανελλαδικής δυναμικής δράση θα 
ήταν μια ετήσια κοινή συνέντευξη όλων των πρόεδρων 
των διαχειριστικών φορέων και μια επίσης ανάλογη τη-
λεματική διάσκεψη των προστατευόμενων περιοχών.  

6)Το ζήτημα όμως του περιβάλλοντος είναι πολυ-
θεματικό και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να υπάρξουν επι-
μέρους πρακτικές προσέγγισης στην τουριστική αγορά, 
στις παραγωγικές ομάδες πληθυσμού, στις επιχειρήσεις 
και ακόμα στην τοπική εκκλησία. Δεν είναι λίγες οι περι-
πτώσεις που μοναστήρια ή μητροπόλεις ακολουθούν 
πρότυπες διαδικασίες περιβαλλοντικής πρακτικής, οι ο-
ποίες μπορούν να αναδειχθούν και να προβληθούν, ενώ 
παράλληλα δράσεις που λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης έχουν επίσης μια ανάλογη δυναμική. Η 
τοπικότητα και η ιδιαιτερότητα τόσο του περιβάλλοντος 
όσο και των φορέων παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στη θεμα-
τική αυτή εξειδίκευση και προϋποθέτει την ανάγκη συνα-
ντήσεων, πρακτικών και τεκμηριωμένου διαλόγου, ώστε 
να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος επικοινωνίας. 

7)Στην ανάκτηση του χαμένου χρόνου της επικοι-
νωνίας μπορούν να βοηθήσουν και οι ειδικές ευπαθείς 
πληθυσμιακές ομάδες που είναι εκ φύσεως αλληλέγγυες 
στην ευπαθή επίσης φύση με δράσεις και δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης σε σχέση με τη φύση και με την απα-
σχόληση.  

8)Οι διαχειριστικοί φορείς πρέπει να χαράξουν με 
δικό τους τρόπο τη συνδρομή συμβούλων επικοινωνίας, 
ίσως με ένα τοπικό πρόγραμμα ενημέρωσης και δημο-
σιότητας. Αυτό ισχύει και για τους άλλους ειδικούς περι-
βαλλοντικούς φορείς. 

9)Παράλληλα πρέπει να ξεκινήσει ένας ενημερωτι-
κός κύκλος συναντήσεων υπηρεσιακών και φορέων.  
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10)Πρέπει επίσης να γίνει ένα άνοιγμα στο κοινό με 
περιοδείες στις προστατευόμενες περιοχές και με την κα-
θιέρωση μιας ετήσιας περιοδείας για κάθε μια από αυτές 
για την τοπική κοινωνία.  

11)Κρίνονται ακόμα αναγκαίες τοπικές συνελεύ-
σεις για την προστατευόμενη περιοχή, στις οποίες θα α-
ναδεικνύονται και θα διασυνδέονται και ζητήματα ζωτικά 
για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και ζητήματα για το περι-
βάλλον και την προστασία της φύσης.  

12)Θα προχωρήσουμε σε πέντε δυναμικές δραστη-
ριότητες που μπορούν να αναπτύξουν μια δυναμική επι-
κοινωνιακή πολιτική για το περιβάλλον, τις εξής:  

i.-Τις πράσινες αδελφοποιήσεις που αφορούν  τους 
ΟΤΑ, σε συνέργεια με μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
συνδέονται με το περιβάλλον και με τον πολιτισμό, και 
επίσης τους διαχειριστικούς φορείς που θα λειτουργούν 
διαμεσολαβητικά για τις αδελφοποιήσεις αυτές.  

ii.-Τη λειτουργία της τέχνης σαν παράγοντα επικοι-
νωνίας και ευαισθητοποίησης π.χ. του κινηματογράφου, 
της φωτογραφίας κ.ο.κ.  

iii.-Μια εθνική υπηρεσία κέντρου κλήσεων και 
αρωγής και έναν επίσης ιστοχώρο για την προστασία 
της φύσης και των ζώων.  

iv.-Τις ψηφιακές κάρτες, που μπορούν είτε να δια-
φημίζουν ένα περιβαλλοντικό θέμα μέσω ενός σήματος ή 
μιας παράστασης στην επιφάνειά τους είτε, παράλληλα με 
την διαφήμιση, να επιτρέπουν κατά την χρήση τους από 
τον ιδιοκτήτη τους να κατατίθεται ταυτόχρονα και ένα 
μικρό ποσόν εις όφελος του διαχειριστικού φορέα κά-
ποιας προστατευόμενης περιοχής ή εις όφελος κάποιου 
λογαριασμού για το περιβάλλον.  
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v.-ένα διακηρυκτικό φυλλάδιο για την προστα-
τευόμενη περιοχή και την τοπική ανάπτυξη, που μπορεί 
να είναι σημαντικό εργαλείο για κάθε διαχειριστικό φο-
ρέα.  

Το ουσιαστικό στην επικοινωνιακή πολιτική βρί-
σκεται στην αναγκαιότητα της διαλεκτικότητας του μη-
νύματος, το marketing δηλαδή της επικοινωνίας πρέπει 
να είναι ανοικτό, διπολικό, με ευρύτητα που να περιέχει 
τις ακόλουθες δυαδικές οπτικές γωνίες: τη τεχνοκρατική 
και προσωπική προσέγγιση και σχέση, τη συναισθημα-
τική και τη λογική, την ουσιαστική και τη διαπραγμα-
τευτική, την αισθητική και λειτουργική, την τοπική και 
οικουμενική, την ηθική και την αμερόληπτη ή αντικει-
μενική. Αυτές οι διπολικές συνιστώσες μπορούν να ανα-
δείξουν στην κοινή γνώμη το περιβάλλον σαν ελκυστικό 
ζήτημα ευαισθησίας και συμμετοχής. Το επικοινωνιακό 
marketing της πράσινης επιχειρηματικότητας συνδέει την 
επιχειρηματικότητα καθαυτή με το περιβάλλον και την 
προστασία της φύσης και από αυτό προσδοκά ωφέλεια 
από το καταναλωτικό κοινό. Αυτό το marketing των πρά-
σινων επιχειρήσεων έχει αυξημένες προδιαγραφές για την 
επιτυχία του και για την ώρα βγαίνει έξω από αυτή τη χο-
ρηγική θεώρηση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη των 
μέσων μαζικής επικοινωνίας.  

Σ’ αυτό το πεδίο οι επιχειρήσεις σε κάθε περιοχή 
μπορούν να λειτουργήσουν με οικονομίες κλίμακας ή 
μπορούν να συνδυάσουν την προβολή τους και να δια-
μορφώσουν πολύμορφα συστήματα επικοινωνίας. Η 
επικοινωνία του δημόσιου, του κοινωνικού και του ιδιω-
τικού τομέα έχουν διαφορετικές στρατηγικές, αλλά ω-
στόσο στον τομέα του περιβάλλοντος υπάρχει ένα κοινό 
ουσιαστικό περιεχόμενο και μια θετική εξωτερική αμοι-
βαιότητα μεταξύ τους. 
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 Μηνύματα επικοινωνίας όλων των τομέων, του δη-
μόσιου, του κοινωνικού και του ιδιωτικού, έχουν διαφο-
ρετικούς όρους χρηματοδότησης. Εδώ αξίζει να σημειώ-
σουμε ότι τα κοινωνικά μηνύματα των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων έ-
χουν ένα ειδικό καθεστώς μέσω του Ραδιοτηλεοπτικού 
Συμβουλίου, ενώ παράλληλα τα μηνύματα του δημόσιου 
τομέα και του ιδιωτικού μπορούν και αντλούν πόρους και 
από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μέσα από τις προ-
βλεπόμενες δαπάνες δημοσιότητας, αν και όχι πάντα. Έ-
τσι σε κάποιες περιπτώσεις δεν καλύπτεται το κόστος πα-
ραγωγής ενός επικοινωνιακού μηνύματος, αλλά καλύπτε-
ται η προοπτική της μετάδοσής του. Σε άλλες περιπτώ-
σεις μπορούν να καλύπτονται και τα δυο ή με όρους α-
μοιβής ή ακόμα μπορεί να υπάρξει και η περίπτωση των 
χορηγών επικοινωνίας που επιλέγουν την στρατηγική της 
ανταποδοτικής παροχής μέσα από τη διαμόρφωση του 
επικοινωνιακού τους προφίλ σε σχέση με το περιβάλλον. 
Συχνά τη δημοσιότητα μπορούν και την υποστηρίζουν 
εταιρείες που ανήκουν στον κύκλο της εταιρικής κοινω-
νικής ευθύνης, επειδή θεωρούν την προβολή δράσεων 
συναφών με το περιβάλλον έμμεση διαφήμιση. Εδώ 
μπαίνουν και ζητήματα επιλογής και αξιολόγησης ηθικής 
για το επικοινωνιακό σενάριο και την επικοινωνιακή 
στρατηγική σε σχέση με το περιβάλλον.  

Χρήσιμο είναι στη διαβούλευση για κοινές δραστη-
ριότητες να συμπεριληφθούν και οι εμπειρίες από προγε-
νέστερες εκδηλώσεις και από εκδηλώσεις όπως ο «Ορει-
νός Αύγουστος» έχουν μια σχετικά σταθερή πορεία στον 
χρόνο. Ο «Ορεινός Αύγουστος» είναι μια διακαναλική 
περιφερειακή με έναν ή δυο κεντρικούς εθνικής εμβέλει-
ας διακαναλικούς εταίρους, που αναφέρεται σε θέματα 
ορεινών περιοχών.  
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Προτείνουμε :  
1)Να υπάρξει αντίστοιχα μια συνθετικότερη προ-

σέγγιση από τον «Ορεινό Αύγουστο», αλλά επίσης και 
μια ένταξη της επικοινωνίας των προστατευόμενων περι-
οχών μέσα σε υφιστάμενες διακαναλικές όπως ο «Ορει-
νός Αύγουστος».  

2)Να αναδειχθεί μια σταθερή συνεργασία με το 
Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με το Ευρω-
κοινοβούλιο σε σχέση με το διακαναλικό μήνυμα, τη δια-
καναλική εκπομπή για τις προστατευόμενες περιοχές, ώ-
στε να ανοιχτεί αυτή η δυναμική και στις υπόλοιπες ευ-
ρωπαϊκές χώρες αλλά και να αυξηθεί το κύρος και η απο-
τελεσματικότητα του διαλόγου στο εσωτερικό της επι-
κράτειας.  
                                  

 

                                    ΠΡΟΤΑΣΗ  
 
         Της  ΠΜΚΟ «ΣΟΛΩΝ», μέλους του ΠΑΝΔΟΙΚΟ 
 για τις επικοινωνιακές δράσεις των Διαχειριστικών 
Φορέων και όχι μόνον. 
 
    Α.-Με δεδομένο ότι οι δικαιοδοσίες των ΔΦ διαχωρί-
ζονται σε δράσεις:  
    1)αναγκαστικού χαρακτήρα (προστασία),   
    2)διαχείρισης και ανάδειξης, που δεν είναι αναγκαστι-
κού χαρακτήρα, δηλαδή βασίζονται σε πολιτικές που 
προωθούν την εθελοντική συμμόρφωση και πρωτοβουλί-
α,       
    3)διαμόρφωσης ενός εθελοντικού συστήματος που να 
συνθέτει τον δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα. 
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    Β.-Πιστεύουμε ότι η επιτυχία του έργου των ΔΦ εξαρ-
τάται από: 
   1)την προστασία της προστατευόμενης περιοχής, για 
την οποία πρέπει να συνεργαστεί με τις άλλες αρχές που 
έχουν και την αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων, 
   2)τα έργα-δράσεις που θα ενταχθούν στο μέτρο 8-1 του 
ΕΠΠΕΡ και 
   3)κυρίως από την  δραστηριότητα του ίδιου του φορέα 
που αποσκοπεί στο θετικό προσανατολισμό της τοπι-
κής κοινωνίας και των οικονομικών δράσεων, έτσι ώ-
στε αυτές να συγκλίνουν στην αειφορική ανάπτυξη και 
την οικοανάπτυξη.  
 

Γ.-Για την επιτυχία της τρίτης αυτής δραστηριότητας 
χρειάζεται ένας εκτενής σχεδιασμός επικοινωνίας με 
στόχο τη συναίνεση και τη συνεργασία για την προστασία 
του Εθνικού Δρυμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιο-
χής. 
    Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό προτείνουμε το παρακάτω 
επικοινωνιακό σχέδιο: 

1)Παρουσίαση του φορέα  και του άμεσου έργου του 
μέσα από τηλεοπτικά παράθυρα και ραδιοφωνικές συζη-
τήσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες: 

(α)τι είναι ο ΔΦ , ποια η σύνθεσή του και γιατί, 
(β)τι σκοπό έχει ο ΔΦ και ποιες είναι οι δικαιοδο-

σίες του, 
(γ)τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι πρόκειται να γίνει 

άμεσα, 
(δ)γιατί υπήρξαν μέχρι τώρα αυτές οι δράσεις και 

οι επιλογές. 
2)Ραδιοτηλεοπτικές συζητήσεις με συντελεστές του 

ΔΦ και εκφραστές της τοπικής κοινωνίας 
3)Αρθρογραφία σε εθνικά και τοπικά έντυπα. 
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4)Παραγωγή και μετάδοση μετά από έγκριση και του 
Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου σπότ για την προστα-
τευόμενη περιοχή. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δημι-
ουργία του σήματος τουφορέα, ώστε αυτό το σήμα να έ-
χει συμπεριληφθεί στο σπότ. 

5)Συναντήσεις που μπορούν να είναι:  
(α) θεματικές με τους παρακάτω κύριους άξονες: 

i.-περιβαλλοντικό-πολιτιστικό  (ευαισθη-
τοποίηση, ενημέρωση, εκπαίδευση, εθελοντι-
κή δραστηριότητα, δικτύωση ιδεών για την 
προστασία και την ανάδειξη του δρυμού και 
την προστασία και αξιοποίηση  της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς),  

ii)αγροτοκτηνοτροφικό, αλιευτικό και βι-
οτεχνικό, ώστε να προωθηθούν καλές πρακτι-
κές σεβασμού του περιβάλλοντος, αξιοποίηση 
του ιδιαίτερου καθεστώτος του δρυμού και 
ανάδειξη των επιχειρηματικών-παραγωγικών 
ευκαιριών,  

iii)τουριστικό, όπου χρειάζεται μια στα-
διακή ωρίμανση των θεμάτων που θα τεθούν 
για συζήτηση μέσα από ένα διαρκή διάλογο με 
όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην 
τουριστική αγορά,  

iv)αυτοδιοικητικό, ώστε να υπάρξουν 
κοινές δράσεις για ολοκλήρωση των παρεμ-
βάσεων βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοποίησης 
των ευκαιριών. 

v)θηρευτικό για θέματα θηροφύλαξης και 
εφαρμογής του νόμου. 

(β)ανοικτής ατζέντας και συζητήσεις με τις 
τοπικές κοινωνίες και κάθε ενδιαφερόμενο. 
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(γ)θεσμικές.Αυτές απαιτούν μια αυστηρή 
συγκεκριμενοποίηση της ατζέντας τους και μια 
ωρίμανση των θεμάτων που πρέπει να συζητη-
θούν, ώστε να καταλήξουν σε αποτελέσματα. Οι 
θεσμικές συναντήσεις είναι αυτές που θα γίνουν 
με τα υπουργεία, τα εποπτευόμενα νομικά πρόσω-
πα, την Περιφέρεια, τις νομαρχίες, τις ΤΕΔΚ νο-
μών, τα επιμελητήρια και τους λοιπούς φορείς. 

(δ)για τη δημιουργία δικτύου συνεργατών 
και χορηγών, δηλαδή με πρόσωπα, εταιρείες, ση-
μαντικούς παράγοντες, ΜΚΟ, αθλητικούς συλλό-
γους, ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, οργανώσεις 
καταναλωτών κτλ.  

6)Διοργάνωση ημερίδας για ενημέρωση των ενδιαφε-
ρομένων και ανοικτή συζήτηση με το κοινό. 

7)Δημιουργία διακηρυκτικού εντύπου για την περιο-
χή, το οποίο να περιέχει ενδεικτικά: τις δικαιοδοσίες του 
ΔΦ, τη συγκρότησή του, τον ρόλο του για την βιώσιμη 
ανάπτυξη της περιοχής, αναφορά στις ιδιαιτερότητές της, 
τις πρακτικές του, βασικές χρήσιμες πληροφορίες (τηλέ-
φωνα, site κ.ά.) κτλ. 

8)Δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και διασύν-
δεσή της με το υπό ίδρυση οικοδίκτυο. 

9)Κοινές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενη-
μέρωσης και ευαιοσθητοποίησης με το Κέντρο Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης, την Διεύθυνση Περ.Εκπαίδευσης 
και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε συνεργασία με 
την επιστημονική κοινότητα, τους φορείς των παραγωγι-
κών τάξεων και τα ΜΜΕ. 

10)Εποχικές και θεματικές καμπάνιες εθελοντισμού 
π.χ. για τα σκουπίδια, την προστασία από τις φωτιές κτλ. 
και παραγωγή θεματικών σποτ για αυτό. 
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11)Λειτουργία γραφείου επικοινωνίας για την οικοα-
νάπτυξη με στόχους: 

(α) την πολιτική ποιότητας των προϊόντων,  
(β)την προώθηση της τοπικής εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης,  
(γ)την ανάπτυξη τοπικού συμφώνου ποιότητας και 

(δ)την αξιοποίηση πόρων και ευκαιριών μέ-
σα από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων με 
τις επικοινωνιακές τεχνικές  

i.-Α του Συστήματος Ενημέρωσης «πόρ-
τα-πόρτα»,  

ii.-«Δίκτυα ΄Εξω» και 
iii.-«Μαζική Ενημέρωση». 

12)Συγκρότηση μιας ευρύτατης και ανοικτής συνέλευ-
σης προώθησης και στήριξης πολιτικών και εθελοντικών 
πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και οικοανάπτυξης. 

13)Δημιουργία ομάδας τουριστικής προβολής. 
14)Θεσμοθέτηση τακτικών συνεδρίων και θεματικών 

ημερίδων. 
15)Συμμετοχή σε κλαδικές εθνικές και διεθνείς εκθέ-

σεις π.χ. περιβαλλοντικές, προϊόντων, τουριστικές κτλ. 
16)Δημιουργία ντοκυμανταίρ, πακέτων προβολής και 

εκπαιδευτικών πακέτων, με τη χρήση σλάϊντς, αρνητι-
κών φιλμ, ψηφιακών φωτογραφιών, κασετών και cd ήχου 
σε cd-rom, video  και dvd, που θα περιλαμβάνουν εικόνα 
κινούμενη ή ακίνητη, μουσική επένδυση, αφηγηματικό 
λόγο, συνεντεύξεις προσώπων, συνθηματικούς επεξηγη-
ματικούς και μεταφραστικούς υπότιτλους με τις σύγχρο-
νες τεχνολογίες των εφφέ και των μοντάζ. 

Στα πακέτα αυτά θα συμπεριλαμβάνονται: 
(α)4φυλλο έντυπο προβολής, καθώς επίσης  
(β)έντυπος οδηγός προβολής-ερμηνείας-

πληροφοριών,  
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(γ)χάρτες, 
(δ)αισθητικό λεύκωμα,  
(ε)φιλολογικό αναλόγιο, 
(στ)ημερολόγιο και  
(ζ)διαφημιστικά προϊόντα για τον φορέα, όπως 

κάρτες αλληλογραφίας και ευχών, αφίσσες κτλ. 
17)Πρωτοβουλίες για δικτυώσεις (περιφερειακές, ε-

θνικές και διεθνείς) περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και 
οικοαναπτυξιακές με περιοχές με συμπληρωματικά ή ό-
μοια ή κοινά χαρακτηριστικά. 

18)΄Εκδοση γραμματοσήμων ή ηλεκτρονικών καρ-
τών (π.χ.τηλεφωνικών) που θα είναι ιδιαίτερα σημαντική 
επικοινωνιακά και θα προβάλλει την περιοχή, μετά από 
συμφωνία βέβαια με τους αρμόδιους φορείς. 

19)Ορισμό ημέρας εορταστικών εκδηλώσεων για την 
περιοχή, μεταξύ των οποίων και ετήσια πεζοπορία με 
όρους σεβασμού του περιβάλλοντος. 

20)Ανάρτηση πινάκων ενημέρωσης σε όλους τους το-
πικούς, περιφερειακούς και τους βασικούς εθνικούς συ-
γκοινωνιακούς κόμβους (ΚΤΕΛ, Σιδηροδρομικοί Σταθ-
μοί, Λιμάνια κτλ.).  

21)Ραδιο-τηλεμαραθώνιος ετήσιος με σκοπό την ευ-
αισθητοποίηση του κοινού αλλά και τη συγκέντρωση πό-
ρων για το έργο του ΔΦ και στον οποίο θα συμμετέχουν, 
πλην άλλων,  και όλοι οι φορείς.  

22)Δράσεις ευαισθητοποίησης μέσω εθελοντικών ο-
μάδων με χρήση κανό, ανεμοπτέρων & με δράσεις σε 
διάφορα θεματικά πεδία κλπ., (π.χ. Οικολογική Ομάδα 
Βέροιας στο πρόγραμμα «Εθελοντισμός»). 
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                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ  18             
               Εταιρική κοινωνική ευθύνη 
 
«Είναι μεγάλη ανοησία να πεθαίνει κανείς πλούσιος». 
                                    ΄Αντριου Κάρνεγκι 
Αμερικανός επιχειρηματίας από τους μεγαλύτερους χορηγούς             
                  στην σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας. 
 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η αυτοδέσμευση 

μιας επιχείρησης ότι θα τηρήσει ορισμένους περιβαλλοντι-
κούς και κοινωνικούς όρους κατά την άσκηση των οικονο-
μικών δραστηριοτήτων της. 

Είναι δε το αποτέλεσμα εθελοντικών συμφωνιών. 
 
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί ένα ανταπο-

δοτικό εργαλείο για τη συμμόρφωση των εταιρειών με 
την κοινωνική και περιβαλλοντική ρύθμιση και ευθύνη. 

 Είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στις εταιρείες να 
προσδοκούν από την αγορά μια καλύτερη αποδοχή των 
τιμολογίων τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι ο ένας στους 
τρεις καταναλωτές είναι διατεθειμένος να πληρώσει πε-
ρισσότερο για ένα προσφερόμενο προϊόν ή μια προσφε-
ρόμενη υπηρεσία, αν αυτή προσφέρεται μέσα στο πλαίσιο 
της πολιτικής της εταιρικής ευθύνης.  

Από το άλλο μέρος, πέρα από τους καταναλωτές, 
υπάρχουν οι σταθερές σχέσεις και ένα δημιουργικό εσω-
τερικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους. Δηλαδή  οι 
εργαζόμενοι εμφανίζουν υψηλές αποδόσεις παραγωγικό-
τητας, επειδή συνδέονται με μια αίσθηση εμπιστοσύνης 
και προοπτικής με τη διοίκηση της εταιρίας.  

Οι νέοι επενδυτές επίσης μπορούν να επενδύσουν 
και ταυτόχρονα υπάρχει ένα θετικό πολιτικό περιβάλλον 
για τις εταιρείες που συμμερίζονται την κοινωνική εται-
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ρική ευθύνη. Παράλληλα η εταιρική ευθύνη συμβάλλει 
στην ολιστική οργάνωση, που είναι ζωντανά ευέλικτη 
οργάνωση.  

Επίσης η εταιρεία μέσα από την εταιρική ευθύνη 
δεν προσφέρει στους ανταγωνιστές και στην κοινωνία την 
εικόνα του Εχθρού και του Ξένου, αλλά αποκτά μια δυ-
ναμική οικειότητας που της επιτρέπει να ασκεί ενεργητι-
κές και προωθητικές πολιτικές.  

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να ανταποκρί-
νεται σε κάποιες απαιτήσεις και να μην είναι ένα απλό 
ένδυμα διαφήμισης. 

 
        Οι απαιτήσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης:   
 

1) Πρώτα από όλα πρέπει να υπάρχει μια συμμόρ-
φωση με τις ρυθμίσεις και το νόμο, μια ενεργητική νομι-
μότητα.  

2) Πρέπει να υπάρχει ανοιχτή και συναινετική δια-
πραγμάτευση με την αγορά, τους πελάτες και το κοινό, η 
οποία θα καθιστά την εταιρία διαδικαστικά ανοικτή, χω-
ρίς στεγανά.  

3)  Η κοινωνική εταιρική ευθύνη συνδέεται με μια 
εσωτερική διοικητική ποιότητα που απηχεί και στις ερ-
γασιακές σχέσεις.  

4) Η εταιρεία που λειτουργεί στο πλαίσιο αυτό ανα-
πτύσσει εταιρικές συμφωνίες τύπου ΙΙ (εθελοντικές), ε-
ταιρικές συμφωνίες που σημαίνουν μια μεγάλη κινητικό-
τητα και που έχουν μια αξιοπιστία πέρα από τη γραφειο-
κρατική εγκυρότητα.  

5) Στις εταιρείες του κύκλου κοινωνικής εταιρικής 
ευθύνης υπάρχει ένας πολύπλευρος κοινωνικός ρόλος 
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και ισολογισμός, μέσα στον οποίο λειτουργούν χορηγίες, 
συμμετοχές σε δραστηριότητες κ.ο.κ 

 6) Η εταιρεία που λειτουργεί με την κοινωνική ευ-
θύνη είναι ανοιχτή σε αξιολογητικές διαδικασίες καις σε 
αλγόριθμους επαλήθευσης. Έτσι δεν χρησιμοποιεί την 
κοινωνική ευθύνη σαν μια συγκάλυψη υποκριτική. Η ε-
ταιρική ευθύνη σημαίνει σεβασμό του περιβάλλοντος και 
του καταναλωτή και έτσι οι κύκλοι της ευθύνης συνδυά-
ζονται και με τους κύκλους της ποιότητας.  

Υπάρχει μια προκατάληψη ότι στους κύκλους της 
εσωτερικής εταιρικής ευθύνης χωράνε μόνο μεγάλες ε-
ταιρείες. Αυτό είναι λάθος και πρωταρχικά είναι φανερό 
ότι σε τοπικό επίπεδο η εταιρική ευθύνη έχει άλλες δια-
στάσεις σ’ όλες τις πλευρές της, διατηρεί όμως πάντα α-
ξιόλογη δυναμική. 

 
Τα τοπικά σχήματα ΕΚΕ και η σημασία τους 
 
Σε τοπικό επίπεδο τα εθελοντικά σχήματα κοινωνι-

κής και περιβαλλοντικής ευθύνης μπορούν να είναι ιδιαί-
τερα αποτελεσματικά και να συμβάλουν στην αειφορική 
και περιβαλλοντική συνοχή ή ποιότητα της ανάπτυξης. 

 Μπορούμε να δώσουμε χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα εταιρικής ευθύνης στις προστατευόμενες περιοχές 
(και όχι μόνον). Οι υδραυλικοί μέσα από μια συλλογική 
επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσα από τα συνδικαλι-
στικά όργανά τους και τέλος μέσα από την επικοινωνία 
τους με τους καταναλωτές, προωθούν για τους νεροχύτες 
και τους νιπτήρες τις μπαταρίες με τους αερομείκτες, ώ-
στε να υπάρχει εξοικονόμηση στην ποσότητα του νερού.  
Ακόμα οι εταιρείες που πουλάνε οικοδομικά υλικά ή οι 
εργολάβοι και οι μηχανικοί μέσα στο πλαίσιο της εταιρι-
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κής κοινωνικής ευθύνης αξιολογούν τις περιπτώσεις των 
αυθαιρέτων και απέχουν από το να συμπράξουν στην α-
νοικοδόμηση αυθαιρέτων. Επίσης οι παραπάνω – και εδώ 
έχουμε μια προωθητική έκφραση της εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης- λειτουργούν στην κατεύθυνση του βιοκλι-
ματικού σπιτιού και γι’ αυτό προωθούν την εφαρμογή 
θερμομονώσεων, στεγανώσεων και επίσης βιοκλιματικής 
κατασκευής και έτσι συμβάλλουν σε μια προσαρμογή 
στις αειφορικές απαιτήσεις και στους αειφορικούς δεί-
κτες.  

Οι επιχειρήσεις αναζητούν πλέον πεδίο και κοινω-
νικής βιωσιμότητας και αναγνώρισής τους και αυτό ση-
μαίνει ότι αναπτύσσουν έναν κοινωνικό ρόλο συνυφα-
σμένο με τον κοινωνικό ισολογισμό τους. Αυτό είναι ση-
μαντικό και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ΕΚΕ.  

Ωστόσο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τους 
συναφείς προβληματισμούς του Μπρυκνέρ, που παρατη-
ρεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την ηθική της χο-
ρηγίας ως απατηλή λαιμαργία του «καλού» και έτσι μας 
βοηθάει να δούμε το θέατρο της οικονομικής πανουργίας, 
ώστε να θεσπίσουμε διεργασίες εμβάθυνσης και στη χο-
ρηγία και στην ευθύνη. 
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    Εταιρική κοινωνική ευθύνη - Πίνακες 
    
 
Πεδία ανάπτυξης της ΕΚΕ 
 
Η εταιρική ευθύνη συνδέεται με: 
(α)τον κύκλο ζωής των προϊόντων,  
(β)την ελαχιστοποίηση των υλικών ροών, 
(γ)την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του κα-

ταναλωτή και  
(δ)την κοινωνική διαφάνεια των επιχειρηματικών 

δράσεων.   
(ε)την μεγιστοποίηση των εθελοντικών συμφω-

νιών και συμμορφώσεων με προωθημένες πολιτικές αγο-
ράς. 

(στ)με το εργασιακό περιβάλλον και τις εργασιακές 
σχέσεις. 

(ζ)με τη χορηγία σε δραστηριότητες κοινής και πε-
ριβαλλοντικής ωφέλειας. 

 
Δίκτυα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
 
1.-Ελληνικό Δίκτυο Κοινωνικής Συνοχής. 
2.-Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη. 
 
Πηγές πληροφόρησης 
 
Επιμελητήρια, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, Υπηρεσίες Υπουργείου 

Ανάπτυξης, ΕΠΑΝ, ΜΚΟ, Διαχειριστικοί Φορείς, Ευρω-
παϊκή ΄Ενωση. 
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Οι τοπικές εθελοντικές συμφωνίες 
Βήματα και στάδια 

 
1. Οι ρυπαίνοντες σε επαφή με την τοπική 
περιβαλλοντική αρχή διαβουλεύονται σχετι-
κά με την ποσότητα ανεκτής ρύπανσης το 
επίπεδο του προϊόντος και την παραγωγική 
διαδικασία.. 
2. Θεσπίζονται εγγυήσεις επιστρεφόμενες 
και άδειες μικρής διάρκειας.  
3. Καθορίζονται μέθοδοι μέτρησης & προσ-
διορισμού της 
ζήτησης των μη εμπορεύσιμων αγαθών  
4. Γίνεται ανάλυση  κόστους - οφέλους δια-
τήρησης και βελτίωσης ποιότητας περιβάλ-
λοντος.  
5. Παρακολουθούνται οι δείκτες υγείας των 
ανθρώπων εν προκειμένου στις περιοχές 
NATURA και ανιχνεύεται η εξέλιξη της πα-
ραγωγικής δυναμικής  
6. Προσδιορίζεται η συνάρτηση στενότητας 
του φυσικού πόρου και η συνάρτηση οικο-
δυναμικής επίδρασης του φυσικού πόρου.  
7. Προωθούνται πολιτικές ποιότητας των 
προϊόντων & αποσύνδεσης της τοπικής ανά-
πτυξης.  
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  Μπορεί ακόμα να θεσπιστεί μαζί με 
τις τοπικές εθελοντικές συμφωνίες και το 
τοπικό κοινωνικό πλαίσιο εταιρικής κοινω-
νικής ευθύνης.  

  Κάποια από τα παραπάνω εργαλεία 
σαφώς συνδέονται με την αποτίμηση των 
εξωτερικών επιδράσεων. Ως γενικά εργαλεία 
πρέπει και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την εξειδίκευση και στις εθελοντικές συμ-
φωνίες και στην ολοκλήρωση της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Οι εθελοντικές συμφω-
νίες και η εταιρική κοινωνική ευθύνη συνει-
σφέρουν με την μείωση του κόστους δια-
πραγμάτευσης για την διαχείριση των εξω-
τερικών επιδράσεων και διευκολύνουν στην 
εσωτερίκευση του κόστους αυτού στην αγο-
ρά. Ταυτόχρονα βοηθούν στην εκτίμηση των 
ποιοτήτων και ποσοτήτων αγαθών που είναι 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά άριστες, δια-
μορφώνουν το πλαίσιο χρυσών τομών στα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας του παραγωγού του 
διακινητή και του καταναλωτή και σταμα-
τούν την απαξίωση των ελεύθερων αγαθών 
και της αειφορίας καθώς τα ελεύθερα αγαθά 
αποτιμούνται σε θετικές αξίες και κοστολο-
γούνται ως δημόσια και οικονομικά  με έμ-
μεσο τρόπο. 
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Η κοινωνική ευθύνη  λειτουργεί  ως βιο-
μηχανία υπηρεσιών και στήριξης της κοι-
νωνικής οικονομίας. Απαιτείται όμως ένα 
συνεργατικό και πολυμερές κοινωνικό ε-
ταιρικό σχήμα γα την διαχείριση του προ-
ϊόντος της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.  

Κοινωνική ευθύνη & 
κοινωνική οικονομία



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  339 

                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ  19 
Τα οικονομικά και άλλα εργαλεία της περιβαλλο-

ντικής διακυβέρνησης 
 

Το κεφάλαιο αυτό λειτουργεί συνθετικά σαν ένα βα-
σικό κεφάλαιο, όπου υπάρχει μια συνοπτική ανακεφαλαί-
ωση. 

Από το 1920 έως σήμερα τα οικονομικά εργαλεία για 
το περιβάλλον διευρύνουν το φάσμα τους και βαθαίνουν τη 
δυναμική τους στην οικονομία. Τα οικονομικά εργαλεία 
ωριμάζουν τις συνθήκες της βιώσιμης ανάπτυξης και ανα-
δεικνύουν πολύπλευρα την αξία της φύσης και του περι-
βάλλοντος. 

Η πολιτική διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη θέ-
σπιση οικονομικών εργαλείων που συνεπικουρούν την α-
γορά και το καθεστώς της. ΄Ομως η ίδια η αγορά με τους 
μηχανισμούς της όλο και πιο πολύ τείνει να αποτελέσει ερ-
γαλείο στήριξης της πράσινης επιχειρηματικότητας και τε-
λικά της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης που ενισχύεται 
από χρηματοδοτικά και άλλα προγράμματα. 

 
Τα περιβαλλοντικά οικονομικά τέλη και οι περι-

βαλλοντικοί φόροι αποτελούν την πρώτη κλίμακα οικο-
νομικών πόρων.  

Εδώ είναι σημαντικό να δούμε το ποιος εισπράττει 
αυτά τα τέλη και ποιος ελέγχει αυτή τη διαδικασία, ώστε 
αυτά τα τέλη να λειτουργούν πραγματικά σαν πόροι για 
την προστασία της φύσης και την τοπική βιώσιμη ανά-
πτυξη.  

Επίσης πρέπει να εξεταστεί η λειτουργία των δια-
χειριστικών φορέων σε σχέση με τις δράσεις και τις οικο-
νομικές δραστηριότητες που γίνονται στην περιοχή της 
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αρμοδιότητάς τους και έξω από αυτήν. ΄Ετσι θα έχουμε 
μια λειτουργική εφαρμογή σε σχέση με τις προστατευό-
μενες περιοχές για τη δημιουργία πόρων για τη φύση, κα-
θότι οι οικονομικές δραστηριότητες είναι έξω από τις 
προστατευόμενες περιοχές και κυρίως έξω από τον πυρή-
να τους. Πάντως οι Διαχειριστικοί Φορείς πρέπει να έ-
χουν και οι ίδιοι σε τοπική κλίμακα ανάλογους πόρους.  

Η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» 
και η απαγόρευση της αδειοδότησης για οικοδομικές και 
οικονομικές δράσεις ή ένας περιβαλλοντικός φόρος μπο-
ρούν να αποτελέσουν πέρα από εργαλεία συμμόρφωσης, 
μαζί με το νομικό πλαίσιο και την εφαρμογή του, και ερ-
γαλεία υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης. Το νομικό 
πλαίσιο διαμορφώνει τις συνθήκες ανταγωνιστικότητας 
και μπορεί να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα των 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζο-
νται στον ιδιωτικοοικονομικό τομέα και που συνδέονται 
και με την οικολογική ανταποδοτικότητα. Ένα άλλο ερ-
γαλείο είναι οι επιχορηγήσεις και τα κίνητρα για την πε-
ριβαλλοντική ανασυγκρότηση και πιστοποίηση των επι-
χειρηματικών δράσεων.   

Ο κανονισμός 761/2001 για την περιβαλλοντική δι-
αχείριση που τροποποίησε τον 1736/93 διεύρυνε το πεδίο 
εφαρμογής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αποτελεί ένα 
εργαλείο έμμεσης στήριξης που, σε συνδυασμό με τη 
σειρά ISO 14000, διαμορφώνει τόσο ένα πεδίο ευρωπαϊ-
κής σήμανσης όσο και ένα πεδίο περιβαλλοντικής διαχεί-
ρισης ιδιωτικοοικονομικό και με αυστηρές προδιαγραφές. 
Αυτό το πεδίο όμως είναι εθελοντικό και συνδέεται με 
έναν εσωτερικό εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό και με 
μεγαλύτερες αποδόσεις αλλά και με μια πριμοδότηση της 
πρόσβασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των 
προϊόντων και των υπηρεσιών της στην αγορά.  
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Προτάσεις για ανεύρεση πόρων 
 
Η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί ένα ισχυρό 

προφίλ για την αγορά το οποίο μπορεί παράλληλα να 
συνδυαστεί με πόρους μέσα από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης. Θα μπορούσαν να προωθηθούν στους ακόλου-
θους τομείς τα παρακάτω μέτρα: 

 
I.- Oικονομικά μέτρα 
 
1)Πρέπει να διευκολυνθεί ουσιαστικά και όχι μόνο 

τυπικά η πρόσβαση στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
των επιχειρήσεων που δεσμεύονται για την εγκατάσταση 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

2)Ταυτόχρονα όμως μπορούν να υπάρξουν και μέ-
τρα που συνδέονται με την απασχόληση σ’ αυτές τις επι-
χειρήσεις,  

3)Επίσης ένα προνομιακό καθεστώς γύρω από τη 
φορολόγηση και φοροαπαλλαγές  

4)Κρατικές επιχορηγήσεις στο βαθμό που αυτές 
δεν παραβιάζουν την ανταγωνιστικότητα και δεν δημι-
ουργούν παρενέργειες στην χρηματοδότηση από ευρωπα-
ϊκούς πόρους. 

5)Πρέπει να σημειώσουμε ακόμα ότι ενδείκνυται να 
υπάρξει μια προνομιακή πρόσβαση στην αγορά μέσα 
από θεσμικό, νομικό καθεστώς σε ό,τι αφορά συμβάσεις 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. Σ’ αυτές ακριβώς 
υπάρχει αυτή η περιβαλλοντική προσαρμογή είτε με πε-
ριβαλλοντική διαχείριση είτε με τη χρήση περιβαλλοντι-
κού σήματος, οικολογικού σήματος, όπως αυτό θεσπί-
στηκε με τον κανονισμό 880/92 και όπως αναθεωρήθηκε 
στη συνέχεια. 
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6) πέραν των προηγούμενων πρέπει να σημειώσου-
με την χρησιμότητα του Ταμείου Εγγυοδοσίας μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) και την δυνα-
τότητα δημιουργίας περιφερειακών κεφαλαίων επιχειρη-
ματικών συμμετοχών – ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματι-
κότητας παράλληλα με τα πράσινα συστήματα ανταποδο-
τικής εγγυοδοσίας και την εγγυοδοτική στήριξη και της 
κοινωνικής οικονομίας. 

 
II.- Πιστοποίηση 
 
7)Εκτός από την οικολογική σήμανση σε σχέση με 

τις διαδικασίες παραγωγής θα μπορούσε να υπάρξει και 
μια εναλλακτική σήμανση μικρότερης δυναμικής που 
να συνδέεται με τον τόπο παραγωγής στις περιοχές του 
δικτύου natura. Αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει υπό 
ορισμένους όρους στο πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής για 
την αγορά και να αποτελέσει ένα παράγοντα πρόσθετων 
πόρων για τους διαχειριστικούς φορείς και για την προ-
στασία του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές.  

8)Όπως η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη στα 
αγροτικά προϊόντα, έτσι και οι περιοχές natura, άσχετα 
από το καθεστώς της διαδικασίας της παραγωγής, αποτε-
λούν ένα εφαλτήριο ποιότητας. Γι’ αυτό η βεβαίωση της 
γεωγραφικής ένδειξης natura θα πρέπει να χρησιμοποι-
ηθεί με όρους που να μην οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνι-
σμό ή μια ψευδή εικόνα για τη διαδικασία της παραγωγής 
του προϊόντος, ώστε να μην καταρρεύσει τελικά η αξιο-
πιστία του συστήματος.  

Η προώθηση της πιστοποίησης και της ποιότητας, η 
σύνδεση της ποιότητας με το περιβάλλον και με τις δυνα-
μικές της αγοράς που συνυπολογίζουν την πρόληψη και 
την πρόβλεψη και ελαχιστοποιούν το ρίσκο του κατανα-
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λωτή αποτελούν τη βασική συνταγή αφενός μεν βελτίω-
σης, ανταγωνιστικότητας και αφετέρου περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης. 

  
III.-Εργαλεία 
 
9)Πρέπει να υπάρχει μια ευρύτατη γκάμα εργα-

λείων που να καλύπτει όλες τις βαθμίδες προσαρμογής. 
Παράλληλα πρέπει να διαμορφώνει και ένα πόρο για τους 
διαχειριστικούς φορείς μέσα από τη διαδικασία της απο-
νομής, της οικολογικής σήμανσης ή της απλής πιστοποί-
ησης του τόπου παραγωγής ενός προϊόντος. Είναι σημα-
ντικό όμως να συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση στη 
χρήση αυτών των εργαλείων το κόστος εφαρμογής μιας 
συμμόρφωσης και το όφελος από την εφαρμογή αυτή. 
Και αυτό επειδή τόσο η πιστοποίηση όσο  και η προσαρ-
μογή συνεπάγεται ένα επιπλέον κόστος.  

 
IV.-Περιβαλλοντική προσαρμογή 
 
10)Σε κάθε περίπτωση η περιβαλλοντική συμμόρ-

φωση πρέπει να υποστηριχθεί από καινοτομία και έ-
ρευνα, χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνολογιών μι-
κρής υπολειμματικότητας και τέλος ανάπτυξη νέων 
χρηματοπιστωτικών θεσμών και αποτελεσματική ανα-
ζήτηση και αξιοποίηση πόρων.  

Η στόχευση  σε μια αγορά με υψηλές προδιαγραφές 
και συνεπώς με υψηλότερες τιμές στις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες και τα προϊόντα αποτελεί ένα πρόσθετο κίνητρο 
για την υιοθέτηση του οδικού χάρτη της περιβαλλοντικής 
πιστοποίησης και της ποιότητας. Η αγοραστική δύναμη 
κατευθύνεται όλο και πιο πολύ σε προϊόντα του ανα-
γνωρίσιμου δρομολογίου παραγωγής τόσο γεωγραφι-
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κά όσο και από πλευράς διαδικασίας παραγωγής. Αυτά 
είναι προϊόντα που έχουν περιβαλλοντική και γεωγραφι-
κή επωνυμία και για την διαδικασία παραγωγής τους ο 
παραγωγός λογοδοτεί στον καταναλωτή και επικοινωνεί 
μαζί του.  

Μέσα από όλο αυτό το πλαίσιο της πιστοποίησης, 
της ποιότητας και της ανιχνευσιμότητας η παραγωγική 
διαδικασία γίνεται διαφανής και ορατή από τον κατανα-
λωτή, με αποτέλεσμα να γίνεται και η καταναλωτική δια-
δικασία πιο συνειδητή. ΄Ετσι μετά από αυτό γίνεται δυνα-
τόν να μπει ο καταναλωτής πλέον σε ένα δεύτερο κύκλο 
περιβαλλοντικής προσαρμογής, που είναι ο κύκλος της 
ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και ανάκτη-
σης, ένα κύκλο δηλαδή αειφορικής κατανάλωσης. Σε αυ-
τόν τον κύκλο συμμετέχει επίσης και ο παραγωγός.  

Μέσα από αυτό το δεύτερο κύκλο περιβαλλοντικής 
προσαρμογής και ολοκλήρωσης δημιουργούνται και νέοι 
κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας, που διευρύνουν 
τον διάλογο και τη σχέση ευθύνης στο κύκλωμα παραγω-
γής και κατανάλωσης. 

11)Η περιβαλλοντική προσαρμογή μπορεί να αφορά 
το σύνολο των αγαθών και έχει ιδιαίτερη σημασία να δη-
μιουργηθούν στις περιοχές natura μοντέλα - κύτταρα 
προτυποποίησης της περιβαλλοντικής προσαρμογής 
για την καθημερινή ζωή του κατοίκου που είναι και ο 
χρήστης των προϊόντων και των υπηρεσιών. Οι περιοχές 
natura είναι οι πλέον κατάλληλες για να λειτουργήσουν 
σε αυτές ικανοποιητικά τέτοια μοντέλα, επειδή έχουν και 
την απαιτούμενη φυσική υποδομή αλλά και την νομοθε-
τική στήριξη. ΄Ετσι η περιβαλλοντική προσαρμογή θα 
μπορεί να είναι τελικά ένα πρότυπο που θα ανανεώνεται 
και θα διευρύνεται με προστιθέμενη αξία για την προ-
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στασία της φύσης και του περιβάλλοντος και για την πε-
ριβαλλοντική ποιότητα.  

Για παράδειγμα, το μοντέλο της αειφορικής-
βιοκλιματικής οικίας  στις περιοχές natura  θα αποτελέσει 
και έναν παράγοντα προτύπου τόσο μέσα στις περιοχές 
natura όσο και ευρύτερα. Θα λειτουργήσει επίσης και σαν 
ένας παράγοντας εξορθολογισμού της παραγωγής και της 
κατανάλωσης και στον τομέα της  ενέργειας αλλά και σε 
κάθε περιβαλλοντικό συντελεστή.  Το παραπάνω δεν α-
φορά τις ισχυρά προστατευόμενες υποπεριοχές, όπου α-
παγορεύεται η δόμηση, αλλά το ευρύτερο γεωγραφικό 
πεδίο γύρω τους. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν ήδη πη-
γές όχλησης για το περιβάλλον, η απόσυρση αυτών των 
αρνητικών δράσεων ή η αντικατάστασή τους πρέπει να 
στηριχτεί με συγκεκριμένα κίνητρα, για να έχουμε περι-
βαλλοντική ολοκλήρωση.  

 
V.-Πληροφόρηση και Παρακολούθηση 
 
12)΄Ομως για να υπάρξει περιβαλλοντική ολοκλή-

ρωση σε μια περιοχή του δικτύου natura πρέπει να υπάρ-
ξει προηγουμένως μια ολοκληρωμένη καταγραφή και 
παρακολούθηση των συνθηκών της περιοχής αυτής.  

13)Ένας άλλος ιδιαίτερος τομέας πράσινης επιχει-
ρηματικότητας διαμορφώνεται μέσα από θεσμικό πλαίσιο 
που συνδέεται με δομές παρακολούθησης των δράσεων 
του ιδιωτικού τομέα. Αυτό γίνεται σύμφωνα με την κοι-
νοτική απόφαση 2000/479, μέσα από την οποία προκύ-
πτει η υποχρέωση υποβολής στοιχείων για το ευρωπαϊκό 
μητρώο εκπομπών και η ανάγκη απογραφής και επίδο-
σης, για παράδειγμα των βιομηχανιών, σαν συνέπεια και 
της εφαρμογής της οδηγίας 9661. Μέσα από αυτή την 
αναγκαστικότητα προβάλλει και ένα μοντέλο κοινοπρα-
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κτικής αντιμετώπισης και συνεργασίας με συλλογικό όρ-
γανα του ιδιωτικού τομέα εν προκειμένω του ΣΕΒ.  

Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη 
δικτύωση πέρα από την κοινοπρακτική εμπλοκή, ώστε να 
υπάρξει συνεπής προσαρμογή στις οδηγίες, στο πλήθος 
των οδηγιών της ευρωπαϊκής κοινότητας και στις κοινο-
τικές αποφάσεις, όπως αυτή για τον έλεγχο της ρύπανσης 
της 9661 που προαναφέραμε, της 9711 κτλ. 

Πιστεύουμε λοιπόν πως στις περιοχές natura χρειά-
ζεται ένα δίκτυο ολοκληρωμένης πληροφόρησης για το 
περιβάλλον, χρειάζεται δηλαδή μια πρωταρχική βάση δι-
κτύωσης για το περιβάλλον, επειδή εκεί πρέπει να εστια-
στεί η πιο ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προσαρμογή 
και εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου με πιλοτικούς 
στόχους. Μια σοβαρή κρίση προσαρμογής στις περιοχές 
natura θα προκύψει για τις ήδη εγκατεστημένες δραστη-
ριότητες και για  τη διαδικασία νομιμοποίησής τους (αν 
είναι δυνατή). 

 
VI.-Απασχόληση 
 
14)Παράλληλα χρειάζονται ειδικά προγράμματα για 

την ενίσχυση της απασχόλησης στις περιοχές natura.  
Μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται μια ολοκληρω-

μένη πολιτική για τις περιοχές του δικτύου natura που να 
ενσωματώνει τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Οι επιχειρη-
ματικές προτάσεις πρέπει να είναι επιλέξιμες, δηλαδή να 
μπορούν να επιλεγούν βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων 
ως κατάλληλες. Τότε μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρή-
σεις στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αλλά και σε δι-
κτυώσεις. Αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο κίνητρο και εργα-
λείο για την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας. 
Αυτό πρέπει να αναδειχθεί και επικοινωνιακά μέσα σε 
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όλο το τοπίο  των περιβαλλοντικών πολιτικών και όχι μό-
νο σε έναν τομέα, αλλά διατομεακά. ΄Ετσι θα γίνει κατα-
νοητός ο στρατηγικός σχεδιασμός και η στρατηγική ισχύς 
της περιβαλλοντικής προσαρμογής της οικονομικής δρα-
στηριότητας.  

Στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότη-
τας, στα επιχειρηματικά σχέδια μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων και σε άλλους τομείς λαμβάνονται υπόψη τα πε-
ριβαλλοντικά κριτήρια και γίνεται σαφές ότι το περιβάλ-
λον αποτελεί όρο και αφετηρία για τις νέες επενδύσεις 
και για την αναζήτηση καλύτερων οικονομικών αποδό-
σεων και πόρων στήριξης στις οικονομικές δραστηριότη-
τες.  

 
VII.-Μελέτες 
 
15)Οι ειδικότητες που μπορούν να εμπλακούν στον 

τομέα των προστατευόμενων περιοχών όχι μόνον έχουν 
τη δυνατότητα να σχεδιάζουν την πράσινη επιχειρηματι-
κότητα, αλλά και αποτελούν μια ειδική κατηγορία πράσι-
νης επιχειρηματικότητας με αυξημένη ένταση στις περιο-
χές natura. Εδώ πρέπει να προσεγγίσουμε το ζήτημα των 
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων με όρους οικονο-
μίας κλίμακας, με τη διευρυμένη έννοια του όρου. Και 
για να είναι αυτή η οικονομία δυνατή, πρέπει να δικτυώ-
σουμε αυτές τις μελέτες, δηλαδή να έχουμε υπόψη όλα 
τα δεδομένα από διάφορες πηγές και σε διαφορετικούς 
χρόνους, χωρίς να χρειάζεται επανάληψη της σχετικής 
έρευνας και συλλογής στοιχείων. ΄Ετσι θα έχουμε έναν 
εμπλουτισμό και μια προστιθέμενη αξία στις βάσεις, στη 
συλλογή και στην αξιοποίηση των δεδομένων, ώστε να 
συνεισφέρουν στην παρακολούθηση και την έρευνα. 
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Μέχρι τώρα οι μελέτες δεν δικτυωνόντουσαν και έτσι δεν 
προέκυπταν προστιθέμενες αξίες.  

 
VIII.-Δημοσιότητα και Επικοινωνία 
 
16)Στην ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότη-

τας και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού παί-
ζουν σημαντικό ρόλο τα μέσα της προβολής και της επι-
κοινωνίας. Η στρατηγική σ’ αυτό τον τομέα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Η έμφαση δίνεται στην ενη-
μέρωση, στην ανάδειξη των δράσεων που γίνονται μέσα 
στα όρια των προστατευόμενων περιοχών και στην δια-
μόρφωση ενός πεδίου συνέργειας και συμπληρωματικό-
τητας μεταξύ διαφόρων προστατευόμενων περιοχών. Ο 
τομέας του περιβάλλοντος τείνει να λειτουργήσει σαν έ-
νας ανεξάρτητος χώρος για τη δημιουργία ντοκυμαντέρ 
και για την εμπλοκή της τέχνης, του πολιτισμού και της 
εκπαίδευσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η εμπλοκή 
αυτών των τομέων γίνεται, επειδή είναι τομείς στους ο-
ποίους εκφράζεται η ταυτότητα ενός τόπου και στους ο-
ποίους επομένως επιχειρείται η ανάδειξή της. Υπάρχει 
μια γενικότερη συνεργασία μεταξύ των τομέων της προ-
στασίας του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, της ιστορίας και του πολιτισμού. Αυτή η συνεργα-
σία αποτελεί ένα πεδίο μέσα από το οποίο μπορεί να ανα-
πτυχθεί πολύ περισσότερο η επικοινωνιακή επιχειρημα-
τικότητα, το πράσινο επικοινωνείν και να αποκτήσει αυ-
ξημένο ειδικό βάρος. 

Το μέρος των δράσεων που εμπλέκεται με προ-
γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιέχει 
όρους δημοσιότητας και ενημέρωσης. Αυτό το μέρος θα 
πρέπει να προσεχθεί στο εξής ιδιαίτερα, ώστε, ειδικά στις 
προστατευόμενες περιοχές, να έχει συνδυαστικότητα και 
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χαρακτηριστικά πολύπλευρης προσέγγισης στην ανάδειξη 
της ευρύτερης περιοχής, μέσα στην οποία μια επιχειρησι-
ακή δράση που χρηματοδοτείται από κοινοτικά προγράμ-
ματα υλοποιείται από μια επιχειρηματική μονάδα ή από 
ένα φορέα ή μια ομάδα φορέων.  

Η συνέργεια του πράσινου επικοινωνείν με την επι-
κοινωνία για τον πολιτισμό, την ιστορία, τα παραδοσιακά 
προϊόντα, επίσης η διασύνδεση αυτής της επικοινωνίας με 
την κοινωνία της πληροφορίας, με προγράμματα που λει-
τουργούν τομεακά και περιφερειακά για την περιβαλλο-
ντική ανάδειξη, την προβολή των τόπων αλλά και ταυτό-
χρονα με προγράμματα που λειτουργούν διακρατικά και 
μπορούν να λειτουργήσουν στη διακρατική διασύνδεση 
της Ευρώπης των περιφερειών θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον για την ολοκλήρωση της πράσινης επικοινωνίας. 

 Χρειάζεται επομένως να αρχίσει να διαμορφώνεται, 
όσο είναι δυνατόν:  

(α)μια επικοινωνιακή προσέγγιση, για να αυξηθεί 
η αποτελεσματικότητα της δημοσιότητας κάθε επιμέρους 
περίπτωσης  στο συνολικό πεδίο και  

(β)χρειάζεται να διαμορφωθεί παράλληλα το πρά-
σινο επικοινωνείν με στρατηγικούς όρους. Συνήθως  
όμως αυτές οι δράσεις δημοσιότητας λειτουργούν με τρό-
πο τυπικό, χωρίς στρατηγική, χωρίς ένα ενιαίο πλαίσιο, 
παρά μόνο στη βάση των απαιτούμενων τυπικών προδια-
γραφών. Αυτό θα μπορούσε να οδηγεί σε μια αποσπα-
σματική προσέγγιση, που όμως δεν είναι καθόλου μέσα 
στη φιλοσοφία του πράσινου επικοινωνείν. 

Η παραγωγή μηνύματος για μια  υποστηριζόμενη 
επιχειρησιακή δράση ή ενός περιβαλλοντικού μηνύματος 
κοινωνικού κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς επίσης η πα-
ραγωγή ενός ενημερωτικού οπτικοακουστικού ή έντυπου
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μέσου και η διασύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία και 
κάθε ενδιαφερόμενο είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται 
προσεκτικό χειρισμό. Ο χειρισμός αυτός πρέπει να έχει 
ένα χαρακτήρα διασύνδεσης και συντονισμού και να 
στηρίζεται σε έναν κώδικα ενιαίο τόσο για τους διαχειρι-
στικούς φορείς όσο και για τους φορείς που θα μπορούν 
να υλοποιήσουν συμβάσεις διαχείρισης στις περιοχές του 
δικτύου natura. Πρέπει να επιδιωχθεί αυτός ο συντονι-
σμός, για να υπάρξει αποτελεσματικότητα και ουσιαστι-
κότητα στον τομέα της δημοσιότητας.  

Όλο και πιο πολύ μέσα από την εμπλοκή του ιδιω-
τικού τομέα, των οργανισμών αυτοδιοίκησης, των ΜΚΟ, 
των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων έχουμε μια δυ-
ναμική δημοσιότητας για τα θέματα του περιβάλλοντος. 
Ο μέχρι τώρα χαμένος χρόνος στο θέμα της ουσίας και 
της ποιότητας αυτής της ενημέρωσης πρέπει να αναπλη-
ρωθεί, ώστε να έχουμε έναν συντονισμό παραγωγικό για 
το περιβάλλον. Αυτό συνδέει το πράσινο επιχειρείν τόσο 
με τον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης όσο και με 
όλους τους δημιουργικούς συντελεστές δημιουργίας προ-
ϊόντων για την ενημέρωση, τη δημοσιότητα, την ευαισθη-
τοποίηση και τελικά τη συμμετοχή στα ζητήματα του πε-
ριβάλλοντος. Ανάμεσα σ’ αυτούς τους συντελεστές είναι 
και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οπωσδήποτε οι 
διαχειριστικοί φορείς . 

17)Τα ΜΜΕ λειτουργούν με τους όρους της αγοράς 
και γι’ αυτό  θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα κα-
τάρτισης στα θέματα του περιβάλλοντος για τους ερ-
γαζόμενους στα ΜΜΕ, είτε είναι έντυπα είτε ηλεκτρονι-
κά, είτε λειτουργούν σε εθνική κλίμακα, στην περιφέρεια 
ή σε τοπικό επίπεδο. 

18)Θα προτείναμε ένα πλαίσιο ομαδικότητας στην 
ενέργεια της δημοσιότητας και έτσι θα καλλιεργούσαμε 
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και μια συνεταιριστική προσέγγιση για το ζήτημα της ε-
πικοινωνίας και της δημοσιότητας για το περιβάλλον. Η 
καλλιέργεια της συλλογικότητας για το περιβάλλον μέσα 
από τη δημοσιότητα είναι ένας κόμβος που μπορεί να ε-
πιφέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και αποτελε-
σματικότερη καταγραφή στην κοινή γνώμη. Μέσα από 
αυτή τη διαδικασία στον τομέα των ΜΜΕ αλλά και των 
εμπλεκόμενων φορέων στα ΜΜΕ, η δημιουργία μιας λί-
στας εταίρων για την επικοινωνία και ενός μητρώου για 
το περιβάλλον θα βοηθήσει και θα οδηγήσει σε μια πιο 
υπεύθυνη στάση, περιορίζοντας τις σπασμωδικές και αρ-
νητικές εκφράσεις για τα περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα 
από τα μέσα ενημέρωσης και την ειδησεογραφία. Σίγου-
ρα η άμεση ενημέρωση, «πρόσωπο με πρόσωπο», παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο ειδικά στις προστατευόμενες περι-
οχές και σ’ αυτή την εκστρατεία για τη δικτύωση της επι-
κοινωνίας πρέπει να αποδώσει οφέλη από την πλευρά των 
διαχειριστικών φορέων, των μη κυβερνητικών οργανώ-
σεων και των εμπλεκόμενων ΟΤΑ.  

19)Μπορούμε να προχωρήσουμε και σε προγράμ-
ματα ανταλλαγής για το περιβάλλον σε ευρωπαϊκή και 
ευρωμεσογειακή κλίμακα.  Παράλληλα οι Διαχειριστικοί 
Φορείς μπορούν να διοργανώνουν ημερίδες με θέμα την 
ενημέρωση για το περιβάλλον σε τοπικό και περιφερεια-
κό επίπεδο και να δικτυώσουν τις ενέργειές τους για το 
πράσινο επικοινωνείν. Ο τομέας της επικοινωνίας για το 
περιβάλλον έτσι ή αλλιώς θα μεγεθύνεται, ενώ ταυτόχρο-
να θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στη δημιουργική 
αξιοποίηση των πόρων που υπάρχουν στον τομέα της δη-
μοσιότητας, των προγραμμάτων και της πράσινης προ-
σαρμογής της επιχειρηματικότητας. 
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                    ΙΧ.- Συνεργασία 
 
20)Στις περιοχές natura πρέπει να προσεγγίσουμε το 

θέμα της οικολογικοποίησης, της ολοκληρωμένης επι-
χειρηματικότητας σχετικά με τους φυσικούς πόρους 
όπως το νερό, της διαχείρισης της βιομάζας κτλ. τόσο σαν 
ελεύθερου φυσικού πόρου όσο και σαν συνδυασμένου με 
τις χρήσεις. Στην περίπτωση για παράδειγμα των υδάτων 
υπάρχει για τη διαχείριση του θέματος η Ευρωπαϊκή Ο-
δηγία για το Νερό καθώς επίσης και θεσμοθετημένοι φο-
ρείς και τρόποι. ΄Ετσι μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο μπορούμε 
να προχωρήσουμε σε ενιαίους φορείς νερού, ώστε να 
σχηματιστούν συνθήκες βιωσιμότητας για τους βιολογι-
κούς καθαρισμούς, για τις αρδευτικές χρήσεις, για την 
ύδρευση κτλ. Ανάμεσα σ’ αυτούς τους φορείς οι ΟΤΑ θα 
έχουν στις λεκάνες απορροής σημαντικό ρόλο  στη δια-
χείριση του νερού. Έτσι θα μπορέσει να προκύψει ένα 
επιχειρηματικό πεδίο για τους οργανισμούς τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Αυτό θα 
συνεισφέρει στο καθεστώς προστασίας της περιοχής. 

Το μοντέλο που έχει λειτουργήσει στον τομέα της 
ανακύκλωσης είναι παρόμοιο με αυτό του Ενιαίου Συν-
δέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής ή το ανά-
λογο των Δήμων κυρίως των βορείων προαστίων ή της 
Αχαϊας, για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που 
είναι βασισμένο στη οδηγία 9462 και στο νόμο 
2939/2001. Επίσης υπάρχει και το μοντέλο του συλλογι-
κού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. 
Αυτά τα δύο μοντέλα μπορούν να δώσουν το παράδειγμα 
μιας οργάνωσης επιχειρηματικότητας των ΟΤΑ αλλά και 
επιχειρηματικότητας μικτής μεταξύ ΟΤΑ, δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. ΄Ετσι μπορεί να επεκταθεί η εφαρμογή 
όχι μόνο σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά 
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και ευρύτερα στη συλλογική διαχείριση άλλων περιβαλ-
λοντικών προβλημάτων, όπως προαναφέραμε για το θέμα 
του νερού. ΄Αλλο ένα παράδειγμα που θα μπορούσε επί-
σης να αναφερθεί είναι από τον σύνδεσμο ΟΤΑ μείζονος 
Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε μια πολυθεματική δραστη-
ριότητα, από την παραγωγή ενέργειας μέχρι την περιβαλ-
λοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση 
και τους χώρους αναψυχής. 

Η πράσινη επιχειρηματικότητα απευθύνεται και σε 
ινστιτούτα και σε δραστηριότητες που βρίσκονται στην 
αιχμή της έρευνας και της τεχνολογίας, όπως προαναφέ-
ραμε.  

Πέρα όμως από τα τέλη και τους φόρους, τα ζητή-
ματα του περιβάλλοντος αποτελούν πρόκληση για παρά-
γοντες πρωτοπόρους και καινοτόμους, που αποβλέπουν 
ενεργητικά στην αγορά. Οι φορείς που ενεργοποιούνται 
στην κατεύθυνση της αειφορικής ανάπτυξης είναι φορείς 
υψηλής έντασης, γνώσης και καινοτομίας. Αυτοί είναι 
ιχνηλάτες σ’ αυτές τις περιοχές και θα τις μετατρέψουν 
σε πιλοτικές περιοχές, όπου θα συνδυαστεί η παρακολού-
θηση και η καινοτομία με στόχο την περιβαλλοντική 
ποιότητα με μια ιδιαίτερη ένταση. Η έρευνα και η καινο-
τομία έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οι-
κονομική ανάπτυξη και έτσι θα δημιουργηθεί σιγά-σιγά 
στις περιοχές αυτές μια ζώνη αυξημένης βιωσιμότητας, 
περιβαλλοντικής ποιότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Καθώς το θέμα του περιβάλλοντος γίνεται ένα πα-
γκόσμιο θέμα αιχμής για την έρευνα, μπορεί να αναμένει 
κανείς ότι στον τομέα αυτό θα υπάρξουν σημαντικές ε-
πενδύσεις, τόσο διεθνείς όσο και εθνικές. Για παράδειγ-
μα, αυτό αποδεικνύεται στην τεχνολογία του υδρογόνου ή 
γεωλογικής αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, που 
συνδέεται με τη διαχείριση των κλιματικών αλλαγών και 
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των αερίων του θερμοκηπίου. Σ’ αυτή την περίπτωση  
γίνεται σαφές πόσο καινοτόμος είναι ο τομέας του περι-
βάλλοντος και πόσο θα λειτουργήσει σαν πεδίο απορρό-
φησης επενδύσεων στο μέλλον, στον τομέα της έρευνας 
και της τεχνολογίας.  

Φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευ-
νών (ΕΚΘΕ), το Ωκεανογραφικό, το Ινστιτούτο Γεωλογι-
κών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), το Εθνικό 
΄Ιδρυμα Αγροτικής ΄Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ), άλλοι υπάρχο-
ντες φορείς και υπό ίδρυση φορείς αποτελούν έναν εταίρο 
για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα στις προ-
στατευόμενες περιοχές.  

Στις προστατευόμενες περιοχές μπορούμε να δούμε 
αντίστοιχες πιλοτικές δράσεις ή εναλλακτικές μορφές ε-
νέργειας να αξιοποιούνται στα μέσα μεταφοράς κατά το 
πρότυπο και το μοντέλο του διακρατικού προγράμματος 
«Μαργαριτάρια των Άλπεων», που είναι ένα πρόγραμμα 
πιλοτικό για τη βιώσιμη διαχείριση τουρισμού.  

Σε κάθε περίπτωση η καρδιά όλων αυτών των προ-
σεγγίσεων βρίσκεται σε επενδυτικές και οικονομικές 
δράσεις που συνεκτιμούν το περιβάλλον, τους πόρους 
και την στρατηγική της διαχείρισης, ώστε να κατευθύ-
νονται οι επενδύσεις με όρους που συνδέονται με τις πε-
ριβαλλοντικές μελέτες και με τις ειδικές προδιαγραφές 
για τις προστατευόμενες περιοχές.   
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                   Οικονομικά  εργαλεία- Πίνακες 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρω-
παϊκή Ένωση επεξεργάζεται κάθε 
φορά και την στρατηγική της για 
την άντληση πόρων   για τις δρα-
στηριότητές της, για τα προγράμ-
ματα και για την επιχειρησιακή της 
δυναμική καθότι λειτουργεί με α-
ντίστοιχους όρους όπως ένα κρά-
τος.  
2. Η πολιτεία ή το ελληνικό κράτος 
που λειτουργεί με αντίστοιχο τρό-
πο όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
3. Οι  Ο.Τ.Α.  
4. Οι φορείς διαχείρισης  
5. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις  
6. Οι επιχειρήσεις. 
7. Οι εργαζόμενοι και τα νοικοκυ-
ριά τους.  
Οι επτά αυτές κατηγορίες αναζη-
τούν πόρους προκειμένου να κα-
λύψουν τις περιβαλλοντικές ανά-
γκες και δράσεις τους, τις περιβαλ-
λοντικές προσαρμογές τους. Ταυ-
τόχρονα βέβαια είναι κι οι ίδιοι 
πηγές πόρων και χρήστες του πε-
ριβαλλοντικού εισοδήματος ή 
καρπωτές της περιβαλλοντικής δα-
πάνης 

Φορείς που αναζητούν πόρους 
για το περιβάλλον 
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1. Δείκτες αποδοτικότητας 
για πόρους  
2. Δείκτης επιδόσεων για το 
περιβάλλον

Άξονες 
για την 
επιλογή 
της περι-
βαλλοντι-
κής πολι-
τικής 

11..ΟΟ  ρρυυππααίίννωωνν  ππλληηρρώώννεειι  δδιικκααιιώώμμαα--
τταα  ρρύύππααννσσηηςς    
22..ΟΟ  ππααρρααννοομμώώνν  ππλληηρρώώννεειι  ππρρόόσσττιιμμαα  
υυππεερρββάάσσεεωωνν    
33..ΑΑδδεειιοοδδοοττήήσσεειιςς,,&&  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς        
μμεελλεεττώώνν  
44..ΦΦόόρροοιι  ααππόό  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  φφυυσσιικκώώνν  
ππόόρρωωνν    
55..ΦΦόόρροοιι  κκααιι  ττέέλληη  ««χχρρήή--
σσηηςς,,εειιδδιικκοοίί,,εειισσοοδδηημμααττιικκοοίί,,ππεερριιοουυσσίί
ααςς,,--κκεεφφααλλααίίωωνν,,  κκοοιιννωωννιικκήήςς    σσύύ--
γγκκλλιισσηηςς  &&  ππρρόόννοοιιααςς  ((ιισσχχυυρράά  ααννααδδιι--
ααννεεμμηηττιικκοοίί)),,ππρροοσσττιιθθέέμμεεννηηςς  ααξξίίααςς    
((ααννααδδιιααππρρααγγμμάάττεευυσσηη)),,  ΦΦΠΠΑΑ  γγιιαα  ττοο  
ππεερριιββάάλλλλοονν»»              
66..ΑΑννττααπποοδδοοττιικκάά  ααππόό  ττηηνν  έέμμμμεεσσηη  
ααγγοορρααίίαα    θθεεττιικκήή  δδυυννααμμιικκήή  ((ππιισσττοο--
πποοίίηησσηη  ––  πποοιιόόττηητταα))  
77..ΕΕππιιδδοοττήήσσεειιςς,,χχρρηημμααττοοδδοοττήήσσεειιςς  μμεε  
ααξξιιοολλοογγήήσσεειιςς  &&  μμοορριιοοδδοοττήήσσεειιςς      
88..ΚΚέέρρδδηη ααππόό σσυυμμφφωωννίίεεςς

Πόροι 
αντα-
ποδο-
τικοί 
και 
ρυθμι-
στικοί 
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                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ  20 
                 Στρατηγικά  εργαλεία  
 
Τα στρατηγικά εργαλεία αποτελούν μια διαρθρωτική 

δυναμική για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στα στρατηγικά εργα-
λεία περιλαμβάνουμε τα θεσμικά, όπως ο χωροταξικός 
σχεδιασμός, και τις θερμοκοιτίδες της γνώσης και της και-
νοτομίας, όπως έρευνες, μελέτες, πιλοτικές εφαρμογές κ.ά., 
που προσανατολίζουν τις μελλοντικές δράσεις και διαμορ-
φώνουν γι’ αυτές οικονομίες κλίμακας. 

 
Α.- Τα εργαλεία 
 
1)Διευρωπαϊκή, διακρατική και εθνική εμπειρία.  
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ανάπτυξης στις πε-

ριοχές natura, πέρα από τα διαχειριστικά σχέδια και τις 
ρυθμίσεις, θα πρέπει να αξιοποιήσει όλη την διευρωπαϊ-
κή, διακρατική και εθνική εμπειρία που αναπτύσσεται 
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που αποτελεί πιλοτική 
και καινοτόμο εξέλιξη για την περιφερειακή ανάπτυξη.  

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πιλοτική δράση 
Artchi/mend σύμφωνα με το άρθρο 10 ΕΤΠΑ και την υ-
ποδράση 2.2 στη βάση των διακρατικών προγραμμάτων  
και στη λογική των σχεδίων κοινοτικής ανάπτυξης χώ-
ρου.  Μέσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πιλοτικής 
σχεδιαστικής εμπειρίας προκύπτουν εργαλεία που συνθέ-
τουν την ανάδειξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς σε παράγοντες αειφορικής ανάπτυξης. 
Εδώ υπάρχει συνέργεια με: (α) παραδείγματα επίδειξης 
περιφερειών, (β)μια δυναμική δικτυώσεων, όπως μέσα 
από το Κέντρο των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσο- 
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γείου για το Περιβάλλον το ΚΠΕΜΠ το mender aegeo 
και (γ)την ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση που έχει προκύ-
ψει από τις εμπειρίες που έχουν συλλεγεί στις διακρατι-
κές συναντήσεις, στο intereg II και III, το ESPO κτλ.  

Ουσιαστικά θα πρέπει να συλλεγεί συνθετικά και να 
συντεθεί η μελετητική εμπειρία γύρω από τη χωροταξία 
της αειφορικής ανάπτυξης από όλες τις κατευθύνσεις 
και η εμπειρία αυτή να αξιοποιηθεί για τον δυναμικό σχε-
διασμό της οικοανάπτυξης και της βιώσιμης ανάπτυξης 
των περιοχών natura.  

Μέσα στη συγκεκριμένη μας πιλοτική δράση Arc-
himent έχουν διαμορφωθεί δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, 
αναδεικνύονται δυναμικές και μοντέλα διεθνούς εταιρι-
κής σχέσης και υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να συμ-
βάλλουν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό στις περιοχές 
natura και στην αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων. Στο ση-
μείο αυτό πρέπει να προσθέσουμε και τους περιβαλλοντι-
κούς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, που αποτελούν αντι-
κείμενο του ΕΚΠΑΑ, και τη δυνατότητα σχηματισμού 
ανάλογων τοπικών δεικτών. 

Ιδιαίτερη χρησιμότητα των πιλοτικών μελετών είναι 
το ότι αναδεικνύουν τη διασύνδεση των περιοχών natu-
ra με το ευρύτερο περιβάλλον τους στη βασική κατεύ-
θυνση της αειφόρου αναπτύξεως.  

Αυτή η πιλοτική δράση και η υποδράση 2 αποδει-
κνύεται σημαντική στο πλαίσιο της διακρατικής συνερ-
γασίας στον τομέα της χωροταξίας με θέμα την ανάδειξη 
του περιβάλλοντος σε παράγοντα ανάπτυξης στο μεσο-
γειακό χώρο, επειδή προσεγγίζονται ιδιαίτερα όλες οι πε-
ριφέρειες της χώρας. ΄Ετσι διαμορφώνεται μια περιφε-
ρειακή εικόνα των περιοχών του δικτύου natura και του 
αναπτυξιακού τους περιβάλλοντος στη χώρα, με δυναμι-
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κές πλην άλλων και διεθνούς συγκριτικής προσέγγισης 
στο μεσογειακό πεδίο. 

Τέλος η ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των πα-
ράκτιων ζωνών, δίνει και έναν τομεακό χαρακτήρα, πέ-
ραν του περιφερειακού, για την προσέγγιση της αειφόρου 
αναπτύξεως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολλές περιοχές.  

Η περίπτωση αυτή δεν είναι η μόνη καθώς πρέπει 
να συμπεριληφθούν και άλλες προσεγγίσεις με διαφορε-
τικό βαρύκεντρο.  

Βλέπουμε πάντως ότι, για παράδειγμα, σ’ αυτή την 
περίπτωση η χωροταξία αποτελεί ένα εργαλείο ευρύτε-
ρης στρατηγικής δυναμικής μαζί με τις επιμέρους όψεις 
της κτηματολογικής βάσης δεδομένων, της χρησιμοποίη-
σης συστημάτων GIS, αλλά και της χρησιμοποίησης προ-
γραμμάτων που συνδέονται με την καινοτομία και την 
κοινωνία της πληροφορίας σε συνάρτηση και με το περι-
βάλλον. Εκεί είναι εμφανής η αναγκαιότητα για μια δια-
τομεακή, διαθεματική και διεπιχειρησιακή προσέγγιση 
των ζητημάτων της ανάδειξης και της δυναμικής των πε-
ριοχών του δικτύου natura. 

2)Προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση αυτών 
των μελετών: 

(α)Συγκρότηση επιτροπών διαμόρφωσης στρα-
τηγικών εργαλείων σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτές 
μπορούν εν ανάγκη να είναι  άτυπες, όπως π.χ. είναι το 
Δίκτυο Θεσσαλίας. Θα μπορούν  να συμμετέχουν σε αυ-
τές και οι Διαχειριστικοί Φορείς, πλην άλλων, και για μια 
οικονομία κλίμακας του εγχειρήματος. Στη βάση αυτή 
χρειάζεται ένας αποτελεσματικός διάλογος για την ανα-
ζήτηση δυναμικών αειφορικής ανάπτυξης και οικοανά-
πτυξης, στον οποίο σημαντικό λόγο θα πρέπει να έχει η 
τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή πρέπει να μπορεί να μυηθεί  
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σε μια εξωστρεφή προσέγγιση των ζητημάτων της ανά-
δειξης του φυσικού περιβάλλοντος ως πόρου οικοανά-
πτυξης και ως συγκριτικού πλεονεκτήματος βιώσιμης α-
νάπτυξης.  

(β)Αυτές οι επιτροπές πρέπει να αναζητήσουν άμε-
σα τις δυναμικές μέσα από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στή-
ριξης, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνο-
χής, αλλά και μέσα από την προσέλκυση επιχειρηματικών 
κεφαλαίων και τη συγκρότηση think tank σε μια τράπε-
ζα ιδεών και πρωτοβουλιών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
πολλές ιστοσελίδες πληροφόρησης και εμπειρίας, εθνι-
κής, διακρατικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας που δεν 
αξιοποιούνται. Επίσης δεν αξιοποιούνται ούτε εργαλεία 
και προϊόντα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί και παρα-
χθεί, και παραμένουν ανενεργά σαν λανθάνον κεφάλαιο 
γνώσης και στρατηγικής. Αυτό συμβαίνει, επειδή ακρι-
βώς δεν υπάρχουν αυτές οι ομάδες που, μέσα από την ορ-
γανωτική οικονομία κλίμακας, θα μπορέσουν να ανασύ-
ρουν χρήσιμες ιδέες και να αναδείξουν εργαλεία χρημα-
τοδότησης και σχεδιασμού της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της οικοανάπτυξης.  

 
Β.- Το μέλλον 
 
Υπάρχει μια ευκαιρία και ένα στοίχημα, καθώς ένα 

κατά μέσο όρο 15 - 20% του εδάφους όλων των περιφε-
ρειών της χώρας θα περάσει σε ένα ειδικό διαχειριστικό 
καθεστώς. Τότε θα πρέπει, μέσα στα πλαίσια της νομιμό-
τητας, να αξιοποιηθεί αυτό το καθεστώς προς μια κατεύ-
θυνση βιώσιμης ανάπτυξης και οικοανάπτυξης. Αυτό α-
παιτεί ένα υψηλό δυναμικό κεφαλαίου γνώσης και ιδεών.  

Οι περιοχές του δικτύου natura παρέχουν διαχειρι-
στικά το βάθρο για μια εξωστρέφεια, για μια δικτύωση 
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ευρωπαϊκών διαστάσεων, αλλά και για μια νέα δυναμική 
τοπικής ανάπτυξης. Οι περιοχές του δικτύου natura, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό, αποτελούν μια 
βάση δημιουργικής μετεξέλιξης που βρίσκεται υπό εξέλι-
ξη. Αποτελούν το πεδίο για μια νέα συνθήκη ισορροπίας 
μεταξύ δημόσιου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα αν-
θρωπογενών και φυσικών συστημάτων και έτσι παρέ-
χουν και μια πρόκληση για μια συνολικότερη αλλαγή.  

Μεταξύ των σοβαρών ζητημάτων που πρέπει να α-
ντιμετωπίσει με υπευθυνότητα ο στρατηγικός σχεδιασμός 
για την πράσινη επιχειρηματικότητα είναι το πρόβλημα 
σχετικά με την αδυναμία πραγματικής αποκέντρωσης 
και εξακτίνωσης των ανθρώπινων πόρων παράλληλα 
με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τοπικής ε-
πάρκειάς τους.  

Σ’ αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό πρέπει να ληφ-
θούν υπόψη οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της 
τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης και αυτοί είναι: 

1)Η φέρουσα ικανότητα, οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική. 

2)Το πολύπλευρο τοπικό συγκριτικό πλεονέκτημα. 
3)Η ενδοπεριφερειακή δυναμική. 
4)Η περιφερειακή απορρόφηση ανθρώπινων πόρων 

και καινοτομίας. 
Αυτοί οι παράγοντες δεν αφορούν μόνον τις περιο-

χές natura, αλλά είναι περισσότερο και αμεσότερα κρίσι-
μοι σ’ αυτές, όπως συμβαίνει και με άλλους συντελεστές 
που αναδείξαμε στο σύνολο του πράσινου επιχειρείν, που 
ελπίζουμε να αποτελέσει ένα στρατηγικό σύμμαχο αειφο-
ρικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας, όχι 
μόνον στις περιοχές natura αλλά και στο σύνολο της επι-
κράτειας.  
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                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 
     Α.- Η δομή του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
 
 Το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είναι το κύ-
ριο χρηματοδοτικό και στρατηγικά αναπτυξιακό εργαλείο 
για τη χώρα μας παράλληλα με τις δημόσιες επενδύσεις. 
Στο Γ΄ΚΠΣ υπάρχει η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
συνιστώσας που σε κάποια σημεία κυριαρχεί. ΄Ετσι το 
Γ΄ΚΠΣ λειτουργεί και ως εξακτίνωση της συνέχειας του 
5ου Προγράμματος της Ε.Ε. και τώρα του 6ου, που είναι 
ήδη εν εξελίξει. 

Αυτό το κεφάλαιο είναι, απ’ ό,τι ξέρουμε, η πρώτη 
γενική παρουσίαση του Γ΄ΚΠΣ με εστίαση στα περιβαλλο-
ντικά στοιχεία του. ΄Ετσι προσφέρεται η ευκαιρία σε κάθε 
ενδιαφερόμενο να προσεγγίζει με επενδυτικό ή εποικοδο-
μητικό τρόπο τις περιβαλλοντικές εστίες του Γ΄ΚΠΣ, με 
δυνατότητες συνολικής εποπτείας και διασταύρωσης των 
μέτρων με επενδυτικές ιδέες. Μένει η διαρκής παρακολού-
θηση των προκηρύξεων-προσκλήσεων ενδιαφέροντος της 
πιο αναλυτικής και εξειδικευμένης παρουσίασης του 
Γ΄ΚΠΣ. Προηγείται μια εισαγωγική παρουσίαση της δομής 
και της «φιλοσοφίας» του. 

 
Γενικά – Εισαγωγή 
 

            Η δομή του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
έχει σαν χαρακτηριστικό της τους κεντρικούς στόχους, 
οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

Ο πρώτος είναι η οικονομική και κοινωνική συνο-
χή και η πραγματική σύγκλιση των κρατών – μελών. 
 Ο δεύτερος συνδέεται με την απασχόληση και την 
προώθηση των ενεργητικών πολιτικών  στον τομέα αυτό. 
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 Ο τρίτος σκοπός συνδέεται με την ανάπτυξη της 
κοινωνικής και οικονομικής υποδομής. 
 Ο τέταρτος με την προώθηση του υγιούς ανταγω-
νισμού και τη βελτίωση της ποιότητας. 
 Ο πέμπτος σκοπός συνδέεται με την προστασία του 
περιβάλλοντος.  
 Ο έκτος με την αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
διοίκησης. 
 Αντίστοιχα τα επιχειρησιακά προγράμματα θεμε-
λιώνονται πάνω στους ακόλουθους άξονες προτεραιότη-
τας:  

Ο πρώτος είναι ο άξονας προτεραιότητας ανάπτυ-
ξης των ανθρώπινων πόρων και προώθησης της απασχό-
λησης που διασυνδέει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του 
Υπουργείου Παιδείας με το επιχειρησιακό του Υπουργεί-
ου Εργασίας,  

Ο δεύτερος συνδέεται με τις μεταφορές και δια-
συνδέει επιχειρησιακά προγράμματα των υποδομών και 
των δικτύων των μεταφορών,  

Ο τρίτος συνδέεται με τη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας και υπάγεται κυρίαρχα στο Υπουργείο Ανά-
πτυξης,  

Ο τέταρτος συνδέεται με την ανάπτυξη υπαίθρου 
και την αλιεία και περιέχει δυο επιχειρησιακά προγράμ-
ματα και ένα έγγραφο προγραμματισμού στον τομέα του 
Υπουργείου Γεωργίας.  

Ο πέμπτος άξονας συνδέεται με τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και το επιχειρησιακό περιβάλλον του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, το επιχειρησιακό του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και το επιχειρησιακό Υγεία – Πρόνοια του Υπουρ-
γείου Υγείας και Πρόνοιας. 
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Ο έκτος άξονας περιλαμβάνει την κοινωνία της 
πληροφορίας και αυτό είναι ένα ευρύτερο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που συνδέεται με το σύνολο των αξόνων προ-
τεραιότητας και 

Ο έβδομος άξονας συνδέεται με την περιφερειακή 
ανάπτυξη και περιέχει τα ΠΕΠ. 
 Περίπου στο 1/5 των προγραμμάτων και των δρά-
σεων η αυτοδιοίκηση προβλέπεται ως τελικός δικαιούχος, 
ενώ δεν υπάρχει πρόνοια για τους διαχειριστικούς φορείς 
παρά μόνο μέσα στο ΕΠΠΕΡ και, μέσα από την ευελιξία 
των αντίστοιχων προγραμμάτων περιβάλλοντος, στα 
ΠΕΠ. 
 Παράλληλα υφίστανται οι κοινοτικές πρωτοβου-
λίες ή τα ακόλουθα επιχειρησιακά προγράμματα τα ο-
ποία έχουν μια αυτονομία και επίσης, όπως είπαμε στην 
περίπτωση της EQUAL, διακριτικούς βραχίονες.  

1)Το Leader plus που διασυνδέεται με τα επιχει-
ρησιακά του Υπουργείου Γεωργίας και που υλοποιείται 
από ομάδες κοινωνικής δράσης. 

2)Το INTEREG, το οποίο δίνει έμφαση στη δια-
συνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή εργασία για 
την ισόρροπη ανάπτυξη. 

3)Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL που είναι για 
την άρση ανισοτήτων, διακρίσεων και αποκλεισμού.   

4)Η URBAN που συνδέεται με την οικονομική 
και κοινωνική αποκατάσταση πόλεων και αστικών κέ-
ντρων στα ανθρωπογενή συστήματα.  

5)Το Ταμείο Συνοχής που χρηματοδοτεί έργα 
προστασίας περιβάλλοντος και μεταφορών αποτελεί έναν 
επιχειρησιακό πόρο.  

Σημειώνουμε ακόμη τα Life,Culture κτλ. που απο-
τελούν πόρους θεματικών δράσεων. 
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            Επιχειρησιακό «Απασχόληση – Επαγγελματική Κα-
τάρτιση» 
 
 Στον τομέα του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι-
ξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα στον τομέα απασχό-
ληση - επαγγελματική κατάρτιση. Ήδη αναφερθήκαμε σε 
άλλο σημείο στα πράσινα επαγγέλματα, στα προγράμμα-
τα που συνδέονται με αυτά, στα μέτρα, στις δράσεις και 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Απασχόληση – Επαγγελ-
ματική κατάρτιση. Σημειώνουμε πως είναι εν εξελίξει η 
στήριξη νέων πράσινων επιχειρήσεων. Εδώ θα εστιάσου-
με σε κάποια σημεία που πιστεύουμε ότι μπορούν να πα-
ρουσιάσουν ειδικό ενδιαφέρον. Οι ολοκληρωμένες πα-
ρεμβάσεις ευπαθών μειονεκτουσών ομάδων στο 2.3, η 
προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνι-
κών ομάδων στο 2.2, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον καθώς η κατάρτιση στα πράσινα επαγγέλματα πρέπει 
από την αρχή να βγει έξω από τις λογικές του κοινωνικού 
αποκλεισμού και να αναδείξει την κοινωνική ευαισθησία 
και συνοχή. Το μέτρο 1.5 του άξονα 1 εστιάζει στην ανά-
πτυξη δεξιοτήτων και στην προώθηση της απασχόλησης 
ανέργων στους τομείς φυσικού και πολιτιστικού περιβάλ-
λοντος και μπορεί να αξιοποιηθεί ιδιαίτερα. Το μέτρο 1.4 
που αναφέρεται στην αυτοαπασχόληση και τη σύσταση 
νέων επιχειρήσεων και το οποίο έχει συνέργεια με αντί-
στοιχο στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, όπως και με τις «Θυρί-
δες» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.   Ο άξονας 
προτεραιότητας 5 συνδέεται με τη βελτίωση πρόσβασης 
και συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και 
περιέχει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, επέκταση υποδο-
μών και στήριξη λειτουργίας μονάδων που συνδέεται με 
κοινωνικές επιχειρήσεις που μπορούν να διασυνδέσουν 
τον κοινωνικό χώρο με την προστασία του περιβάλλο-
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ντος, δηλαδή το 5.3 και το 5.2, αντίστοιχα. Στο 1.5 οι 
ΟΤΑ εμφανίζονται ως δικαιούχοι όπως και στο 5.2. 
 Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης συμπληρώνε-
ται με τις κοινοτικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι Lead-
er Plus και αναφέρεται σε περιοχές με οικονομική και 
κοινωνική υστέρηση, μειονεκτικές ορεινές και νησιωτι-
κές. Συνδέεται  αντισταθμιστικά με τις πολιτικές άρσης 
της υστέρησης και της απομόνωσης. Εστιάζεται σε ένα 
θέμα συσπείρωσης, στην αναπτυξιακή στρατηγική της 
περιοχής. Αυτό μπορεί να ενταχθεί σε μια συμπληρωμα-
τική πολιτική και για τους φορείς διαχείρισης, όπου έχουν 
κοινά πεδία εφαρμογής οι Διαχειριστικοί Φορείς με τις 
περιοχές leader. Είναι ένα πρόγραμμα μέσα από το οποίο 
ο εναλλακτικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο οικοτου-
ρισμός, οι υποδομές τους και τα παραδοσιακά επαγγέλ-
ματα  μπορούν να συνδυαστούν με την αξιοποίηση φυσι-
κών πόρων, με τη βιοτεχνική καθετοποίηση της τοπικής 
παραγωγής, με πρωτότυπες εφαρμογές, συνεταιρισμούς 
και κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως και με την αξιοποίηση 
των φαρμακευτικών φυτών, την αξιοποίηση και ενεργο-
ποίηση ήπιων μορφών ενέργειας και εγκατάσταση συ-
στημάτων ποιότητας, παράλληλα με διεπαγγελματική δι-
κτύωση συμπληρωματικών επιχειρήσεων, clusters, με α-
νάπτυξη σε τοπικό επίπεδο της κοινωνίας της πληροφορί-
ας και του δυκτυακού εμπορίου. Το πεδίο που καλύπτεται 
από την πρωτοβουλία Leader plus και απευθύνεται σ’ένα 
μεγάλο βαθμό στον ιδιωτικό αλλά και στον κοινωνικό 
τομέα είναι γενικότερα ένα πεδίο απόλυτα συναφές με 
την πράσινη επιχειρηματικότητα.  
 Αυτά περιλαμβάνονται στο μέτρο 1.2, ενώ στο 1.3 
περιλαμβάνοται δράσεις που αφορούν στους ΟΤΑ και 
συνδέονται με την κατάρτιση (σαν υποστηρικτική και δι-
αρθρωτική ενέργεια), την προβολή και την προώθηση. 
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Στην δράση 1.4 αναφέρονται ρητώς οι περιοχές natura, οι 
οικισμοί, τα μνημεία και γενικότερα ό,τι συνδέεται με την 
πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά, ενώ περιέχονται 
όλα τα περιβαλλοντικά μέτρα ανάδειξης και ερμηνείας. Η 
διατοπική, περιφερειακή συνεργασία στο 2.1 παρουσιάζει 
ενδιαφέρον και μπορεί να συνδυαστεί με τις δικτυώσεις, 
τις αδελφοποιήσεις και τη συνεργασία φορέων. Αντίστοι-
χα στο 2.2 συναντάμε διακρατικές συνεργασίες προώ-
θησης κοινών τουριστικών πακέτων (που θα είχε ένα 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους διαχειριστικούς φορείς) και 
την αξιοποίηση προϊόντων, επωνύμων ή τοπικής ποιότη-
τας όπως επίσης φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Τα 
μέτρα 3.1 και 3.2 έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 
συνδέονται με τον άξονα της δικτύωσης όπου περιλαμβά-
νονται δραστηριότητες στον τομέα της επικοινωνίας και 
της παραγωγής υλικού και των υποδομών της δικτύωσης.  
 Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTEREG III, ο 
τομέας της πράσινης επιχειρηματικότητας, καθώς συνδέ-
εται με τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα και τους 
φορείς της διοίκησης, μπορεί να ενταχθεί λειτουργικά και 
ιδιαίτερα να διασυνδεθεί με τον άξονα 3, που είναι άξο-
νας της ποιότητας ζωής, περιβάλλοντος και πολιτι-
σμού, χωρίς αυτό να αποκλείει τους άξονες 1 και 2. Στον 
3ο άξονα περιλαμβάνεται η εδραίωση σχέσεων μεταξύ 
των χωρών και αυτό θα ήταν ιδιαίτερα επωφελές ειδικά 
για τις περιοχές του δικτύου natura. Το πρόγραμμα αυτό 
συνδέεται με τις περιοχές υποπρογράμματος οι οποίες 
συνδέονται με χώρες υπό ένταξη ή ενταγμένες πλέον, 
όπως η Κύπρος. Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να α-
νοίξει τους διαχειριστικούς φορείς για τη μεταφορά ε-
μπειρίας, για την όπως προβλέπεται παραγωγή μοντέλων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης ευαίσθητων συστημάτων, 
στο 3.2.1 για αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμι-
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σμένων περιοχών, για καταγραφή ανάδειξης και προβο-
λής στοιχείων και σύνδεσης πολιτισμών, όπως έχουμε 
αναφερθεί και στις πολιτισμικές αδελφοποιήσεις κ.ο.κ. 
Θα λέγαμε ότι είναι μια πρωτοβουλία έντονα προσανατο-
λισμένη προς το περιβάλλον που μπορεί να διασυνδεθεί, 
μέσα στη λογική της πράσινης επιχειρηματικότητας, και 
με τον άξονα προτεραιότητας 2.  
 Στην πρωτοβουλία URBAN έχουμε την ενθάρ-
ρυνση της επιχειρηματικότητας όπως και την κοινωνία 
των πολιτών μέσα στην οποία μπορούν να λειτουργήσουν 
ουσιαστικά και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και στον 
δεύτερο άξονα τη στήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των με καινοτομίες, ενώ ο πρώτος άξονας συνδέεται με 
την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση 
των αστικών περιοχών.  
            Τα χρονικά όρια της πρώτης φάσης εφαρμογής 
των κοινοτικών πρωτοβουλιών λήγουν, όπως στην 
EQUAL, και αναμένεται στη συνέχεια η δεύτερη φάση με 
διαφορετικά γκρουπ φορέων υλοποίησης.  
 Στο Ταμείο Συνοχής εντάσσονται έργα στον το-
μέα του περιβάλλοντος μεγάλης υπερτοπικής σημασίας 
και επίσης μικρότερα έργα τοπικής σημασίας με τομείς 
παρέμβασης το πόσιμο νερό, τα λύματα και τα απόβλητα. 
Εδώ οι ΟΤΑ είναι οι βασικοί δικαιούχοι.  
 Για το περιβάλλον θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
τα προγράμματα Life (Ευρωπαϊκή Ένωση) και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών 
(ΕΤΕΡΠΣ), Εθνικοί Πόροι καθώς επίσης και θεσμικοί 
πόροι για την Αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχα για τον πολιτι-
σμό τα προγράμματα Culture. 
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Β.- Η δομή των περιφερειακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων (ΠΕΠ)   
 
 Γενικά 
 
          Τα επιχειρησιακά προγράμματα καλούνται να α-
ντιμετωπίσουν τα φαινόμενα δυϊσμού, δηλαδή ενδοπερι-
φερειακών ανισοτήτων. Εδώ εντάσσεται πλήθος έργων, 
που συνδέονται με το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την πράσινη επιχειρηματικότητα. Στον άξονα αυτό 
μπαίνουν ζητήματα που συνδέονται με τους υδάτινους 
πόρους, τη γεωργία, τα προϊόντα ποιότητας, την ανακαί-
νιση χωριών, την άρση της απομόνωσης ορεινών περιο-
χών και τις παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Εν συ-
νεχεία υπάρχει ισχυρή προτεραιότητα στον τομέα του πε-
ριβάλλοντος, των πολιτιστικών, ιστορικών πλεονεκτημά-
των του τουριστικού προϊόντος, κάτι που ενδιαφέρει άμε-
σα και τους διαχειριστικούς φορείς και τις πράσινες επι-
χειρήσεις. Επίσης ο άξονας για τις υποδομές και τον ανα-
πτυξιακό ρόλο των αστικών κέντρων έχει και αυτός πεδία 
πράσινης προσαρμογής. Ο άξονας προτεραιότητας για τη 
μεταποίηση και τη διασύνδεση με την τοπική οικονομία 
συνδέεται με την υποστήριξη, τη συστημική ανάδειξη 
ταυτότητας και την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη, ενώ 
το ανθρώπινο δυναμικό συνδέεται με την απασχόληση. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν μέτρα όπως για παράδειγμα 
στο ΠΕΠ της Στερεάς Ελλάδας, το 1.8, που συνδέεται με 
την ανάδειξη διατήρησης τοπίου σε δασικά συμπλέγματα 
μεγάλης οικολογικής σημασίας του δικτύου natura. 
                 Life  
 
                Δεν αναφερθήκαμε σε προγράμματα Life μέχρι 
τώρα, παρά το γεγονός ότι αυτά τα προγράμματα, όπως 
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το «Φύση» και το «Περιβάλλον», αποτελούν στρατηγικά 
εργαλεία για την προστασία της βιοποικιλότητας και του 
περιβάλλοντος. Σημειώνουμε όμως ότι πρέπει να υπάρξει 
αφ’ ενός μεν μια διασύνδεση και μια διάρθρωση της ε-
μπειρίας αυτού του τελευταίου κύκλου των Life και  αφ’ 
ετέρου ετοιμότητα για επόμενες προτάσεις. Πρέπει όμως 
προηγουμένως να έχει υπάρξει σφαιρικός σχεδιασμός για 
επίτευξη του στόχου του προγράμματος και μια οικονο-
μία κλίμακας και συνδυαστικότητας στην εφαρμογή του, 
χωρίς αποσπασματικότητες και ασυνέπειες στην επίτευξη 
των στόχων, καθώς και  ολοκληρωμένη διάρθρωση της 
εμπειρίας τους σε εθνικό αλλά και διακρατικό επίπεδο.  
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Γ.- Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης & Προστασία 
του Περιβάλλοντος 

 
1. Υπουργείο Ανάπτυξης - ΕΠΑΝ 

 
I.- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας 

(ΕΠΑΝ). 
 
Θα αρχίσουμε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κα-
θώς συνδέεται αρκετά με τον ιδιωτικοοικονομικό τομέα.  

Σ’ αυτό το πρόγραμμα, που είναι γνωστό ως ΕΠΑΝ, 
στη δράση 2.1.3 περιλαμβάνονται τα οικονομικά κίνη-
τρα για την ενίσχυση μεμονωμένων ιδιωτικών και ε-
νεργειακών επενδύσεων σύμφωνα με την κοινοτική οδη-
γία 96/61 του συμβουλίου και το καθεστώς ενίσχυσης του 
νόμου 323/01. Στο μέτρο αυτό οι επιλέξιμες τεχνολογικές 
κατηγορίες επενδύσεων διακρίνονται σε αρχικές και σε 
περιβαλλοντικές, το δε συνολικό κόστος της δράσης του 
μέτρου 2.1 ανέρχεται στο ποσό περίπου του ενός δισεκα-
τομμυρίου ευρώ, όπου η συνολική δημόσια κοινοτική κα 
εθνική δαπάνη ανέρχεται σε 340,7 εκατομμύρια ευρώ. Το 
υπόλοιπο είναι ιδιωτική συμμετοχή.  

Στο μέτρο 2.1 μεταξύ των στόχων είναι η προστα-
σία του περιβάλλοντος και η ενεργειακή αειφορία. Το 
50% της δημόσιας χρηματοδότησης εδώ αποτελεί κοινο-
τική συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης «ΕΤΠΑ». Το μέτρο αυτό αναφέρεται στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 Για την παρακολούθηση και τη διαχείριση υφίστα-
νται οχτώ ενδιάμεσοι διαχειριστικοί φορείς με θεματικό ή 
γεωγραφικό πεδίο.  
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Στο θεματικό πεδίο είναι μόνο το Κέντρο Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το μέτρο αυτό συν-
δέεται και με την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμε-
νες επιχειρηματικές μονάδες με τον κωδικό ΕΞΕ. Μιλάμε 
για την υποκατηγορία ΑΠΕ, δηλαδή των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Περιλαμβάνει επίσης τα αιολικά συ-
στήματα με τον κωδικό ΑΠΕ/ΑΙ, το ΑΠΕ/ΓΕ σαν κωδικό 
με εφαρμογές γεωθερμικής ενέργειας, το ΑΠΕ/Υ μικρά 
υδροηλεκτρικά έργα, το ΑΠΕ/ΗΛ κεντρικά ενεργητικά 
ηλιακά συστήματα, το ΑΠΕ/Β αξιοποίηση βιομάζας, το 
ΑΠΕ/ΦΒ φωτοβολταϊκά συστήματα και το ΑΠΕ/ΠΣ πα-
θητικά συστήματα. Το σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρι-
σμού και θερμότητας ΗΣΙΘ προτρέπει στη χρησιμοποίη-
ση και την ενεργειακή αξιοποίηση μη τοξικών και μη ε-
πικίνδυνων για το περιβάλλον βιομηχανικών υποπαραγώ-
γων. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η αξιοποίηση στην 
διαχείριση των υποπαραγώγων και στην αειφορική παρα-
γωγή της ενέργειας, για να έχουμε ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιδράσεων. 

Οπωσδήποτε περιλαμβάνεται το φυσικό αέριο ή το 
υγραέριο και η αξιοποίησή του σε υφιστάμενες επιχειρη-
ματικές μονάδες ή γεωθερμικές εφαρμογές  σε περιπτώ-
σεις αφαλάτωσης νερού, επίσης και για τηλεθέρμανση. 
Επίσης η εγκατάσταση κεντρικών ενεργητικών ηλιακών 
συστημάτων αξιοποιείται για παραγωγή ζεστού νερού 
οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης σύμφωνα με προδια-
γραφές και με πρότυπα υπαγόμενα στο ISO 9806-1. Πα-
ρομοίως περιλαμβάνονται τα παθητικά συστήματα θέρ-
μανσης, ψύξης και φωτισμού σε κτίρια τριτογενούς τομέ-
α, δηλαδή των υπηρεσιών στον τουρισμό, σε οικισμούς ή 
ενότητες κατοικιών συνολικού εμβαδού μεγαλύτερου από 
τα 1000 μ2.  
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Εδώ πρέπει να προσεγγίζουμε και το ζήτημα συνο-

λικότερων πρωτοβουλιών. Θα είναι ενδιαφέρον να υπάρ-
ξουν τέτοιες πιλοτικές εφαρμογές σε προστατευόμενες 
περιοχές.  

Ειδικότερα: 
Οι αντικαταστάσεις υπαρχουσών εγκαταστάσεων 

θεωρούνται περιβαλλοντικές επενδύσεις. 
Η εκ του μηδενός θεμελίωση ενός συστήματος ή η 

επέκτασή του θεωρείται αρχική επένδυση. 
Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών στις επενδύσεις 

περιλαμβάνονται τα δίκτυα μεταφοράς, 
 Τα θερμικά δίκτυα διαμονής περιλαμβάνονται στις 

γεωθερμικές εφαρμογές στον αγροτικό τομέα και στην 
αξιοποίηση βιομάζας για παραγωγή θερμότητας.  

Το πρόσθετο, συμβατικό και κατασκευαστικό κό-
στος στα παθητικά συστήματα είναι επιλέξιμο.  

Το κόστος των μονώσεων επίσης είναι επιλέξιμο 
αλλά μόνο σε βελτιωτικές επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτί-
ρια.  

Οι δαπάνες εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήμα-
τος διαχείρισης BNS, που ελέγχει τη λειτουργία των πα-
θητικών συστημάτων και έτσι μέσα από τον συντονισμό 
λειτουργεί εξοικονομητικά στη λειτουργία τους, είναι ε-
πίσης επιλέξιμες.  

Στα παθητικά συστήματα το ανώτατο επιλέξιμο εί-
ναι το 5% του συνολικού κατασκευαστικού κόστους του 
κτιρίου ή το 20% σε περίπτωση εγκατάστασης ηλεκτρο-
νικού συστήματος.  

Πρόταση: Είναι φανερό πως για μια εστιασμένη και 
πιλοτική αξιοποίηση στο μέτρο και τη δράση αυτή είναι 
αναγκαία μια πιλοτική διαμόρφωση ιδεών και η επιλογή 
πιλοτικού πεδίου εφαρμογής. Είναι φανερό επίσης ότι  
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πρέπει να υπάρξει μια ιεράρχηση για τους δείκτες κα-
ταλληλότητας σύμφωνα και με τις γεωγραφικές ζώνες, 
ώστε να παρέχεται μια πρόσθετη υποστήριξη σε επενδύ-
σεις συναφείς με την ενεργειακή αειφορία στην παραγω-
γή και στην κατανάλωση στις προστατευόμενες περιοχές.  

Σ’ αυτό έπρεπε να υπάρξει και μια δυναμική και μια 
πρόβλεψη από πλευράς χωροταξικού σχεδιασμού.  

Από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογί-
ας ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσκληση για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για την χρήση δορυφορικών δεδομένων 
από ελληνικούς φορείς, καθώς η προκήρυξη απευθύνε-
ται με γνωστικά αντικείμενα μεταξύ των οποίων είναι η 
παρακολούθηση θαλάσσιας ρύπανσης και δυναμικής 
των ωκεανών, καθώς επίσης ο τομέας μετεωρολογίας και 
ρύπανσης της ατμόσφαιρας, οι γεωλογικές μελέτες και 
ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν το πρόγραμμα 
GMES, global monitoring of environment and security. 

Πρόταση: Θα μπορούσε να υπάρξει ιδιαίτερη εστί-
αση στις προστατευόμενες περιοχές σαν πεδία ολο-
κληρωμένης παρακολούθησης,  

Με λίγα λόγια καλό θα είναι να υπάρξει μια δικτύ-
ωση με τους φορείς που θα κάνουν χρήση των δορυ-
φορικών δεδομένων για τις προστατευόμενες περιοχές 
και τους διαχειριστικούς φορείς.  

Ίσως θα έπρεπε να υπάρξει και μια τέτοια πρόβλε-
ψη, όταν ορίζεται ότι οι φορείς που θα επιλέγονταν μέσα 
από την πρόσκληση εκδήλωσης θα έπρεπε να εξασφάλι-
ζαν τη χρηματοδότηση της ερευνητικής πρότασης μέ-
σω άλλων κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων.  

Εδώ βλέπουμε πως στον τομέα της πράσινης επιχει-
ρηματικότητας εστιάζεται και αναπτύσσεται ένα πολύ 
ευρύτατο επιχειρησιακό πεδίο έρευνας που αποτελεί 
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μια όψη πράσινης επιχειρηματικότητας. Η αξιοποίηση 
πληροφοριών από δορυφόρους για το περιβάλλον απο-
τελεί ένα πεδίο εντεινόμενο επιχειρηματικά στο μέλλον, 
στην κοινωνία της πληροφορίας και ευρύτερα.  

 
II.- Πρόγραμμα GMES (παγκόσμια παρακολούθηση 

περιβάλλοντος και ασφάλειας). 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η συνοπτική παρουσί-

αση του προγράμματος GMES, μέσα στο οποίο περιλαμ-
βάνονται θεματικές ενότητες υψίστης προτεραιότητας για 
την Ευρώπη.  

Στον τομέα του περιβάλλοντος (υποενότητα Α1) 
προβλέπεται η παρακολούθηση των κρατών-μελών της 
ΕΕ σε τομείς όπως της αλλαγής χρήσεων γης και στους 
αστικούς χώρους, η παρακολούθηση της προστασίας 
του περιβάλλοντος από φωτιές, πλημμύρες, θαλάσσια 
ρύπανση, διάβρωση, απερήμωση κτλ. Η ενότητα Α2 (υ-
ποενότητα «Παγκόσμια Περιβαλλοντική Παρακολούθη-
ση») συνδέεται με την παρακολούθηση της βλάστησης 
σε παγκόσμιο επίπεδο και των αλλαγών στα δάση, την 
απερήμωση, την παρακολούθηση των ωκεανών και της 
ατμόσφαιρας σ’ όλες τις παραμέτρους της.  

Πρόταση: Πάνω σ’ αυτή τη βάση μπορούμε να κά-
νουμε και μια αντίστοιχη εξειδίκευση σε μικρότερη 
γεωγραφική κλίμακα για την παρακολούθηση των ε-
ξελίξεων στις προστατευόμενες περιοχές ή να συνυπο-
λογίσουμε τον ρόλο των εξελίξεων και να τον ποσοτικο-
ποιήσουμε σε σχέση με τη συνολικότερη επικράτεια. 

 Στην ενότητα της ασφάλειας περιλαμβάνεται η υ-
ποστήριξη προγραμμάτων για την περιφερειακή ανάπτυ-
ξη, για τη γεωργία, για την εκτίμηση των καταστροφών 
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και την αξιολόγηση των τεχνολογιών. Στην υποενότητα 
Β2 επιχειρησιακά συστήματα διαχείρισης επικίνδυνων 
και ακραίων καταστάσεων, όπου έχουμε καθαρό περι-
βαλλοντικό περιεχόμενο και στην υποενότητα Β3 έχουμε 
παρακολούθηση δεδομένων που συνδέονται με τις αν-
θρώπινες καταστροφικές δράσεις ή με τις ανθρωπιστικές 
κρίσεις.  

Πρόταση: Πιστεύουμε ότι στο πρόγραμμα GMES 
πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια δράση, συναφής ειδικά 
με τις προστατευόμενες περιοχές και στην οποία θα γί-
νει η χρήση υφιστάμενων εθνικών και ευρωπαϊκών υπο-
δομών. Οι διαχειριστικοί φορείς πρέπει να εμπλακούν σ’ 
αυτό το πλαίσιο έστω και σαν παρατηρητές. ΄Ομως γι’ 
αυτό χρειάζεται και μια πολιτική στήριξη.  

Ούτως ή άλλως στις θεματολογικές ενότητες η πρώ-
τη ενότητα εστιάζεται σε αλλαγές χρήσης γης και στη βι-
οποικιλότητα με έμφαση στις αστικές περιοχές, στα οι-
κοσυστήματα, τις παράκτιες ζώνες και τις προστατευόμε-
νες περιοχές natura 2000. Το σύνολο των θεματολογικών 
ενοτήτων είναι περιβαλλοντικό με υπερτοπική κυρίως 
διάσταση.  

Η ευρωπαϊκή επιτροπή, εγκρίνοντας το εκθεσιακό 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας, συμπεριέλαβε, πέρα από 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προβλέποντας συστή-
ματα συμπαραγωγής και ενίσχυσης των επενδύσεων και 
εξοικονόμησης ενέργειας, την ενίσχυση της επιχειρημα-
τικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος στο 2.9 με 
δράσεις που συνδέονται με ενίσχυση επενδύσεων πρό-
ληψης αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων με-
γάλης έκτασης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με δρά-
ση που συνδέεται με την ενίσχυση για περιβαλλοντικά 
δίκτυα.  
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Και στο μέτρο 3 συμπεριλαμβάνονται κα περιβαλ-
λοντικές προοπτικές επιχειρηματικότητας και επενδύσε-
ων, ενώ στο 7.3 έχουμε αξιοποίηση των φυσικών πόρων 
και υποστήριξη της στήριξης των περιβαλλοντικών δε-
σμεύσεων.  

Στον άξονα προτεραιότητας 1, στο μέτρο 1.2 έχουμε 
το Εθνικό Σύστημα Ποιότητας μέσα στο οποίο λειτουρ-
γούν και περιβαλλοντικοί δείκτες.  

Στον άξονα προτεραιότητας 2 στο μέτρο 2.2 έχουμε 
αναβάθμιση καταλυμάτων και την ενίσχυση μικρομε-
σαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτό έχει ένα ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον για τις προστατευόμενες περιοχές και 
για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται σαν ευαίσθητες και 
περιβαλλοντικά αξιοποιήσιμες μέσα και από τα leader 
και τα ΟΠΑΑΧ  ή από άλλα προγράμματα.  

Η επιχειρηματική αριστεία στον τομέα της ενέρ-
γειας αφορά την πράσινη επιχειρηματικότητα, αλλά και 
σ’ όλους τους άλλους τομείς η αριστεία μπορεί να είναι 
συναφής με το περιβάλλον.  

Στον άξονα 4 (προτεραιότητας καινοτομίας έρευνας),  
συνυπάρχουν περιβαλλοντικά πεδία και για τον τομέα της 
ευαισθητοποίησης του κοινού στις νέες τεχνολογίες, 
όπως για παράδειγμα της αειφορικής αξιοποίησης της ε-
νέργειας.  

Όλος ο άξονας 5 για τη διαφοροποίηση του τουρι-
στικού προϊόντος και την προβολή της Ελλάδας ως του-
ριστικού προορισμού μπορεί να συνεκτιμηθεί περιβαλλο-
ντικά και να συνδυαστεί με τις προστατευόμενες περιο-
χές.  

Ο άξονας προτεραιότητας 6 και ειδικά τα μέτρα του 
για τα νησιά για την προώθηση των ΑΠΕ είναι προσανα-
τολισμένος στο θέμα της περιβαλλοντικής προσαρμογής.  
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Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι στον άξονα 8 
προβλέπονται μέτρα των οποίων μπορεί να γίνει χρήση 
για τη δράση της εκπαίδευσης και κατάρτισης και στον 
τομέα των ειδικών μορφών τουρισμού και της ειδικής 
τουριστικής ανάπτυξης των προστατευόμενων περιοχών.  

Σημειώνουμε ότι στον τομέα της μεταποίησης και 
των υπηρεσιών για την επίτευξη των ειδικών στόχων του 
ΕΠΑΝ η πέμπτη προτεραιότητα είναι ο οικολογικός ανα-
προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Ο στόχος αυτός έχει προνομιακό πεδίο τις προστατευόμε-
νες περιοχές. 

 Στον τομέα του τουρισμού, δηλαδή τον 5ο άξονα, η 
δεύτερη προτεραιότητα συνδέεται με την οργάνωση υ-
ποδομών ικανών να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη ε-
ναλλακτικού τουρισμού. Εδώ είναι σαφές ότι οι προστα-
τευόμενες περιοχές πρέπει να έχουν προνομιακή παρου-
σία. ΄Ομοια παρουσία πρέπει επίσης να έχουν και στην 
τρίτη προτεραιότητα, που συνδέεται με την ενίσχυση του 
τουριστικού προϊόντος με το συγκριτικό πλεονέκτημα του 
πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτει η χώρα. 

Προτείνουμε τη συνδυαστική πιλοτική δράση εναλ-
λακτικού τουρισμού σε πεδία εφαρμογής ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας. 

 Σημαντικό είναι το πεδίο προσανατολισμού στην 
πράσινη επιχειρηματικότητα που υπάρχει μέσα στον άξο-
να προτεραιότητας 1, που αφορά τη βελτίωση του επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος. Με την έμφαση που μπαί-
νει για την προστασία του περιβάλλοντος σε ένα βασικό 
χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα και με την έμφαση που υπάρχει στον τομέα των 
υποδομών, της ποιότητας των προϊόντων, την τυποποίη-
ση, την πιστοποίηση, τη διαπίστευση και την τροπολογία, 
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οι προστατευόμενες περιοχές μπορεί να βρουν έναν ανα-
πτυξιακό σύμμαχο.  

Στις προστατευόμενες περιοχές το Εθνικό Σύ-
στημα Ποιότητας μπορεί να βρει έναν σύμμαχο και γι’ 
αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια ειδική διαβούλευση και 
μια σειρά μέτρων πρωταρχικά επικοινωνιακών.  

Το μέτρο1.1 για παράδειγμα, στον άξονα 1, είναι ι-
διαίτερα χρήσιμο για τις περιπτώσεις όπου στις προστα-
τευόμενες περιοχές και έξω από τα όριά τους υπάρχουν 
σημαντικές περιβαλλοντικές οχλήσεις από βιομηχανική 
δραστηριότητα και από τη μη ολοκλήρωση των έργων 
στις ΒΙΠΕ. Το μέτρο αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ανά-
δειξη της δυναμικής της εφαρμογής των περιβαλλοντικών 
δεσμεύσεων και, με την υποστήριξη για παράδειγμα των 
ΒΙΠΕ, στην προσαρμογή των γειτονικών περιοχών στις 
προστατευόμενες περιοχές, στις περιβαλλοντικές απαιτή-
σεις της προστασίας αυτών των περιοχών που έχουν μια 
μη ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση, ώστε αυτή 
η διαχείριση να ολοκληρωθεί.   

Πιστεύουμε ότι στο μέτρο 1.4, που αναφέρεται στις 
δομές επιχείρησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μπορεί 
να υπάρξει δραστηριότητα δημιουργίας, δομής και στή-
ριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα του περιβάλλοντος, που παράγουν 
προϊόντα και υπηρεσίες ή που συντελούν στην παραγωγή 
αυτών ή που προσαρμόζουν τις παραγωγικές δραστηριό-
τητες στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.  

Αυτές οι δομές στήριξης θα έχουν ένα λειτουργικό 
ρόλο για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στις 
προστατευόμενες περιοχές στους τομείς μεταποίησης, 
εμπορίου, τουρισμού και γενικά υπηρεσιών, αλλά και στο 
πλαίσιο επίσης της δημιουργίας δομών και μηχανισμών 
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διαβούλευσης και παρακολούθησης της ανταγωνιστικό-
τητας των επιχειρήσεων, με δεδομένο ότι οι πράσινες επι-
χειρήσεις έχουν ειδικές διαδρομές παρακολούθησης  της 
ανταγωνιστικότητάς τους και ειδικές ανάγκες.  

Εδώ βλέπουμε την αναγκαιότητα να δρομολογηθεί 
μέσα από την επιτροπή βιώσιμης ανάπτυξης και του ΕΚ-
ΠΑΑ μια διυπουργική και διακλαδική δραστηριότητα 
συντονισμού των πολιτικών για το περιβάλλον και την 
προστασία του. Μέσα στο προτεινόμενο παρατηρητήριο 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ειδικό βάρος και ενδιαφέ-
ρον πρέπει να υπάρξει για ένα παρατηρητήριο πράσι-
νων επιχειρήσεων και πράσινης επιχειρηματικότητας 
που θα αξιοποιήσει τις ενέργειες προβολής και δημοσιό-
τητας, την κοινωνία της πληροφορίας και όλη την δυνα-
μική συλλογής και διαμόρφωσης βάσης δεδομένων. Μέ-
σα στους προτεινόμενους φορείς για τον τρόπο υλοποίη-
σης πρέπει να συμπεριληφθούν και οι διαχειριστικοί 
φορείς των προστατευόμενων περιοχών. Γι’ αυτό δεν υ-
πάρχει μέχρι τώρα πρόνοια.  

Στους βασικούς στόχους του άξονα προτεραιότητας 
2 συμπεριλαμβάνεται η αναζήτηση της επιχειρηματικής 
αριστείας, η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
και η στόχευση σε νησίδες της αγοράς. Ενώ, ακόμα και 
στις μεγάλης κλίμακας χρήσεις κεφαλαίου κινδύνου και 
επιχειρηματικών συμμετοχών, μπορεί να συνεκτιμηθεί 
και ο τομέας της ανάπτυξης της πράσινης επιχειρηματι-
κότητας. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται με προτεραιότητες 
στους τομείς μεταποίησης και ενέργειας, στον τομέα των 
υποδομών και στην ολοκλήρωση εθνικής περιβαλλοντι-
κής πολιτικής, η οποία βασίζει την περιβαλλοντική ευθύ-
νη στην πρακτική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».  
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Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» εφαρμόζεται στις 
περιβαλλοντικές και βιομηχανικές υποδομές καθώς και 
στις ενεργειακές υποδομές. 

 Υπάρχει η ρητή δέσμευση ότι οι γενικές αρχές 
δεσμεύονται να μη συντελούν στην επιδείνωση κατά-
στασης των περιοχών που ενδεχομένως θα ενταχθούν 
στο δίκτυο natura 2000 με έργα που θα χρηματοδοτη-
θούν στο πλαίσιο υλοποίησης των βάσεων των διαρ-
θρωτικών ταμείων. 

 Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πρέπει να εμ-
φανιστεί μια θετική συνεισφορά, μια αντισταθμιστική 
συνεισφορά με την ενίσχυση της οικοανάπτυξης και της 
βιώσιμης ανάπτυξης στις περιοχές αυτές. Στην επίτευξη 
των στόχων αυτού του άξονα συμπεριλαμβάνονται πα-
ρεμβάσεις στους τομείς μεταποίησης και τουρισμού για 
τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  

Αν θέλουμε να επηρεάσουμε την καμπύλη δυνατο-
τήτων συσχέτισης μεταξύ ενός πράσινου και ενός συμβα-
τικού προϊόντος ή μιας συμβατικής υπηρεσίας εις όφελος 
του πρώτου, τότε θα πρέπει αυτός ο άξονας να λειτουρ-
γήσει αντισταθμίζοντας αυτό το συγκριτικό μειονέκτημα 
ανταγωνιστικότητας στην αξιοποίηση των παραγωγικών 
συντελεστών μεταξύ συμβατικής και πράσινης παραγω-
γής.  

Στον άξονα αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ενίσχυ-
ση σε τομείς αιχμής μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε 
αυτούς τους τομείς συνεκτιμάται η ποιότητα, η καινοτο-
μία, το περιβάλλον, η εφοδιαστική τροφοδοτική αλυσίδα 
και η δημιουργία νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων 
για την πράσινη επιχειρηματικότητα, που είναι ένας 
κατεξοχήν τομέας νέων επιχειρηματικών ιδεών και τε-
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χνολογιών και έντασης γνώσης. Το ζήτημα των νέων 
χρηματοπιστωτικών εργαλείων πρέπει να το δούμε πιο 
σθεναρά σε σχέση με τις υφιστάμενες δομές και υπηρεσί-
ες χρηματοδότησης. 

Παρενθετικά σημειώνουμε ότι είναι θετικός ο στό-
χος της δημιουργίας μεγάλων πράσινων αμοιβαίων κεφα-
λαίων.  

Προτείνουμε τουλάχιστον ένα από αυτά να αναφέ-
ρεται στις περιοχές natura.                     

Και στις πληθυσμιακές ομάδες στόχου, τους νέους 
και τις γυναίκες, επίσης εμφανίζει αυξημένη συνάφεια ο 
άξονας αυτός με την πράσινη επιχειρηματικότητα.  

Ακόμα στον 5ο στόχο του άξονα είναι ρητή η από-
κτηση των πιστοποιημένων συστημάτων περιβαλλο-
ντικής διαχείρισης, η παραγωγή οικολογικών προϊό-
ντων, η εισαγωγή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στην 
παραγωγική διαδικασία και η βελτίωση των περιβαλλο-
ντικών επιδόσεων με την ενσωμάτωση επίσης της περι-
βαλλοντικής διάστασης ως μέσου ανταγωνιστικότητας.  

Στον άξονα αυτό η ενίσχυση της βιομηχανίας του 
περιβάλλοντος ως προνομιακού πεδίου διεύρυνση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης απο-
τελεί τον 6ο στόχο.  

Ενώ στον 7ο στόχο αναφέρονται οι επενδύσεις συ-
μπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικο-
νόμησης ενέργειας που συνδέονται με τις υποχρεώσεις 
οδηγίας 96/61/ΕΟΚ.  

Στον τομέα του τουρισμού περιλαμβάνεται η ανα-
βάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από 
όπου εξαιρούνται οι νέες τεχνολογικές δράσεις και θα 
καλυφθούν από το Επιχειρησιακό «Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας».  
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Εδώ προτείνουμε έναν δικτυακό χώρο εξαιρετικά 
δυναμικό, που να λειτουργεί σαν ο πράσινος Ερμής για 
την τουριστική βιομηχανία για όλες τις περιοχές του δι-
κτύου natura και για την πράσινη επιχειρηματικότητα 
στον τομέα του τουρισμού. Αυτή η πρόταση είναι συ-
μπληρωματική με την ανάλογη αμιγώς επικοινωνιακή στο 
κεφάλαιο «πράσινο επικοινωνείν». Ο ιστοχώρος  αυτός 
θα συνεργάζεται με το οικοδίκτυο του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Στο επιχειρησιακό της ανταγωνιστικότητας δεν κα-
λύπτονται οι νέες ξενοδοχειακές κλίνες, αλλά θα μπο-
ρούσε αυτές να καλύπτονται από εθνικά διαθέσιμα ή από 
ΠΕΠ και μέσω του αναπτυξιακού νόμου 2601/98, όπου 
μπορεί να υπάρξει μια ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές 
natura. Εδώ χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσαρμογή, καθώς 
δεν χρηματοδοτούνται επενδύσεις αυτού του είδους σε 
χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. Η προσαρ-
μογή αυτή δεν πρέπει να ακυρώνει τους περιβαλλοντι-
κούς όρους. 

Προτείνουμε στο πλαίσιο των ποσοτικοποιημένων 
στόχων αυτού του άξονα: 

1)Να διεκδικηθεί μια αναλογία νέων επιχειρήσε-
ων στις περιοχές natura με συγκεκριμένο θεματικό 
πεδίο από το σύνολο των 10.000 επιχειρήσεων, δεδομέ-
νου ότι ήδη σε μεγάλο βαθμό κάποιοι ποσοτικοί στόχοι 
έχουν καλυφθεί. Αυτό είναι ένα ίσως εκ των υστέρων ζή-
τημα.  

2)Να υπάρξει μια διεκδίκηση για μια ποσοτικοποί-
ηση για την πιστοποίηση στο χώρο της περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης σε περιοχές natura. 

3)Να γίνει μια ιδιαίτερη προσαρμογή στους στόχους 
που συνδέονται με την βιομηχανία και την ανάκτηση των 
υλικών στο βαθμό που υπάρχουν γειτνιάζουσες ΒΙΠΕ με 
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προστατευόμενες περιοχές και στο βαθμό που θα πρέπει 
να υπάρχει μια γεωγραφική ολοκλήρωση των πολιτι-
κών ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

Η πράσινη ποσοτικοποίηση θα πρέπει να προσεγγι-
στεί και στον τομέα του εκσυγχρονισμού των τουριστι-
κών κλινών σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές, 
σε συνάρτηση με τον στόχο που είναι το 7,4% της εθνι-
κής δυναμικότητας κλινών και που αναλογεί στις 65.000 
κλίνες. Αντίστοιχα πρέπει να υπάρξει μια ποσοτικοποίη-
ση για τις προστατευόμενες περιοχές σε σχέση με τις 
5.000 προβλεπόμενες τουριστικές επιχειρήσεις πέραν 
των επιχειρήσεων στέγασης.  

Μέσα σ’ αυτή την ποσοτικοποίηση θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί και μια ποσοτικοποίηση σε σχέση με 
δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και θα 
θεωρούσαμε  για παράδειγμα ως ένα τέτοιο πεδίο τον συ-
νεδριακό τουρισμό για το περιβάλλον με θεματικά αντι-
κείμενα συναφή με τα τουριστικά επαγγέλματα και τις 
τουριστικές υπηρεσίες.  

Πρέπει σ’ όλα τα μέτρα να προσεγγιστεί η περιβαλ-
λοντική συνιστώσα και να υπάρξει ποσοτικοποίηση για 
τις προστατευόμενες περιοχές.  

Εδώ μπορούμε να κάνουμε και κάποιες παρατηρή-
σεις στο μέτρο 2.1. Η εξοικονόμηση της ενέργειας πρέπει 
να προσεγγιστεί σε συνάφεια και με την κατανάλωση και 
με δικτυακές δομές υποστήριξης της εξοικονόμησης στην 
κατανάλωση της ενέργειας και στην πράσινη προσαρμογή 
του νοικοκυριού. Κάτι τέτοιο δεν είναι σαφές και μπορεί 
να προσεγγιστεί μόνο έμμεσα και πιλοτικά στις προστα-
τευόμενες περιοχές με συλλογικές προοπτικές.  

Στο μέτρο 2.2 θα πρέπει να προσεγγιστεί το θέμα 
του εναλλακτικού τουρισμού και της ειδικής κατηγορίας 
του οικοτουρισμού με τις υποκατηγορίες του, όπως βλέ-
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πουμε για παράδειγμα στην Κάλυμνο, όπου η ελπίδα α-
νασυγκρότησης της τοπικής οικονομίας βρίσκεται στο 
ρεύμα των αναρριχητών και του αναρριχητικού τουρι-
σμού. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει μια πιο εξειδικευμένη 
στρατηγική στην γεωγραφική ανάδειξη και ανάπτυξη του 
μέτρου σε συνάρτηση και με τις προστατευόμενες περιο-
χές. 

 Το πρόβλημα είναι ότι οι προστατευόμενες περιο-
χές προέκυψαν εκ των υστέρων και εκ παραλλήλου στην 
προοπτική της διαχείρισής τους, και δε μπορούσε να είναι 
και αλλιώς. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούσε να υπάρξει 
μια εξειδίκευση, καθώς δεν υπήρξε και μια μελέτη για 
την οικονομική βιωσιμότητα των προστατευόμενων περι-
οχών. Εδώ δεν αναφερόμαστε στη βιωσιμότητα των δια-
χειριστικών φορέων αλλά στην τοπική οικονομία των 
προστατευόμενων περιοχών, όπου έπρεπε να υπάρξει μια 
προσέγγιση και ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
στον τουριστικό τομέα. Σημειώνουμε ότι το μέτρο αυτό 
έχει συνάφεια και αποκλείεται η αλληλοεπικάλυψή του 
με τα αντίστοιχης στόχευσης μέτρα των ΠΕΠ και τα προ-
ερχόμενα από άλλα ταμεία, από το ΕΓΤΠΕ και ιδιαίτερα, 
στο πλαίσιο των δράσεων του αγροτουρισμού, όπως το 
Leader Plus ή μέσα από τα ΟΠΑΑΧ.  

Οι παρατηρήσεις που κάναμε πριν ισχύουν και γι’ 
αυτές τις περιπτώσεις. 

 Στο μέτρο 2.3, που αφορά την ενίσχυση των ιδιωτι-
κών επενδύσεων στον τομέα μεταποίησης, στα πρόσθετα 
κριτήρια προτεραιότητας τα δυο τελευταία παρουσιάζουν 
ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πράσινη επιχειρηματι-
κότητα και αυτά συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα 
των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν σε διεθνές 
επίπεδο. Θεωρούμε ότι τα πράσινα προϊόντα είναι προϊό- 
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ντα που πρέπει να στοχεύουν στην πράσινη αγορά και 
αυτά επίσης που συμβάλλουν  στην εξοικονόμηση (ως 
κριτήριο) της ενέργειας και στην προστασία του περιβάλ-
λοντος.  

Στο μέτρο 2.4, που συνδέεται με τις συνεχιζόμενες 
επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου 2601/98, αναδεικνύ-
εται η εισαγωγή των καινοτομιών και των οικολογικά φι-
λικών μεθόδων παραγωγής και των νέων τεχνολογιών για 
την ποιότητα των προϊόντων. 

Στο μέτρο 2.5, που αναφέρεται στο τεχνολογικό και 
οργανωτικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, αναφερό-
μαστε σε επιχειρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
την ανάπτυξη πιστοποίησης και εργαλείων ποιότητας 
από τη σειρά ISO 9000, που και αυτή περιλαμβάνει έμμε-
σα περιβαλλοντικές συνιστώσες, τα συστήματα διαχείρι-
σης για την υγιεινή και την ασφάλεια (HACCP) και τα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001. 
Ενισχύεται μέσα από το μέτρο αυτό η πιστοποίηση και η 
διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας 
και των προϊόντων και ενισχύεται ο οικολογικός αναπρο-
σανατολισμός της παραγωγής, όπως και η υιοθέτηση βέλ-
τιστων διαθέσιμων πρακτικών με την οδηγία 96/61.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει ο εκσυγχρονισμός 
της αλυσίδας μεταποιητικών επιχειρήσεων με στόχους 
την εξυπηρέτηση του πελάτη, τη μείωση στόχου παραγω-
γής, αποθήκευσης και διακίνησης, ο οποίος στόχος εξυ-
πηρετείται με συστήματα επικοινωνίας και δίκτυα, ενώ 
ακόμα ενισχύονται τα εργαστήρια παροχής υπηρεσιών 
ποιότητας.  

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα σημαντικό 
αντισταθμιστικό πεδίο για την πράσινη παραγωγή και για 
την ανταγωνιστικότητά της στην αγορά βρίσκεται στην 
αξιοπιστία της πιστοποίησης και των ελέγχων και στην 
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ανάδειξη της διαφορετικότητας, που γίνεται μέσα από 
τους ελέγχους της ποιότητας, σε συνάρτηση με την ενη-
μέρωση του κοινού. Αυτό το μέτρο αναφέρεται και 
στον τομέα της ανακύκλωσης με την ενίσχυση επιχει-
ρήσεων αποσυναρμολόγησης και αξιοποίησης στερεών 
υλικών ή υγρών ουσιών. Οι ενισχύσεις στον τομέα της 
πιστοποίησης αναφέρονται σε άϋλες ενέργειες, σε δα-
πάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε έξοδα πι-
στοποίησης.   

Το μέτρο 2.7 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε 
σχέση με την έκφραση «το μικρό είναι όμορφο», γιατί 
αναφέρεται σε περιπτώσεις ανταγωνιστικότητας μικρών 
και πολύ μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων, καθώς οι 
πράσινες επιχειρήσεις έχουν αυτές τις αναλογίες μεγέ-
θους. Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλές από αυτές τις πε-
ριπτώσεις οι προκηρύξεις και οι καλύψεις έχουν ξεκινή-
σει πριν από τον σχεδιασμό της ανάπτυξης και της ανά-
δειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των προστα-
τευόμενων περιοχών. Όμως και εκ των υστέρων μπορεί 
να ληφθούν ιδιαίτερες μέριμνες διασύνδεσης και ανακα-
τεύθυνσης των χρηματοδοτημένων επιχειρήσεων με δυ-
ναμικά τοπικά σύμφωνα ποιότητας, με σύμφωνα κα-
τεύθυνσης της τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας στο 
πράσινο συγκριτικό πλεονέκτημα σύμφωνα και με το 
πλαίσιο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.  

Αντίστοιχη είναι η πραγματικότητα και στην ενί-
σχυση της νέας επιχειρηματικότητας, της γυναικείας επι-
χειρηματικότητας και της επιχειρηματικότητας των α-
τόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς ένα μέρος του ποσοτι-
κού στόχου του μέτρου έχει καλυφθεί χωρίς χωροταξικές 
στρατηγικές. Αυτές οι ομάδες πληθυσμού πρέπει να συ-
μπεριληφθούν σαν ιδιαίτερες ομάδες στόχου του μέτρου 
2.8 στις προστατευόμενες περιοχές. Αλλά, από ό,τι γνω-
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ρίζουμε, αυτά τα μέτρα έχουν κατά ένα μεγάλο μέρος α-
ναδειχθεί και το πλαίσιο παρέμβασης λειτουργεί σ’ ένα 
βαθμό εκ των υστέρων. ΄Ομως ενδιαφέρει ιδιαίτερα η 
χαρτογράφηση της εξέλιξής του και η παρέμβαση στις 
προστατευόμενες περιοχές στο βαθμό που έχει ήδη ανα-
δειχθεί η επιχειρηματικότητα σ’ αυτές τις περιοχές.  

Το μέτρο 2.9 συνδέεται με την ενίσχυση της επιχει-
ρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος. 

Να τονίσουμε ότι στο μέτρο 2.9 δεν πρέπει να θεω-
ρήσουμε ότι καλύπτεται πλήρως η ανάγκη για την πράσι-
νη επιχειρηματικότητα, καθώς αυτό το μέτρο αφορά τον 
σχεδιασμό των εργαλείων ενίσχυσης της επιχειρημα-
τικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και όχι την ίδια 
την ενίσχυσή της.  

  Εδώ ακριβώς το εταιρικό κοινωνικό σχήμα διαλό-
γου για το περιβάλλον με τη χρήση νέων θεσμών και ερ-
γαλείων, όπως οι εθελοντικές συμφωνίες, το περιβαλλο-
ντικό βραβείο βιομηχανίας, τα συστήματα τιμολόγησης 
ρύπανσης, οι περιβαλλοντικοί φόροι κτλ. αποτελούν πε-
δία για τους Διαχειριστικούς Φορείς, για τους ΟΤΑ, για 
τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και για όλους τους εταί-
ρους στο πλαίσιο της τοπικής ατζέντα 21, αλλά και για 
την εξειδίκευση των δράσεων που αναδείχθηκαν σαν 
δράσεις σημαντικές στο 5ο και το 6ο πρόγραμμα δράσης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Στο μέτρο αυτό 
περιλαμβάνεται και ο οικολογικός αναπροσανατολισμός 
της αγοράς αλλά και της απασχόλησης σε σχέση με το 
περιβάλλον, το σταμάτημα της επιβάρυνσης της ποιό-
τητας των λεγόμενων ελεύθερων αγαθών της ατμόσφαι-
ρας, των υδάτων, του εδάφους. 

 Σ’ αυτό το σημείο βλέπουμε πόσο σημαντική είναι 
η χρησιμοποίηση των θετικών εργαλείων της οικονομι-
κής επιστήμης και το ιδιαίτερο λειτουργικό εργαλείο των 
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εξωτερικών επιδράσεων και της διαχείρισής τους. Τα νέα 
αυτά εργαλεία μας οδηγούν στην εσωτερίκευση του πε-
ριβαλλοντικού κόστους στην τιμή του τελικού προϊόντος 
και στη διαμόρφωση εργαλείων αγοράς για την αποκα-
τάσταση της ανταγωνιστικότητας της πράσινης παρα-
γωγής. Η επιφύλαξη που μπορούμε να έχουμε είναι πόσο 
συντονισμένες θα είναι αυτές οι χρηματοδοτήσεις και πό-
σο θα μπορέσει να διαμορφωθεί ένα δίκτυο προστιθέμε-
νης αξίας μέσα από τον συντονισμό τους και από την γε-
ωγραφική εστίασή τους στις προστατευόμενες περιοχές.  

Εδώ βλέπουμε στην κατεύθυνση του μέτρου τις ε-
ξής δράσεις:  

1)Τη μελέτη αποτίμησης και αξιολόγησης του πε-
ριβαλλοντικού κόστους και των περιβαλλοντικών επιδό-
σεων στον τομέα της μεταποίησης σε σχέση με την απα-
σχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Δεν ξέρουμε κατά 
πόσο θα χρησιμοποιηθούν εκείνα τα εργαλεία που προ-
βλέπονται από την οικονομική επιστήμη και πόσο συ-
γκροτημένα, πάντως αυτή η ένταξη στο μέτρο νομίζουμε 
ότι είναι καταλυτική. Υπάρχει εξάλλου ρητή διακήρυξη 
ανάδειξης του περιβάλλοντος ως ανταγωνιστικής ευκαι-
ρίας αντί για σκόπελο ανάπτυξης και στην Ευρώπη και 
πλέον και στην Ελλάδα στο προοίμιο αυτού του μέτρου. 

 Όλο αυτό το μέτρο έχει σχεδιαστεί κάτω από το 
πλαίσιο της οικονομικής του περιβάλλοντος και της δι-
αχείρισης των φυσικών πόρων.  

Αυτό φαίνεται στη συνέχεια, καθώς προβλέπονται 
οι εισαγωγές νέων θεσμών και εργαλείων στην άσκηση 
βιομηχανικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, περιβαλλο-
ντικοί φόροι, συστήματα τιμολόγησης, εθελοντικές συμ-
φωνίες που θα εμπλέκουν τους μηχανισμούς της αγοράς 
στον οικονομικό αναπροσανατολισμό της επιχειρηματι-
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κής δραστηριότητας και θα υποκαθιστούν τους παραδο-
σιακούς διοικητικούς ελέγχους και περιορισμούς.  

Το ίδιο αντίστοιχα πιστεύουμε ότι συμβαίνει και 
είναι εν εξελίξει σχετικά με τους ΟΤΑ και μπορεί να α-
ποτελέσει και ένα σημαντικό πόρο για τους διαχειριστι-
κούς φορείς, αν ενταχθούν έγκαιρα στο σύστημα του 
σχεδιασμού και της διαχείρισης των νέων θεσμών και 
εργαλείων.  

Εδώ καλύπτονται επίσης και οι μελέτες προσδιορι-
σμού του εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους σε επι-
λεγμένους κλάδους και οι πιλοτικές εφαρμογές των απο-
τελεσμάτων τους, σε συνεργασία με συλλογικούς κλαδι-
κούς και ακαδημαϊκούς φορείς. Καλύπτονται δηλαδή οι 
κλαδικοί παραγωγικοί φορείς, στους οποίους πρέπει να 
συμπεριλάβουμε και τους διαχειριστικούς φορείς όπως 
και την πανεπιστημιακή κοινότητα, που θα λειτουργήσει 
ερευνητικά γι’ αυτό, δηλαδή για την εσωτερίκευση του 
κόστους στον μηχανισμό της αγοράς.  

Αυτή είναι μια ακέραια επισήμανση και μια ένδει-
ξη του πώς ακριβώς θα αρχίσει να μετεξελίσσεται διαρ-
θρωτικά στο σύνολό της η οικονομία προς τη διαμόρ-
φωση μιας πράσινης αγοράς και μιας πράσινης ανάπτυξης 
και επιχειρηματικότητας. Εδώ εμπλέκονται και πάλι και 
οι διαχειριστικοί φορείς και οι ΟΤΑ, αλλά και οι μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις. 

2)Τη μελέτη του προσδιορισμού των δυνατοτή-
των και των ευκαιριών για την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στον τομέα ανάκτησης, αξιοποίησης, α-
νακύκλωσης υλικών και αποβλήτων.  

Σημειώνουμε ότι ο σχεδιασμός συνδέεται και με τη 
δημόσια διοίκηση και με την δυνατότητα αυτής να συ-
νεργασθεί με τις επιχειρήσεις. Σ’ αυτόν θα πρέπει να συ-
μπεριληφθούν και οι διαχειριστικοί φορείς και το καθε-
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στώς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών σε 
σχέση: 

(α)Με τη δημιουργία του μηχανισμού τεκμηρίω-
σης και πληροφόρησης σε θέματα περιβάλλοντος, α-
νταγωνιστικότητας και απασχόλησης για την υποστή-
ριξη της λήψης αποφάσεων σε θέματα περιβαλλοντικής 
και βιομηχανικής πολιτικής. 

(β)Με τη θεσμοθέτηση και την απονομή περιβαλ-
λοντικού βραβείου για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις που 
υλοποίησαν με ιδιαίτερη επιτυχία δράσεις με συναφές 
περιεχόμενο.  

(γ)Επίσης με τη λειτουργία βάσης δεδομένων που 
να υποστηρίζει το περιβαλλοντικό βραβείο για την βιο-
μηχανία. 

 Προτείνουμε να καθιερωθεί το βραβείο και για άλ-
λες δραστηριότητες, όπως τον τουρισμό, το εμπόριο και 
τον πρωτογενή τομέα, όπου μπορούν τα βραβεία να υπα-
χθούν και σε μέτρα άλλων προγραμμάτων.  

Είναι σημαντική η προβλεπόμενη συγκριτική αξιο-
λόγηση περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης και 
η συσχέτισή τους με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας, τη συνεργασία με συλλογικούς φορείς του επιχειρη-
ματικού κόσμου και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Εδώ θα 
προσθέταμε και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Περι-
λαμβάνεται η υποστήριξη δράσεων για τη δημιουργία 
εξειδικευμένων ειδών και για τη διαβούλευση των ε-
θελοντικών συμφωνιών, την ενημέρωση, τη δημιουρ-
γία και την έκδοση ή διανομή οδηγών για τη διάχυση 
καλύτερων πρακτικών ανά κλάδο σε διαχείριση και ε-
νεργειακών πόρων σε θέματα συστημάτων περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης του κανονισμού 1836/93, σε θέματα οι-
κολογικής σήμανσης κτλ. Η ενίσχυση επίσης των μετα-
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ποιητικών επιχειρήσεων και η υλοποίηση των περιβαλλο-
ντικών σχεδίων που θα οδηγούν στην πιστοποίηση με το 
οικολογικό σήμα – ecolability των προϊόντων, των συ-
στημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον 
κανονισμό 1836/93 (σύμφωνα με το ΕΜΑΣ). Εδώ πρέπει 
να σημειώσουμε ότι οι επιλέξιμες αφορούν τόσο άυλες 
ενέργειες όσο και δαπάνες αντικατάστασης προμήθειας 
σχετικού εξοπλισμού. Επίσης περιλαμβάνει την ενίσχυση 
των περιβαλλοντικών συνεργασιών και τη βιομηχανική 
συμβίωση που θα περιορίσει, όπως θα μπορούσαμε να 
εκτιμήσουμε, τις εξωτερικές επιβαρύνσεις και θα διαμορ-
φώσει οικονομίες κλίμακας στην περιβαλλοντική διαχεί-
ριση.  

Σημαντική είναι και η τελευταία προτεινόμενη συν-
δρομή που συνδέεται με την οδηγία SEVEZO και την 
πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, καθώς όλο το 
πλαίσιο του μέτρου 2.1 είναι ένα σκαλί για την οργάνωση 
μιας πολιτικής για την πράσινη επιχειρηματικότητα και 
σε τοπικό επίπεδο.  

Εδώ προτείνουμε να γίνει, άσχετα από το αν παρέ-
χεται χρηματοοικονομική στήριξη από το μέτρο, μια εξει-
δικευμένη  τοπική και περιφερειακή εφαρμογή της στρα-
τηγικής του μέτρου αυτού και σε εθελοντική δράση. Αυτή 
θα αποτελούσε ένα πλαίσιο συνεννόησης για την πράσινη 
επιχειρηματικότητα. 

 Στον άξονα προτεραιότητας 3 συναντάμε την επι-
χειρηματική αριστεία, για την κατάκτηση της οποίας α-
παιτούνται εργαλεία ποιότητας για την ενίσχυση της α-
νταγωνιστικότητας. Εδώ τονίζεται αυτό που έχουμε επι-
σημάνει σ’ άλλο σημείο, ότι απαιτείται μια κρίσιμη μάζα, 
για να κινητοποιηθεί το σώμα της αγοράς προς τη βελτί-
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ωση των επιδόσεών της στους τομείς περιβάλλοντος, 
ποιότητας κτλ. 

Το συναφές μέτρο 3.2 παρέχει τις βάσεις για μια ορ-
γανωμένη προσέγγιση ζητημάτων διασύνδεσης αγοράς, 
παραγωγής και κοινωνίας. 

 Προτείνουμε να λειτουργήσει αυτό πιλοτικά και 
στις προστατευόμενες περιοχές. Είναι ένα μέτρο που δια-
συνδέει το marketing, το management, την εταιρική κοι-
νωνική ευθύνη για το περιβάλλον, τη διασύνδεση με κοι-
νωνικούς φορείς, την ευαισθητοποίηση και την βέλτιστη 
αξιοποίηση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον 
κτλ. 

 Το 3.1 είναι προσανατολισμένο ειδικά στον τομέα 
της ενέργειας και το 3.3 συνδέεται με συναφή έρευνα για 
νέες τεχνολογίες.  

Οι άξονες προτεραιότητας 6 και 7 και τα μέτρα τους 
είναι περισσότερο στενά συνδεδεμένα με το θέμα της α-
ειφορικής παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας. 

 Στον άξονα προτεραιότητας 8 σημειώνεται ότι η 
εμμονή στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών χα-
μηλής προστιθέμενης αξίας οδηγεί σε συρρίκνωση της 
αμοιβής των συντελεστών της παραγωγής και σε εξα-
φάνιση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς 
αυτές γίνονται περιβαλλοντικά και κοινωνικά επιζήμι-
ες. 

Στον άξονα προτεραιότητας 8 που συνδέεται με τους 
ανθρώπινους πόρους, και ειδικά σε θέματα δράσεων κα-
τάρτισης, κυρίως στην περίοδο τουριστικής ύφεσης, προ-
τείνουμε να προβλεφθεί ειδική θεματική δράση κατάρτι-
σης που να συνδέεται με τον αειφορικό και τον επιστημο-
νικό οικολογικό τουρισμό στις προστατευόμενες περιο-
χές, όπως π.χ. μεταξύ άλλων η κατάρτιση ερευνητών στον 
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παραγωγικό τομέα συνεπώς με την πράσινη παραγωγή, η 
διεθνής ώσμωση στον τομέα της πράσινης έρευνας και 
τεχνολογίας.  

Στο 8.1 στην κατηγορία 2 υπάρχει ένα ιδιαίτερο εν-
διαφέρον, καθώς, με τη σύμπραξη των διαχειριστικών 
φορέων, μπορεί να διασυνδεθεί το μέτρο αυτό με την α-
νάπτυξη ενός δικτύου εθνικών και διεθνικών συνερ-
γασιών στον τομέα του τουρισμού για τον τουρισμό 
στις περιοχές του δικτύου natura σε εθνικό, περιφερειακό, 
τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Στην πρώτη κατηγορία δράσης μπορεί να συμπερι-
ληφθούν στην εκπαίδευση νέα εκπαιδευτικά πακέτα για 
την κατάρτιση στελεχών της τουριστικής αγοράς, συναφή 
με τα θέματα του περιβάλλοντος και του δικτύου natura, 
όπως προαναφέραμε στη δεύτερη κατηγορία δράσης για 
τη διαδικασία προετοιμασίας της δημιουργίας του δικτύ-
ου. 

 Στην τρίτη κατηγορία δράσης και πάλι συναντάμε 
την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, όπου 
πρέπει να υπάρξουν ειδικές θεματικές ενότητες. 

Στην τέταρτη  κατηγορία έχουμε τη διασύνδεση 
εκπαίδευσης με την παραγωγή, και αυτό παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως επίσης και η 5η κατηγορία 
που συνδέεται με ολοκληρωμένα σχέδια εξυπηρέτησης 
στόχων τουριστικής πολιτικής και εδώ πρέπει να συ-
μπεριλάβουμε και την ανάδειξη του συγκριτικού πλεονε-
κτήματος των προστατευόμενων περιοχών.  

Στην έκτη κατηγορία έχουμε δράσεις για την ανά-
πτυξη της επιχειρηματικότητας. Εδώ το ενδιαφέρον είναι 
ομοίως ισχυρό και εδώ επίσης συναντάμε και τις τοπικές 
συμφωνίες κατάρτισης, που θα εφαρμοστούν ως πιλοτι-
κή ενέργεια. Η δράση αυτή έχει συνέργειες με το μέτρο
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2.2., την αναβάθμιση καταλυμάτων και την ενίσχυση μι-
κρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, το μέτρο 5.1 με 
την ενίσχυση 5.1 ειδικής τουριστικής υποδομής ΠΟΤΑ, 
και το δίκτυο υποστήριξης των ΜΜΕ, του μέτρου 1.4.  

Στην έβδομη δράση, που είναι η δράση της δημο-
σιότητας, πιστεύουμε ότι μπορεί να συμπεριληφθεί η δη-
μοσιοποίηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων για 
τις περιοχές natura και στη δημοσιοποίηση μπορούν να 
συμπράξουν και οι διαχειριστικοί φορείς.  

Σημειώνεται ότι πρέπει να αποφευχθεί επικάλυψη 
στα πλαίσια του επιχειρησιακού απασχόληση – κατάρτι-
ση, του ΠΕΠ, και του επιχειρησιακού ΑΕ 2. 

 Στην πρόβλεψη του 8.1 προτείνουμε η υλοποίηση 
προτύπων δράσεων να συμπεριλάβει και ένα πρότυπο 
δράσης που συνδέεται με το περιβάλλον και τις περιοχές 
natura και τη συνεργασία με τους διαχειριστικούς φορείς, 
όπου θα διαμορφωθούν και παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών.  

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι στη διάχυση και 
στην ανάπτυξη ενός φιλικού περιβάλλοντος για τη δυνα-
μική της πληροφόρησης μπορεί να συμβάλλει και το Επι-
χειρησιακό του Υπουργείου Παιδείας με την στήριξη 
της δημιουργίας κατάλληλων βιβλιοθηκών, συναφών 
με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την πράσινη επιχει-
ρηματικότητα. 

 Από τα ΠΕΠ μπορεί να αντληθεί η χρηματοδότη-
ση των υποδομών και των εξοπλισμών για την εκπαί-
δευση,  ενώ από το 8.1 του ΕΠΑΝ κυρίως πρότυπες ε-
φαρμογές, όπως τονίσαμε, μπορεί να υπάρξει προσαρμο-
γή υφιστάμενων ή μια εξειδικευμένη πρότυπη εφαρμογή 
στον τομέα του δικτύου natura,  του οικοτουρισμού σε 
συνεργασία με τους διαχειριστικούς φορείς. Εδώ πρέπει 
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να μνημονεύσουμε και το πρόγραμμα κατάρτισης του 
Υπουργείου Εργασίας σαν ένα επίσης εργαλείο με συ-
νέργεια στον τομέα αυτό. Στον τομέα των δικτυώσεων  
πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και συνέργεια με το πρό-
γραμμα «Δικτυωθείτε» του επιχειρησιακού «Κοινωνία 
της Πληροφορίας».  
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                    2.- Υπουργείο Αιγαίου 
 
Νησιά και θαλάσσια πάρκα προστατευόμενων περιο-

χών. 
 
Στον τομέα των νησιών και των θαλάσσιων πάρκων 

εκείνων των προστατευόμενων περιοχών που συνδέονται 
με τη θάλασσα, ενδιαφέρον έχει η κοινοτική πρωτοβου-
λία 91/92 σχετικά με ολοκληρωμένη παρέμβαση σε μι-
κρά νησιά του Αιγαίου. 

 Η συγκεκριμένη κοινοτική πρωτοβουλία στοχεύει 
στην ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού των νη-
σιών για την οικολογική προστασία τους και έχει ένα ευ-
ρύ πεδίο παρεμβάσεων σε νησιά και νησίδες εστιασμένο 
στα Δωδεκάνησα. Περιλαμβάνει την κατασκευή οικολο-
γικών παρατηρητηρίων και μικρών λιμενικών. Οι πραγ-
ματοποιηθείσες δράσεις μπορούν να προστεθούν στο 
πλαίσιο προστιθέμενης αξίας συναφούς με τις περιοχές 
του δικτύου natura και το νέο καθεστώς διαχείρισης. Χα-
ρακτηριστική ήταν εν προκειμένω και η εμπλοκή στη 
χρηματοδότηση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας 
με μια πλειάδα δράσεων.  

Αξιοποιήσιμο επίσης είναι το γεωγραφικό σύστημα 
των νησιών του Αιγαίου, που, σε συνάρτηση με το χω-
ροταξικό σχέδιο, αποτελούν πυλώνες για την ανάδειξη 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων και για την αξιοποίηση των 
βάσεων δεδομένων για την επιχειρηματικότητα και τη 
διαχείριση στις προστατευόμενες περιοχές.  

Ενδιαφέρον έχουν και τα Συμβούλια Χωροταξίας 
Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ): (α)ως παράγοντες 
συνεργασίας με τους διαχειριστικούς φορείς, (β)για τη 
διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, ακόμα και 
αν αυτές δεν υπάγονται στον διαχειριστικό φορέα και 
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(γ)για τη συνεργασία επίσης με τις αποκεντρωμένες υπη-
ρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος και της αρ-
χιτεκτονικής κληρονομιάς, καθότι αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στα νησιά.  

Χρήσιμη θα ήταν επίσης η συνεργασία με το Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας Λέσβου και η αξιοποίηση των 
προτάσεων του προγράμματος «Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος» 
στον τομέα του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, ώστε 
να υπάρξουν προστιθέμενες αξίες. Το πρόγραμμα προκη-
ρύχθηκε τη διετία 2001-2002 και περιείχε σαν ενδιαφέρο-
ντα περιβαλλοντικά σημεία τη συνάντηση των νέων με 
θέμα το περιβάλλον, τους οικολογικούς σχηματισμούς 
και τους ανθρώπινους πόρους με τα αρχικά ΙΚΑΡΟΣ - 
ιστορική κατάρτιση, ανθρώπινοι ρυθμοί και οικολογικοί 
σχηματισμοί - την ανάδειξη των τεχνικών και των παρα-
δοσιακών επαγγελμάτων του ξύλου, τη δημιουργία ιστο-
σελίδας για τις ξερολιθικές κατασκευές, την ανακύκλωση 
υλικών σε μικρούς δήμους και αισθητικές και εικαστικές 
προσεγγίσεις. 

Προτείνουμε εδώ:  
1)τη συμπερίληψη των διαχειριστικών φορέων και 

των πληροφοριών για την προστασία του περιβάλλοντος 
των περιοχών natura στο Αιγαίο στο πρόγραμμα ΑΣΤΕ-
ΡΙΑΣ, ένα πρόγραμμα που αποτελεί μια δικτύωση των 
ΟΤΑ και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και άλλων 
φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού (και 
Επιχειρησιακό «Πολιτισμός»). Σημειώνουμε την ύπαρξη 
του προγράμματος «Αριάδνη» ως ενός ευρύτερου προ-
γράμματος, για το οποίο ο «Αστερίας» μπορεί να θεωρη-
θεί ως πιλοτικός πυρήνας και προπομπός. 

2)το Πρόγραμμα Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο «Δευ-
καλίων».  
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                 3.- Υπουργείο Πολιτισμού 
 
        Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός»               
 
Η διασύνδεση του περιβάλλοντος και του πολιτι-

σμού είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις προστατευόμενες 
περιοχές και για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών ανάπτυξης αλλά και για την τουριστική ανάδειξη 
των περιοχών αυτών.  

Στο μέτρο 1.1, όπου περιλαμβάνεται η αναβάθμιση 
της υφιστάμενης στη δημιουργία νέας υποδομής μουσεί-
ων και η βελτίωση προσφερόμενων υπηρεσιών, μπορού-
με να αναζητήσουμε κυρίως στον τομέα των μουσείων, 
όπως είναι το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και το Μου-
σείο Τεχνολογίας, την ανάδειξη και της περιβαλλοντικής 
προσέγγισης της τεχνολογίας και της επιστήμης. Επίσης 
στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ιδιαί-
τερα σημαντική και η ανάδειξη των περιβαλλοντικών θε-
μάτων, δηλαδή η περιβαλλοντική θεματοποίηση, σαν α-
ναζήτηση μιας λύσης για τη σύμπραξη και την ανάδειξη 
της σύμπραξης φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλο-
ντος, ώστε να υπάρχει μια αυξημένη ενσωμάτωση, πέραν 
των ειδικών μουσείων όπως του Μουσείου Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας που συμπεριλαμβάνεται στο μέτρο αυ-
τό.  

Πρόταση: Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια προνο-
μιακή σχέση με υπηρεσίες του Υπουργείου, στην περιφέ-
ρεια αλλά και κεντρικά, πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρ-
ξει ένα πλαίσιο κοινού σχεδιασμού και για θεματικά και 
για γεωγραφικά ενταγμένα μουσεία που να αφορούν τέ-
χνη και πολιτισμό σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και 
με μουσεία φυσικής ιστορίας και αθρωπογενούς παρέμ-
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βασης στη φύση συναφώς με προστατευόμενες περιοχές, 
έστω σαν πιλοτικά σημεία επίδειξης.  

Προσθέτουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια ιδιαίτερη 
έμφαση στις δράσεις ανάδειξης των αρχαιολογικών 
χώρων που βρίσκονται στο εσωτερικό των προστα-
τευόμενων περιοχών, ώστε να υπάρχουν προστιθέμενες 
αξίες και για την τοπική κοινωνία αλλά και την τουριστι-
κή ανάπτυξη των περιοχών αυτών.  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι περιπτώσεις που έ-
χουμε να κάνουμε με θέματα διαχείρισης και φυσικών 
πόρων στην αρχαιότητα ή στο μεσαίωνα, όπως είναι η 
περίπτωση του μεσαιωνικού υδραγωγείου στην Καβάλα, 
ώστε να ενταχθούν σε μια θεματική περιβαλλοντική ενο-
ποίηση ζητήματα που αφορούν την αρχαιότητα με τον 
σύγχρονο κόσμο στα θέματα της διαχείρισης των φυσι-
κών πόρων, της παραγωγής και της κατανάλωσης.  

Πρόταση: Στον τομέα αυτό σημαντικότερα μπορεί 
να λειτουργήσει η δημιουργία ενός ιστοχώρου, πιθανώς 
και σε συνεργασία με το ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ή 
με άλλους φορείς, για την περιβαλλοντική διάσταση του 
αρχαίου πολιτισμού και την ιστορία της. Σ’ αυτό θα 
μπορούσε να υπάρξει και μια επέκταση της δράσης του 
μουσείου Φυσικής Ιστορίας ΓΑΙΑ. Το καλύτερο θα ήταν 
μια συνέργεια δημιουργική, που θα έχει και πολλαπλασι-
αστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας.  

Φυσικοί σχηματισμοί όπως τα σπήλαια Δυρού έ-
χουν αμιγώς περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και μπορούν να 
λειτουργήσουν σαν πόλοι εξακτίνωσης οικουριστικής και 
εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας, όταν μάλιστα 
είναι τμήματα προστατευόμενων περιοχών. Είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντική η συνέργεια του μυθικού, του ιστορικού, 
όταν έχει αρχαιολογικά ίχνη, με το περιβαλλοντικό και 
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είναι μια αμέλεια η μη αξιοποίηση αυτής της αναπτυξια-
κής συνέργειας. Στον Εθνικό Δρυμό Οίτης, για παράδειγ-
μα, υπάρχει μια μυθική σύνδεση με τον Ηρακλή και τον 
Φιλοκτήτη αλλά και μια αρχαιολογική παρουσία στην 
περιφέρεια της προστατευόμενης περιοχής, στον ναό της 
Πυράς του Ηρακλέους. Το ανάλογο ισχύει πολυδύναμα 
και στο Εθνικό Πάρκο Σχοινιά – Μαραθώνα, στον Εθνικό 
Δρυμό Παρνασσού κτλ. Αυτές οι διασυνδέσεις μπορούν 
να αναπτυχθούν σαν στρατηγικά εργαλεία για την ανά-
δειξη των περιοχών αυτών ως οικοτουριστικών αλλά και 
ως μυθιστορικών προορισμών. 

Πρόταση: Το δε ζήτημα της συνέργειας δεν αφορά 
μόνον υποδομές αλλά και δικτυώσεις και θεσμούς. Εδώ 
πρέπει να πρωτοστατήσουν διαχειριστικοί φορείς για μια 
αδελφοποίηση πολιτιστική, μυθιστορική και περιβαλλο-
ντική, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, την ΚΕΔΚΕ και την 
ΕΝΑΕ καθώς επίσης και με το Υπουργείο Εσωτερικών, 
ώστε να διαμορφώσουν ένα δίκτυο που να αναδεικνύει 
μια ευρύτερη δυναμική στη σχέση περιβάλλοντος, πολι-
τισμού και τουρισμού. 

΄Ολη αυτή η δυναμική συνεργασίας μπορεί να ανα-
δειχθεί και στην κοινωνία της πληροφορίας και στις επι-
μέρους συνιστώσες της κοινωνίας της πληροφορίας.  

Αυτό βασίζεται στο ότι ο ελληνικός πολιτισμός, ό-
ντας αλληλένδετος με το τουριστικό και το φυσικό περι-
βάλλον, λειτούργησε έντονα διαμέσου των χρόνων και 
αποτελεί ένα σημείο συγκριτικού πλεονεκτήματος στην 
προσπάθεια ανάδειξης των διαφόρων περιοχών της χώ-
ρας. Η ανάδειξη αυτή,  όπως προείπαμε, οδηγεί στην αξι-
οποίησή τους και επομένως στην ανεύρεση πόρων για την 
προστασία του ίδιου του περιβάλλοντός τους. 
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Καθώς στις προκηρύξεις, στην πρόσκληση και υπο-
βολή προτάσεων δικαιούχοι είναι οι φορείς αυτοδιοίκη-
σης, μπορούμε να πούμε ότι μαζί με τους διαχειριστικούς 
φορείς μπορεί να συνεργήσουν. 

 Θα προτείναμε στην εξέλιξη των πραγμάτων να 
συμπεριληφθούν και οι διαχειριστικοί φορείς προστα-
τευόμενων περιοχών σαν δικαιούχοι για συμμετοχή στα 
μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος «Πολιτισμός».  

Στην προτεραιότητα 3 του 5 του μέτρου 2.1 συνα-
ντούμε την ενίσχυση πρόσθετων  πολιτιστικών γεγονότων 
και πιστεύουμε ότι πολιτιστικά γεγονότα συναφή με το 
περιβάλλον, τα οποία ταυτόχρονα αναδεικνύουν τη συ-
νάφεια του περιβάλλοντος με το μύθο, την ιστορία και 
την παράδοση, αποτελούν σημεία για την ανάδειξη των 
προστατευόμενων περιοχών. 

 Πρόταση: Όμως και στον τομέα, στην προτεραιότη-
τα 2 του μέτρου 2.1 στην ανάπτυξη πολιτιστικών δικτύων, 
το πολιτιστικό δίκτυο του περιβάλλοντος της φύσης 
μπορεί να συμπεριληφθεί δίπλα από τα υφιστάμενα 
δίκτυα της επικράτειας πολιτισμού. Η επικράτεια πο-
λιτισμού πρέπει να διευρυνθεί στον τομέα του περι-
βάλλοντος και της φύσης και η χώρα μας πρέπει να α-
ποκτήσει και ένα μουσείο για τον πολιτισμό και το πε-
ριβάλλον, που να λειτουργεί σαν ένα πεδίο κοινής ανα-
φοράς για τις δυο αυτές δυναμικές της ανάπτυξης. Στο 
πλαίσιο αυτό η εξακτίνωση θεσμών, όπως το Ecocinema -
και όχι μόνον-είναι συμβατή. Αυτή η συνεργασία μπορεί 
να εκφρασθεί στην πρόθεση καινοτομιών και υπηρεσιών 
για το περιβάλλον και στην κατεύθυνση της άρσης των 
περιφερειακών ανισοτήτων συναφώς και με τις προστα-
τευόμενες περιοχές, όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στις 
προτεραιότητες του μέτρου 2.1.  
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Πιο συγκεκριμένα ακόμα πρέπει να υπάρχει ένα ι-
διαίτερο ενδιαφέρον για αυτή τη μικτή προσέγγιση με τη 
διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά δι-
αφόρων ηλικιών, με τη δημιουργία κόμβων στο διαδίκτυ-
ο, με την παραγωγή μουσικών με θεματικά πεδία σχετικά 
με τη φύση της προστατευόμενης περιοχής αλλά και τα 
πολιτιστικά περιεχόμενα των περιοχών αυτών κτλ.  

Η διαμόρφωση ενός εθνικού πολιτιστικού θεσμού 
διασύνδεσης περιβάλλοντος και πολιτισμού σε συνάρτη-
ση με την θεματική διεύρυνση της πολιτιστικής επικρά-
τειας, που αναφέραμε προηγουμένως, στον τομέα του πε-
ριβάλλοντος μπορεί να αναδείξει τη χώρα μας σαν παρά-
γοντα διεθνούς πρωτοβουλίας. Αυτό θα είχε μια εμβέ-
λεια βαλκανική, παραευξείνια και μεσογειακή. ΄Ετσι α-
κριβώς τίθεται στη δεύτερη κατηγορία του μέτρου 2.1 
χρηματοδοτούμενων ενεργειών, καθώς το περιβάλλον 
αναδεικνύεται σε παράγοντα κρίσιμο για την ανάπτυξη,  
τη συνεννόηση και τον πολιτισμό ευρύτερα στη Μεσό-
γειο και στις παρυφές του μεσογειακού χώρου.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο άξονας προτεραιότη-
τας 5 με τη θεματική ενότητα «Ποιότητα ζωής». Στον 
άξονα αυτό αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο η δυναμι-
κή της στρατηγικής αναπτυξιακής συμμαχίας μεταξύ 
πολιτισμού και περιβάλλοντος. Τα κοινωνικοοικονομικά 
κριτήρια που τίθενται εκεί απηχούν ακόμα πιο εξειδικευ-
μένα στις περιοχές του δικτύου natura και στην ανάγκη 
ανάπτυξης μιας νέας ποιότητας τουριστικού προϊόντος 
και μιας νέας δυναμικής τουριστικών προορισμών. 
Αυτή η ταυτότητα θα αναδείξει το πολιτιστικό και 
κοινωνικό απόθεμα από κοινού, συμβάλλοντας  στη 
σύγκλιση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσα από τη 
συστημική ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
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της ταυτότητας των τόπων, όπου ο ανθρώπινος και φυσι-
κός παράγων είναι αλληλένδετοι.  

Στο 3.1 προτεραιότητα 1, που συνδέεται με την 
προστασία και την ανάδειξη πολιτιστικής κληρονο-
μιάς προωθούνται και οι ειδικές δράσεις που συνδέονται 
με περιοδικές εκθέσεις, παραγωγή και διάθεση πληρο-
φοριακού υλικού, καινοτομικών πολιτιστικών προϊό-
ντων και πολιτιστικών ειδών και η δημιουργία και ενί-
σχυση διακρατικών δικτύων συνεργασίας και ανταλλα-
γών. Η συνιστώσα του περιβάλλοντος νομίζουμε ότι απο-
τελεί ένα αυτονόητο, καθώς συνδέεται με μια προστιθέ-
μενη δυναμική και αξία μέσα από τη σύνθεση περιβάλλο-
ντος και πολιτισμού, ενάντια στην απομόνωση που απο-
σπασματικοποιεί το περιβάλλον και τον πολιτισμό και τα 
απαξιώνει.  

Εδώ τονίζεται σαφώς ότι ο στόχος του μέτρου απο-
βλέπει στην ανάπτυξη καινοτομίας στα θέματα πολιτιστι-
κής κληρονομιάς καθώς και στην προστασία του περι-
βάλλοντος. Στις επιπτώσεις της προτεραιότητας αυτής 
που αναφέρεται στον τουρισμό νομίζουμε ότι εμπίπτει 
άμεσα και ο οικοτουρισμός και η διασύνδεση του πολι-
τιστικού με τον περιβαλλοντικό τουρισμό. Σε πολλές πε-
ριπτώσεις τα προϊόντα που λειτουργούν ως μέσα ανάδει-
ξης των τουριστικών προορισμών και προσέλκυσης του 
τουριστικού κοινού ή διεύρυνσης της τουριστικής αγο-
ράς, τόσο για τον πολιτισμό όσο και για το περιβάλλον, 
είναι κοινά. Δεν είναι μόνο θέμα της δήλωσης της διατή-
ρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως στενά συνδεδε-
μένης με την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος αλλά και ότι από την ίδια την φύση των 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την κοινή αγορά 
τουρισμού, περιβάλλοντος και πολιτισμού, υπάρχει αμοι-
βαιότητα και συνέργεια.  
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΄Ετσι προτείνουμε:  να μπουν στους ενδεικτικούς 
τελικούς δικαιούχους μαζί με όλη την άλλη κατηγορία 
των φορέων και οι διαχειριστικοί φορείς και οι μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.  

Στην προτεραιότητα 2, που αναφέρεται στην ανά-
πτυξη του σύγχρονου πολιτισμού, και πάλι μπορούμε να 
δούμε μια κοινή δυναμική. Δεν είναι λίγες οι εκθέσεις 
που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με πολιτιστικά θέμα-
τα που αναφέρονται στο περιβάλλον τόσο το φυσικό (ο-
μορφιές της φύσης) όσο και το ανθρωπογενές, όπως για 
παράδειγμα με το θέμα των σκουπιδιών. Τα διάφορα θέ-
ματα συνδέονται με τις παρεμβάσεις και την προστασία 
της φύσης με τρόπο που η ίδια  η αναπτυξιακή λειτουργία 
του σύγχρονου κόσμου και τα πρότυπα διαβίωσης έχουν 
γίνει θέματα εικαστικά και πολιτιστικής δημιουργίας σε 
διεθνές εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Χαρα-
κτηριστική ενδεικτικά είναι η θεματολογία στο Φεστιβάλ 
του Ecocinema. 

Η προσφορά και η ζήτηση αυτών των πολιτιστικών 
αγαθών που συνδυάζουν περιβάλλον και πολιτισμό αυξά-
νει και αποτελεί ένα πεδίο προοπτικής για το μέλλον.  
Αυτό το πεδίο μπορεί:  
(α)να συναρθρωθεί με σημαντικά επικοινωνιακά γεγονό-
τα θετικής επίδρασης για τον σύγχρονο πολιτισμό και το 
περιβάλλον,  
(β)να διαμορφώσει μια δυναμική κοινωνικής οικονομίας 
συναφή και  
(γ)να λειτουργήσει καταλυτικά αναδεικνύοντας τις ευ-
αισθησίες και τις δημιουργικές δυνάμεις πληθυσμια-
κών ομάδων, όπως οι γυναίκες, οι νέοι κτλ.  
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Προτάσεις: 1)Το μέτρο 3.5, καθώς συνδέεται με την 
τόνωση της προσφοράς και της ζήτησης, μπορεί να συ-
μπεριλάβει και ειδική δράση για την προσφορά και τη 
ζήτηση κοινών αγαθών και υπηρεσιών περιβαλλοντικών 
και πολιτιστικών. Εδώ αναδεικνύεται η συνάρτηση  που 
υπάρχει με την τοπική παράδοση και το πολιτιστικό τοπι-
κό δυναμικό.  

2)Στο μέτρο αυτό προβλέπεται και η ενθάρρυνση, 
η κινητικοποίηση ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων-
χορηγιών και ένα αντίστοιχο πλαίσιο πρέπει να λειτουρ-
γήσει αμιγώς και στον περιβαλλοντικό τομέα.  

3)Επειδή η ιδιαιτερότητα αυτού του μέτρου είναι ι-
διαίτερα σημαντική, προτείνουμε να διευκολυνθεί η πρό-
σβαση  στα μέτρα αυτά και των Δ.Φ. με κοινές πολιτικές 
που να λειτουργούν στο πλαίσιο οικονομιών κλίμακας 
και προστιθέμενης αξίας. Στην ανάδειξη τέτοιων κοινών 
πολιτικών θα χρειαστούν οπωσδήποτε μητροπολιτικές 
πιλοτικές συνεργασίες, όπως η συνεργασία του Πολιτι-
στικού Κέντρου Αθήνας με το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» κτλ.  
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         4.-Υπουργείο  Υγείας και Πρόνοιας 
 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Υγείας και Πρόνοιας 
 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την άσκηση πολιτικών 
και τη θεσμοθέτηση μέτρων υπάρχει μια στενότερη συ-
νεργασία μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του περιβάλλοντος και των αντίστοιχων στον το-
μέα υγείας και πρόνοιας. Αντίθετα μπορεί να πει κανείς 
ότι στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος υπάρ-
χει μια φαινομενική αποξένωση.  

Χρειάζεται φαντασία και ίσως αυτή θα φέρει αρκε-
τά αποτελέσματα για τη διασύνδεση των περιοχών του 
δικτύου natura και γενικότερα του περιβάλλοντος  με ει-
δικά μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος υγείας και 
πρόνοιας. Στη διασύνδεση αυτή θα οδηγήσει η ανάγκη 
για δημιουργία σημαντικών επικοινωνιακών γεγονότων. 
Για παράδειγμα: Είναι δυνατόν οι ειδικές κοινωνικές 
ομάδες, δηλαδή οι ομάδες με κοινωνικές ανάγκες, για να 
βγουν από την απομόνωσή τους, να λειτουργήσουν στο 
πλαίσιο επικοινωνιακών γεγονότων, αλλά και γεγονότων 
που έχουν θεραπευτική σημασία και σημασία κοινωνικής 
και φυσικής επανένταξης στη ζωή σε προστατευόμενες 
περιοχές, εν γένει σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. 
Αυτό θα αποτελούσε και μια ένδειξη κατάκτησης μιας 
νέας πολιτιστικής δυναμικής και θεραπευτικής σχέσης 
μεταξύ των ομάδων αυτών και της φύσης και θα απο-
τελούσε και ένα πολύ καλό μήνυμα για τη διασύνδεση 
της ανθρώπινης υγείας με τη φύση, για την εναλλακτι-
κή αντιμετώπιση και την πρόληψη του κόστους υγείας 
και πρόνοιας, μια καλύτερη σχέση μας με τη φύση. 

 Ούτως ή άλλως η φύση αφορά το σύνολο των αν-
θρώπων και όχι μόνο τις ειδικές ομάδες. Αφορά επίσης 
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άμεσα το θέμα της υγείας, πλην άλλων, και σαν τρόπο 
ζωής, επειδή σε ένα μεγάλο βαθμό η σύγχρονη κατανα-
λωτική κοινωνία αποκλίνει από τη φύση και διαμορφώ-
νει ένα πρόσθετο κόστος για την υγεία και την πρόνοια 
και για την πρόληψη ασθενειών.  

Η φύση είναι και ένας παράγοντας κοινωνικής 
συνοχής ακόμα και για την οικογένεια, για τις ειδικές 
ομάδες πληθυσμών, και θα μπορούσε αυτό να ενταχθεί 
στο πλαίσιο της κατάρτισης, για παράδειγμα του προ-
σωπικού στο μέτρο 2.4 για την στήριξη της αποασυλο-
ποίησης και της κοινωνικοοικονομικής επανένταξης και 
της συνεχούς υποστήριξης ψυχικά ασθενών. Θα μπορού-
σε επίσης να διασυνδεθεί με ενέργειες πρόληψης και ενί-
σχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικοοιονομι-
κής επανένταξης στο μέτρο 2.3 ή στο 2.2 και το 2.1 αλλά 
και στο 1.3 που αναφέρεται στην εξω-νοσοκομειακή φρο-
ντίδα.  

Εδώ πρέπει να ανακαλέσουμε επικοινωνιακά συμ-
βάντα στη Μ. Βρεττανία και την Αυστραλία, όπου, για 
παράδειγμα, για την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών έγι-
νε επίσκεψη στα νοσοκομεία όπου νοσηλευόντουσαν αυ-
τά τα παιδιά φέρνοντάς τους ζώα, επειδή η επαφή τους με 
τα ζώα τα βοηθάει να αισθανθούν καλύτερα και να αναρ-
ρώσουν γρηγορότερα, ή σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις. 
΄Ετσι θα αναδεικνυόταν πιο έντονα η σύνδεση ανθρώπου 
και φύσης.  

Ο τομέας της υγείας είναι και ένας από τους βα-
σικούς παράγοντες που καθιστούν ελκυστική τη φύση 
στον άνθρωπο και που κάνουν τη φύση ένα συγκριτικό 
πλεονέκτημα, ένα πεδίο ζήτησης και αναζήτησης για 
το σύγχρονο πεδίο ζωής.  

Είναι φανερό ότι η εμπλοκή με το επιχειρησιακό 
υγείας και πρόνοιας του περιβάλλοντος απευθύνεται σε 
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μια προχωρημένη φαντασία, αλλά υπάρχει χώρος για τη 
φαντασία και τα αποτελέσματά της και την πρακτικότητά 
της σε κάθε περίπτωση.   
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5.-Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ  

 
Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 

 
Το επιχειρησιακό αυτό εντάσσεται στον άξονα αν-

θρωπίνων πόρων του σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης, 
που αναπτύσσεται πάνω στους πυλώνες βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας και ανάπτυξης του επιχειρηματι-
κού πνεύματος, ενθάρρυνσης και προσαρμοστικότητας 
των επιχειρήσεων και του προσωπικού τους και της ενί-
σχυσης των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες. 

 Οι ειδικές προσαρμογές που συνδέονται με την α-
νάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και την προ-
σαρμοστικότητα των επιχειρήσεων και του προσωπι-
κού έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πράσινη επιχει-
ρηματικότητα και την εισαγωγή σ’ αυτήν, τόσο στη βάση 
των μακροχρόνιων προσαρμογών όσο και των βραχυχρό-
νιων. Η δια βίου ζήτηση για περιβαλλοντική εκπαί-
δευση -και μέσα σ’ αυτή πρέπει να συμπεριλάβουμε πλέ-
ον και την εκπαίδευση στην πράσινη επιχειρηματικότητα- 
είναι ζωτικό συστατικό για την κοινωνική συνοχή και την 
ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών.  

Δράσεις που συνδέονται με τον άξονα προτεραιότη-
τας 1 και το πεδίο πολιτικής 2 κάνουν μια ιδιαίτερη ανα-
φορά για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της κοινωνικής 
συνοχής και της πρόσβασης στις δυναμικές ανάπτυξης 
των προστατευόμενων περιοχών, καθώς αυτός ο άξονας 
προτεραιότητας στοχεύει στην άρση του κοινωνικού απο-
κλεισμού. Αυτή η άρση είναι απολύτως συμβατή με τις 
ανάγκες που έχουν οι προστατευόμενες περιοχές. Σε αυ-
τές τις περιοχές η ανάπτυξη είναι πιο δύσκολη από ό,τι 
αλλού λόγω χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Γι’ αυτόν τον 
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λόγο σ’ αυτές  τις περιοχές είναι πιο αναγκαία η κοινωνι-
κή συνοχή, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και οι κοινω-
νικά αδύναμοι πρέπει να διευκολύνονται περισσότερο 
στην εξεύρεση εργασίας.  

Στο εισαγωγικό του επιχειρησιακού της εκπαίδευ-
σης τονίζεται ότι ενθαρρύνεται μέσα από τα προγράμμα-
τα σπουδών τριτοβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης η 
επιχειρηματική δράση φοιτητών και σπουδαστών και 
μάλιστα σε τομείς καινοτόμων προϊόντων. Επειδή ο  το-
μέας του περιβάλλοντος είναι ένας τομέας δυναμικής για 
το μέλλον και ένας τομέας που απαιτεί ένταση γνώσης 
και καινοτομίας, γι’ αυτό τον λόγο πιστεύουμε ότι η ερ-
μηνεία αυτής της παραγράφου αφ’ ενός μεν καλύπτει όλο 
το πλαίσιο των προσαρμογών και των διαδρομών που 
πρέπει να κάνει η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την 
αειφορική επιχειρηματικότητα και αφ’ ετέρου την συνδέ-
ει με τις ιδιαίτερες προτεραιότητες που πρέπει να υπάρ-
χουν στις περιοχές του δικτύου natura.  

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι περιοχές του δικτύου 
natura αφορούν περίπου το 20% της επικράτειας και 
έχουν δυσανάλογα μικρό ανθρώπινο δημογραφικό δυνα-
μικό. ΄Όμως δεν παύουν να είναι περιοχές με ανάπτυξη 
συγκεκριμένης κατεύθυνσης, που πρέπει να μπουν στον 
εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό όλων των πολιτικών μέσα 
από τις ιδιαιτερότητές τους, τόσο στο επίπεδο της χώρας 
μας όσο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Από εκεί και πέρα στο επιχειρησιακό της εκπαίδευ-
σης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέτρο 2.6 που 
συνδέεται με προγράμματα προστασίας του περιβάλ-
λοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

Προτάσεις: 1) Πρέπει να σημειώσουμε ότι στο σύ-
νολο των μέτρων πρέπει να υπάρξει μια ενσωμάτωση πε-
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ριβαλλοντικής πολιτικής που να συνδράμει τις προστα-
τευόμενες περιοχές. Για παράδειγμα, στον τομέα των 
βιβλιοθηκών πρέπει να υπάρξει μια επάρκεια, για δε τις 
προστατευόμενες περιοχές μια ιδιαίτερα ανάλογη ενίσχυ-
ση αυτών των βιβλιοθηκών με κατάλληλα βιβλία, οδη-
γούς και με κατάλληλη διασύνδεση των βάσεων δεδο-
μένων τους με το θέμα του περιβάλλοντος.  Το ζήτημα 
αυτό και αυτή η ευθύνη δεν πρέπει να περιορίζεται μόνον 
στα προβλεπόμενα δύο κέντρα περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης ανά περιφέρεια. Αυτό δεν μειώνει ούτε τον ρόλο 
των δύο κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ούτε τον 
ρόλο που μπορούν να αναπτύξουν οι διαχειριστικοί φο-
ρείς σε σχέση με αυτό ούτε ακόμα τον ρόλο των μη κυ-
βερνητικών οργανώσεων. 

2)Σε εθνική κλίμακα μια υποθεματική ενότητα σ’ 
ένα εργαστήριο πληροφορικής για το περιβάλλον μπο-
ρεί να λειτουργήσει σταδιακά και πιλοτικά, αναδεικνύο-
ντας και την δυναμική των σύγχρονων μεθόδων παρακο-
λούθησης του περιβάλλοντος μέσα στην κοινωνία της 
πληροφορίας, σε συνάρτηση με το Οικοδίκτυο ως μέρος 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας, που προωθεί το ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ για τις προστατευόμενες περιοχές.  

3)Οι θεματικές ακόμα λειτουργίες-ενότητες στο 
ΙΕΚ πρέπει να συνδεθούν με τον τομέα του περιβάλλο-
ντος πιο ενεργητικά. 

4)Στη διασύνδεση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη 
διασύνδεση γύρω από το θέμα του περιβάλλοντος μεταξύ 
όλων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην επι-
κράτεια.  

5)Μπορούν να δημιουργηθούν γραφεία διασύνδε-
σης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή. 
Αυτά θα παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο διευκολύνοντας τη 
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διασύνδεση των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων με τα επιμελη-
τήρια, τις επιχειρήσεις και τους διαχειριστικούς φορείς 
των περιοχών του δικτύου natura. 

6) Στον τομέα των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων η 
διασύνδεση όλων των πολιτιστικών και περιβαλλοντι-
κών φορέων  για το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή και θα έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Αυτό το αποτέλε-
σμα θα είναι ανάλογο με τη διασύνδεση των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες με το περιβάλλον και την προστασία της 
φύσης που προείπαμε. Αυτό περιλαμβάνεται και στο μέ-
τρο 1.1.  

Στον άξονα προτεραιότητας 2 υπάρχει η ιδιαίτερη 
ενότητα στο μέτρο 2.6 για τα προγράμματα προστασίας 
περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η δια-
σύνδεση των μέτρων του επιχειρησιακού προγράμματος 
φαίνεται και αναγνωρίζεται και μέσα στη δομή και ανά-
λυση του προγράμματος, καθώς το μέτρο 2.6, που αφορά 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση, διασυνδέεται με το μέ-
τρο 1.1 για τους αλλοδαπούς και τους μαθητές ειδικών 
κατηγοριών, σε συνάρτηση με τον ελληνικό πολιτισμό 
και το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον των περιοχών. 

Αυτά είναι μέτρα που πρέπει να αξιοποιηθούν  συν-
δυαστικά, ιδιαίτερα από τις προστατευόμενες περιοχές, 
τόσο το μέτρο 1.1 όσο και το 2.6. Με όμοιο  επίσης τρόπο 
διασυνδέονται με τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές, όπου αναγνωρίζονται θέματα ήπιων μορφών 
ενέργειας, φυτοπροστασίας, εναλλακτικής, οικολογικής 
και  ολοκληρωμένης. Υπάρχει όμως πάντοτε ο όρος να 
μην υπάρχει επικάλυψη  με δράσεις άλλων επιχειρησια-
κών προγραμμάτων. Στους δικαιούχους του συγκεκριμέ-
νου μέτρου περιλαμβάνονται επιστημονικές και μη κυ-
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βερνητικές οργανώσεις, ΟΤΑ, κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, σχολικές μονάδες, ΤΕΕ, σχολές επαγγελμα-
τικής κατάρτισης.  

Πρόταση: Θα προτείναμε στο 2.6 να συμπεριληφ-
θούν, και αυτό είναι αυτονόητο, και οι διαχειριστικοί 
φορείς των προστατευόμενων περιοχών.  

Όπως και πάλι τονίζεται το μέτρο 2.6 συνδέεται με 
όλα τα μέτρα του άξονα 1 και με το μέτρο 5.2 που αναφέ-
ρεται στους εξοπλισμούς και τις υποδομές για τη στήριξη 
των δράσεων που θα αναλυθούν στα πλαίσια του μέτρου 
2.6.  

Στο μέτρο 3.1 προβλέπονται μαθήματα επιχειρη-
ματικότητας που θα εντάσσονται στο κανονικό προπτυ-
χιακό πρόγραμμα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ και προτείνουμε 
να ενταχθεί οπωσδήποτε εδώ η πράσινη επιχειρηματικό-
τητα και δράσεις που συνδέονται με ανάπτυξη δομών υ-
ποστήριξης της οικονομίας και μεταφοράς τεχνολογίας 
όπως και δράσεις που συνδέονται με εργαστήρια παροχής 
υπηρεσιών μοναδικά στη χώρα. Η εφαρμογή προγραμμά-
των όπως η «Τεχνομάθεια» λειτουργεί σαν ένα εφαλτή-
ριο και για την πράσινη επιχειρηματικότητα. Η τεχνομά-
θεια μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο δράσης για το περι-
βάλλον και την τεχνοβιοοικολογία, αφήνοντας έξω την 
γενετική αλαζονεία. 

Θα επαναλάβουμε ότι, σε εκείνους τους δικαιούχους 
του επιχειρησιακού που βρίσκονται εκτός του πλαισίου 
των αυστηρώς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων, θα 
πρέπει να ενταχθούν και οι Δ.Φ.  

Πρόταση: 1)Η μέχρι τώρα έλλειψη επαρκών προο-
πτικών εργασίας στον τομέα του περιβάλλοντος θα αλλά-
ξει και θα συστήναμε την αλλαγή αξιολόγησης για τη 
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συμβολή στην επίτευξη στόχων του άξονα 4 για το μέτρο 
2.6 σε σχέση με τη βελτίωση της απασχολησιμότητας.  

2)Για παράδειγμα: Στην περίπτωση της πρόσκλησης 
για την υποστήριξη των επιχειρηματικών ιδεών μέσα από 
δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η μεν διορία της πρό-
σκλησης έχει ήδη λήξει, όμως θα πρέπει να γίνει εκ των 
υστέρων διασύνδεση, ώστε να συμπεριληφθεί το περι-
βαλλοντικό ενδιαφέρον και η περιβαλλοντική συνιστώσα 
σε σχέση με την ανάπτυξη του δικτύου natura και τις επι-
χειρηματικές ιδέες στο πεδίο αυτό. 

3) Γενικότερα πρέπει να παρακολουθούνται οι προ-
σκλήσεις και να υπάρχει μια ενημέρωση από ένα παρα-
τηρητήριο για τις ευκαιρίες της αειφορικής ανάπτυ-
ξης. Αυτό θα πρέπει να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενη 
πλευρά είτε είναι συλλογικός φορέας είτε ενδιαφερόμενος 
ιδιώτης για τις προσκλήσεις και τις υφιστάμενες ή τις 
μελλοντικές δραστηριότητες.  

Η παρέμβαση των Δ.Φ. στα γραφεία διασύνδεσης 
για την επιχειρηματικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική 
ακόμα και για την ανάπτυξη του εθελοντισμού όπως και 
για τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου πράσινης επιχει-
ρηματικότητας. ΄Ηδη προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα 
γενικό παρατηρητήριο της επιχειρηματικότητας σε κάθε 
περίπτωση όπως επίσης και για τη διοργάνωση ειδικών 
εκδηλώσεων που συμπεριλαμβάνονται στη λειτουργία 
των γραφείων διασύνδεσης και ανάπτυξης της επιχει-
ρηματικότητας.  

Σε αυτό λοιπόν προτείνουμε να παρέμβουν οι Δ.Φ. 
με αίτημα να συμπεριλάβει και την περιβαλλοντική διά-
σταση και έτσι να γίνει πράσινο παρατηρητήριο. 

Οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν να λειτουρ-
γήσουν και σαν ανάδοχοι εκπαιδευτικού και εργασια-
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κού προορισμού για αυτούς που προσφεύγουν στα γρα-
φεία διασύνδεσης και για τους καταρτιζόμενους. Οι προ-
βλεπόμενες δράσεις για τα γραφεία διασύνδεσης είναι 
εξαιρετικού ενδιαφέροντος για τους Δ.Φ., επειδή οι Δ.Φ. 
μπορούν σε συνεργασία με άλλους φορείς να συμμετά-
σχουν σε προβλεπόμενες ημέρες δράσεων, οργανώσεις 
συνεδρίων, παραγωγές υλικού κτλ. Αυτό θα επιφέρει μια 
οικονομία κλίμακας στην δαπάνη της δράσης και ο Δ.Φ. 
δεν θα την επωμισθεί εξ ολοκλήρου.  

Μέσα στους κωδικούς του τεχνικού δελτίου για την 
υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών μέσα από τις δομές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κωδικός 17 αξιολογεί τις 
προτάσεις σε σχέση και με το περιβάλλον. Αυτό ανα-
δεικνύει αυτόματα τη σημαντικότητα του περιβάλλοντος 
και γιατί θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη η πράσινη επι-
χειρηματικότητα και το πεδίο των ιδεών της.  
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                  6.- Υπουργείο Γεωργίας  
 
                   Γενικές Παρατηρήσεις 
 
Η αποσύνδεση της ΚΑΠ αποτελεί μια κεντρική πο-

λιτική περιβαλλοντικής προσαρμογής και εκσυγχρονι-
σμού του αγροτικού τομέα. Η διεύρυνση της ΚΑΠ και η 
νέα οργάνωση της ΚΟΑ σ’ όλα τα προϊόντα με τους ό-
ρους της «αποσύνδεσης» θα βοηθήσει στον συνολικό α-
ειφορικό μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής. 

Η καθετοποίηση των περιβαλλοντικών προσαρμο-
γών της αγροτικής προσαρμογής πρέπει να ολοκληρωθεί 
με την ενίσχυση της «πράσινης μεταποίησης». Αυτό ση-
μαίνει ότι πρέπει με το κριτήριο αυτό να επιμείνουμε στο 
στόχο του 15% για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις σε 
σχέση με τα αγροτικά προϊόντα.  

Αντίστοιχες διαρθρωτικές ποσοτικοποιήσεις και πο-
λιτικές πρέπει να υπάρξουν, για παράδειγμα, σε σχέση με 
τα «ενεργειακά» φυτά, με τη δημιουργία «ενεργειακών» 
κομπόστ, την παραγωγή βιοκαυσίμων και την αξιοποίηση 
της βιομάζας. Οι ενεργειακές καλλιέργειες αποτελούν και 
ένα πεδίο αποσύνδεσης της γεωργίας και αναδιάρθρωσης 
των καλλιεργειών στις περιοχές των δικτύων natura, αρ-
κεί να μην προέρχονται από τις μεταλλαγμένες ποικιλίες. 

      
  Αγροτική ανάπτυξη και περιβάλλον 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δυναμική που εμφανίζε-

ται μέσα από το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Τμήμα 
Εγγυήσεων, όπου υλοποιούνται δράσεις που εντάσσονται 
στον άξονα 2, 3 και 4.  

 
Γενικό περιεχόμενο των αξόνων 2,3,4 
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1)Ο άξονας 2 συνδέεται με ολοκληρωμένες πα-

ρεμβάσεις στις μειονεκτικές περιοχές και τις περιοχές 
που υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς.  

2)Ο άξονας 3 συνδέεται με γεωργοπεριβαλλοντικά 
μέτρα. 

3)Ο άξονας 4 συνδέεται με δάσωση γεωργικών 
γαιών.  

 
 
Περιεχόμενο των αξόνων 2,3,4 και των γενικών στό-

χων 1,2,3 
 
Ο πρώτος στόχος, που είναι ο αναπτυξιακός στόχος, 

συμπεριλαμβάνει την ποιότητα των προϊόντων όπως και 
των μεταποιημένων, τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, τα 
προϊόντα ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής έν-
δειξης, τα προϊόντα πιστοποιημένης παραγωγής με το 
σύστημα της ολοκληρωμένης παραγωγής, καθώς  συμπε-
ριλαμβάνουν ολοκληρωμένα ή μερικά περιβαλλοντικές 
προσαρμογές.  

Στο επίπεδο των γενικών στόχων ο δεύτερος ανα-
πτυξιακός στόχος συνδέεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της υπαίθρου και την αποκατάσταση κοινωνικής συνο-
χής, και ο τρίτος στόχος συνδέεται με τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής για όλο τον 
αγροτικό πληθυσμό. Οι δυο αυτοί στόχοι εμφανίζουν ι-
σχυρή συνάφεια με την προστασία του περιβάλλοντος.  

Στην πρόβλεψη για τις διεπαγγελματικές ενώσεις 
παραγωγών μεταποιητών εμπόρων προτείνουμε να υπάρ-
ξουν ποιοτικές υποκατηγορίες διεπαγγελματικών ορ-
γανώσεων, στις οποίες να διαμορφώνονται κοινές στρα-
τηγικές για τα βιολογικά προϊόντα ή τα προϊόντα ονομα-
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σίας προέλευσης. Επίσης στις προστατευόμενες περιοχές, 
σε τοπικό επίπεδο, μπορούν να υπάρξουν οριζόντιες διε-
παγγελματικές οργανώσεις, βασισμένες στα τοπικά 
σύμφωνα ποιότητας που να λειτουργούν με αντίστοιχο 
τρόπο και να διαρθρώνουν μια ανάλογη δυναμική για την 
ποιότητα της παραγωγής και την αγορά.  

Το μεγάλο ζήτημα για την αειφορική γεωργία βρί-
σκεται στο να αναπτυχθεί η ζήτηση και να διαμορφω-
θούν οι όροι συνάντησης ζήτησης και προσφοράς τό-
σον επαρκώς, ώστε το κριτήριο επιλογής του κατανα-
λωτή να είναι η ποιότητα. Σε αυτή την περίπτωση ο κα-
ταναλωτής αποδέχεται να πληρώσει μεγαλύτερη τιμή για 
το ποιοτικότερο προϊόν και την αξιοπιστία του παραγω-
γού. Επομένως έτσι επηρεάζεται ο ίδιος ο μηχανισμός 
των τιμών της αγοράς  υπέρ της ποιότητας και αντισταθ-
μίζεται η ελλειμματικότητα που εμφανίζουν τα βιολογικά 
ή τα πράσινα προϊόντα της γεωργίας στην καμπύλη δυνα-
τοτήτων σε σχέση με τα συμβατικά. Παράλληλα θα υ-
πάρχει μια διαρθρωτική στήριξη για την ανάπτυξη της 
αειφορικής γεωργίας, κλιμακωνόμενη ανάλογα με τις 
βαθμίδες προσαρμογής.  

Μέσα στα αναγκαία πρέπει να προσθέσουμε και τη 
βελτίωση, την αναβάθμιση των φυσικών εισροών της 
αγροτικής παραγωγής στην κατεύθυνση της περιβαλ-
λοντικής προσαρμογής της (όπως π.χ. βιολογική λίπαν-
ση, βιομάζα κ.ά. που αποτελούν τις εισροές) και τη δια-
σύνδεση της έρευνας με την αγροτική παραγωγή και την 
αειφορική διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων. 
Το μοντέλο των εναλλακτικών οικονομικών δραστηριο-
τήτων, των συμπληρωματικών με τις γεωργικές εκμεταλ-
λεύσεις, μέσα στα πλαίσια ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 
τοπικής ανάπτυξης είναι αναγκαίο και ζωτικό για τη δια- 
 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  424 

σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης 
και την αξιοποίησή της παράλληλα με την ανάδειξη της 
φύσης και του περιβάλλοντος.  

Ύστερα από την εφαρμογή του διαχειριστικού κα-
θεστώτος στις προστατευόμενες περιοχές πρέπει να προ-
χωρήσουμε σε μια ολοκληρωμένη παρακολούθηση και με 
τα εργαλεία της οικονομικής επιστήμης αλλά και με την 
απογραφή των δεδομένων, στη στατιστική εικόνα. Ειδικά 
είναι αναγκαία για τις προστατευόμενες περιοχές η παρα-
κολούθηση τις συνδυασμένων ποσοτικών και ποιοτικών 
αποδόσεων. Οι αποδόσεις στην αγορά συναφώς με την 
ποιότητα και ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής ανάπτυξης είναι 
σημαντικές για την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των 
προστατευόμενων περιοχών. Τα προβλήματα που υφί-
στανται σε σχέση με τις ορεινές ή ημιορεινές και τις νη-
σιωτικές, μειονεκτικές περιοχές δεν πρέπει να επεκταθούν 
και να γίνουν γενικό χαρακτηριστικό των περιοχών του 
δικτύου natura.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζεται στην περιβαλλοντική 
παρακολούθηση, όπου έχουμε συνάντηση του καθεστώ-
τος οδηγιών του δικτύου natura με την οδηγία για τις 
λεκάνες απορροής 2000/60 στα πλαίσια της οδηγίας 
91/676/ΕΟΚ, στην οποία έχουν καθοριστεί τέσσερις ευ-
πρόσβλητες ζώνες για την Ελλάδα συναφώς με την ανα-
τολική και τη δυτική Θεσσαλία, το Κωπαϊδικό πεδίο, το 
Αργολιδικό και το τμήμα της πεδιάδας Πηνειού ποταμού 
στην Ηλεία. Αυτό συμβαίνει, επειδή, στο βαθμό που συ-
ναντούνται οι ζώνες αυτές με προστατευόμενες περιοχές 
του δικτύου natura, πρέπει να υπάρξουν ειδικές πρόσθε-
τες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις για την αποκατάσταση, 
σε σχέση εν προκειμένω με τη συγκέντρωση νιτρικών στα 
νερά. Εδώ είναι ένα πολυμερές πεδίο δράσης και θα πρέ-
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πει να εστιάσουμε σ’ αυτό και να δούμε τις συνέργειες 
των δράσεων που απαιτούνται σ’ αυτές τις ζώνες. Σε αυ-
τές θα πρέπει να προστεθεί η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, 
η λίμνη Κερκίνης, η πεδιάδα του Στρυμόνα και τα παρά-
κτια πεδία του Αμβρακικού.  

Ακόμα οι εντοπισμοί αντίστοιχων συναφειών και με 
άλλα πεδία δράσης, όπως με το πρόβλημα ρύπανσης από 
την κατηγορία των κτηνοτροφικών αποβλήτων που ε-
στιάζεται στους νομούς Εύβοιας (γύρω από την Αρτάκη 
και τη Χαλκίδα),  Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων 
(γύρω από τη λίμνη Παμβώτιδα), Άρτας και Πρέβεζας 
(στις λεκάνες των ποταμών Λούρου και Άραχθου), Λάρι-
σας, Αιτωλοακαρνανίας (γύρω από την Τριχωνίδα) απαι-
τούν μια ιδιαίτερη συνέργεια τεχνικών πολιτικών, ανα-
πτυξιακών ρυθμίσεων αλλά και εφαρμογής των ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων στον τομέα της γεωργίας.  

Στο σύνολο της επικράτειας η συνέργεια πολιτικών 
στον τομέα των προστατευόμενων περιοχών συνδέεται με 
τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Μπορούμε να 
εστιάσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένα στα πεδία όπου υ-
πάρχει σοβαρή διακύμανση και εξάντληση των υδατικών 
αποθεμάτων, στις περιοχές δηλαδή όπου υπάρχει βιοτική 
υποβάθμιση και ποσοτική ανεπάρκεια. Μια ειδική περί-
πτωση είναι οι περιοχές υφαλμύρωσης, καθώς αυτές σε 
ένα μεγάλο βαθμό υποεπιδρούν στις υδροβιοτοπικές ζώ-
νες. Το Δέλτα του Νέστου και η παράκτια περιοχή μέχρι 
τη λίμνη Μητρικού στην Β. Ελλάδα, η Ελευθερούπολη 
στην Καβάλα, ο κάμπος της Θεσσαλονίκης, η παράκτια 
ζώνη Πιερίας, η Νικόπολη Πρέβεζας, τα νησιά του Αι-
γαίου, οι παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου αλλά και 
άλλες συνδέονται με το πρόβλημα της υφαλμύρωσης. 
Αυτό το πρόβλημα  απαιτεί συμπληρωματικές προσεγγί-
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σεις μέσα στο καθεστώς διαχείρισης και ειδικές προβλέ-
ψεις για τις αναπτυξιακές ρυθμίσεις στις περιοχές αυτές.  

Και οι ζώνες υποβάθμισης των εδαφών και των υ-
δάτων πρέπει να συνεκτιμηθούν στο βαθμό που περιλαμ-
βάνουν επάλληλα εκτάσεις κοινές με τις εκτάσεις του δι-
κτύου natura, ώστε να προκύψει ένας συντονισμός γύρω 
από τη γεωργική πολιτική και τις χρήσεις των παραγωγι-
κών συντελεστών. Σύμφωνα με την Οδηγία 92/83 της 
ΕΟΚ οι εξισωτικές αποζημιώσεις στις πεδινές περιοχές, 
των οποίων προτάθηκε η ένταξη στο Δίκτυο Φύση 2000, 
συνδέονται και με παραγωγικές δραστηριότητες στη γε-
ωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία που αντιμετωπί-
ζουν σοβαρά προβλήματα.  

Ανάμεσα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα με την αυξημένη ζήτηση του νερού είναι οι 
λίμνες Λαγκαδά και Βόλβη, το δέλτα Αξιού, το δέλτα Α-
λιάκμονα, η λίμνη Λουδία, η λίμνη Βεγορίτιδα. 

 Ενώ προβλήματα αυξημένης συγκέντρωσης αζώ-
του και φωσφόρου εντοπίζονται στο δέλτα Πηνειού Θεσ-
σαλίας και του Πηνειού Ηλίας, στον Αξιό, Αλιάκμονα, 
Αμβρακικό, στην Κερκίνη και στον Στρυμόνα.  

Οι παραπάνω δεν είναι οι μόνες περιοχές που αντι-
μετωπίζουν τέτοια προβλήματα, αλλά είναι από τις πλέον 
διακριτές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δέλτα 
του Έβρου, όπου αποτιμώνται ως διατρεφόμενα περίπου 
οχτώ χιλιάδες βοοειδή. Αντίστοιχα προβληματική είναι η  
μεγάλη συγκέντρωση ζωικού κεφαλαίου που εμφανίζεται 
στη λίμνη Κερκίνη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση πρέπει να 
υπάρξουν ειδικές αναπτυξιακές ρυθμίσεις, που θα πρέπει 
να ωθήσουν σε μια μετατόπιση (αλλαγή) στην παραγωγή 
του εισοδήματος. Η μετατόπιση αυτή θα συνίσταται σε 
μια πολυλειτουργική οικονομική δραστηριότητα των 
αγροτών, ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια εισοδημά-
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των που προκαλείται από την μειωμένη  αγροτική παρα-
γωγή. 

Ένα άλλο ζήτημα είναι το πρόβλημα της υποβάθ-
μισης του αγροτικού τοπίου λόγω υπερεκμετάλλευσης. 
Αυτό το πρόβλημα  πρέπει να αντιμετωπιστεί, επειδή 
συνδέεται, πλην άλλων, και με την πολύπλευρη αξιοποί-
ηση των προστατευόμενων περιοχών Το αγροτικό τοπίο 
μπορεί να είναι ένας τουριστικός πόρος εισοδήματος 
και ένας πόρος τοπικής ποιότητας ζωής. Γι’ αυτό χρειά-
ζεται μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική γύρω από τη 
διατήρηση του αγροτικού τοπίου και την αναβάθμιση ή 
την ανάκτησή του.  

Σε αντίστοιχη κατάσταση βρίσκονται οι περιοχές 
εγκατάλειψης, στις οποίες όμως ναι μεν επέρχεται κατα-
στροφή του αγροτικού τοπίου, αλλά λόγω παντελούς α-
πουσίας ανθρώπινης χρήσης. Σε αυτές τις περιοχές χάνε-
ται το ενδιαφέρον και η προοπτική για την ανάδειξή τους.  

Στους αναδασμούς επίσης πρέπει να συνεκτιμηθούν 
ζητήματα αγροτικού τοπίου, τα οποία προβλέπονται ού-
τως ή άλλως μέσα από την περιβαλλοντική διαχείριση 
των προστατευόμενων περιοχών. Εδώ προτείνουμε: να 
δημιουργηθούν ζώνες βιοποικιλότητας και μικρών τοπι-
κών δασυλλίων, που θα μπορούν να είναι πόλοι οικοτου-
ριστικής έλξης, πόλοι εναλλακτικού τουρισμού και ανά-
δειξης των περιοχών, μέσα από ειδική πρόβλεψη στους 
αναδασμούς των κτηματικών περιφερειών. 

Η γεωργία πρέπει να προσαρμοστεί στον χαρακτήρα 
των προστατευόμενων περιοχών. Στον τομέα αυτής της 
προσαρμογής θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις  
παραγωγικά δυναμικές περιοχές, επειδή σ’ αυτές τις πε- 
ριοχές θα πρέπει, παράλληλα με την προσαρμογή της γε-
ωργίας, να μην πληγούν και τα στοιχεία της κοινωνικής 
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συνοχής και ευημερίας. Γι’ αυτό χρειάζονται κατάλληλες 
οικονομικές στρατηγικές.  

Θα εστιάσουμε τώρα στον άξονα προτεραιότητας 2 
στο μέτρο 2.2, καθώς υπάρχουν πλέον οι περιβαλλοντικοί 
περιορισμοί και έχουν καθοριστεί οι περιοχές ή θα καθο-
ριστούν άμεσα από το διαχειριστικό καθεστώς των προ-
στατευόμενων περιοχών. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει 
να εκτιμηθεί και να ποσοτικοποιηθεί η αντιστάθμιση 
των οικονομικών απωλειών που υφίστανται οι προ-
στατευόμενες περιοχές λόγω των περιβαλλοντικών πε-
ριορισμών στους οποίους υπόκεινται. Αυτή η αντι-
στάθμιση γίνεται με την εξισωτική αποζημίωση Νο2 ή 
αποζημίωση περιβαλλοντικών περιορισμών.  

Αντίστοιχη είναι η εξέλιξη στον άξονα προτεραιό-
τητας 3 που συνδέεται με τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέ-
τρα. Οι επιβαλλόμενοι από αυτά τα μέτρα όροι για μείω-
ση της ρύπανσης επιφέρουν ορισμένες επιπτώσεις, που 
επίσης πρέπει να καταγραφούν ολοκληρωμένα, όπως και 
στην παραπάνω περίπτωση.    

Προτείνουμε:  
1)Να χρησιμοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία του 

υφιστάμενου δικτύου των βιολογικών αγροκτημάτων. Θα 
πρέπει να ενθαρρυνθεί η εκ μέρους του απογραφή των 
οικονομικών στοιχείων των αγροκτημάτων αυτών. ΄Ετσι 
θα γίνει δυνατόν να υπάρξουν στοιχεία, για να εκτιμηθεί 
το κόστος παραγωγής, (οικονομικό και  κοινωνικό), η κα-
θαρή πρόσοδος, να παρακολουθηθούν οι επιπτώσεις στην 
απασχόληση και τις οικονομικές δραστηριότητες και να 
υπάρξει μια περιβαλλοντική αποτίμηση των εξελίξεων σε 
σχέση με το έδαφος, τη φυτοβιοποικιλότητα, την πανιδι-
κή βιοποικιλότητα, τη ρύπανση και το υδάτινο δυναμικό. 
Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να επιχειρηθεί και με τα συμ-
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βατικά αγροκτήματα, αν και δεν υφίσταται δίκτυο τέ-
τοιων κτημάτων, πράγμα που θα διευκόλυνε σημαντικά 
αυτή την απογραφή.  

2)Οι Διαχειριστικοί Φορείς πρέπει να συνδεθούν με 
τη βάση δεδομένων αυτού του δικτύου και να συνεργα-
στούν για την εφαρμογή των πολιτικών.  

3)Επίσης πρέπει να υπάρξει μια παρόμοια αποτύ-
πωση της εμπειρίας του προγράμματος μείωσης νιτρορύ-
πανσης που εξελίσσεται στον θεσσαλικό κάμπο σε συ-
νεργασία με τον Αγροτοπεριβαλλοντικό Σύνδεσμο, όπως 
και του προγράμματος που παρακολουθεί το Πανεπιστή-
μιο Πατρών για την μακροχρόνια παύση εγκατάλειψης 
γεωργικών γαιών.  

Επίσης ο άξονας προτεραιότητας 4 με τις επιπτώσεις 
της δάσωσης γεωργικών γαιών και τη στήριξη των δα-
σικών πόρων της χώρας έχει επίσης περιβαλλοντικό ενδι-
αφέρον για τις προστατευόμενες περιοχές.  

Ενδιαφέρον υπάρχει στη διαχείριση των ενισχύσεων 
στις προστατευόμενες και τις μειονεκτικές περιοχές με 
την εφαρμογή κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής.  

Στις γενικές υποχρεώσεις των κωδίκων συμπερι-
λαμβάνεται η κατάλληλη τεκμηριωμένη εκτίμηση ποσό-
τητας λιπασμάτων, ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής, το 
κατάλληλο σύστημα άρδευσης και η κατάλληλη ποσότη-
τα του νερού, η τήρηση των όρων εφαρμογής των φυτο-
προστατευτικών σκευασμάτων και η αποφυγή αξιοποίη-
σης εκτάσεων που αναδεικνύονται με την υποχώρηση της 
επιφάνειας υδάτινων αποδεκτών στην περίπτωση των λι-
μνών, και της παρατεταμένης ανομβρίας.  

Υπάρχουν και οι ειδικές υποχρεώσεις, οι οποίες 
συνδέονται με τη μορφολογία του εδάφους στις επικλινείς 
γεωργικές εκτάσεις, όπως αντίστοιχα επίσης με  εκτάσεις 
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δίπλα από δάση. Στους όρους αυτούς συμπεριλαμβάνο-
νται, ειδικά για τις ετήσιες  καλλιέργειες, αλλά και για 
την χλωρή λίπανση, παραδοσιακές πρακτικές κτλ.  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η θεώρηση της βιολογι-
κής γεωργίας όχι μόνο για τη μείωση των χημικών αλλά 
και για τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου, για την ορ-
θολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και για την αύ-
ξηση της βιοποικιλότητας των αγροσυστημάτων. Εδώ 
επιδιώκεται μια σε μήκος χρόνου θετική περιβαλλοντική 
διάσταση σε παραγωγικούς συντελεστές με τη βελτίωση 
της γονιμότητας των εδαφών. Αυτή μπορεί να αξιολογη-
θεί σε σχέση με το κόστος και το όφελος της βιολογικής 
γεωργίας.  

Στις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές η εφαρμογή 
του μέτρου της βιολογικής γεωργίας είναι προνομιακή, 
δηλαδή στις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000, σε παρα-
ποτάμιες, παραλίμνιες και παράκτιες ζώνες, σε ζώνες ο-
ρεινές, ημιορεινές και νησιωτικές και σε επιλεγμένους 
γεωγραφικούς θύλακες ανά νομό, ώστε να υπάρξει μια 
οικονομία κλίμακας, μια θετική εξωτερική οικονομία για 
την εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για το μέτρο Α και το 
μέτρο Β στις προστατευόμενες περιοχές σχετικά με την 
παύση εκμετάλλευσης αγροτικών γαιών. Το μέτρο Α συν-
δέεται με την δημιουργία βιοτόπων και οικοπάρκων σε 
περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος και το μέτρο Β συν-
δέεται με την προστασία υδάτινων συστημάτων από τη 
ρύπανση γεωργικής προέλευσης. Το μέτρο Α εφαρμόζεται 
κατά προτεραιότητα σε περιοχές του Δικτύου Φύση 2000. 
Στις δεσμεύσεις του μέτρου Α συμπεριλαμβάνεται και η 
καταγραφή της χλωρίδας, των φυτοκοινωνιών και της 
φυσικής αναγέννησης με ετήσια έκθεση, επίσης και ο κα-
θορισμός της ανεπιθύμητης βλάστησης στο 3ο έτος, που 
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τείνει να κυριαρχήσει σε βάρος της φυτοποικιλότητας, 
ενώ προβλέπεται και η επιλεγμένη φυτευτική παρέμβαση.  

Επίσης ενδιαφέρον έχει και το πρόγραμμα διατή-
ρησης σπανίων φυλών αγροτικών ζώων. Έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και για την ανάπτυξη του τουρισμού και για 
την παραδοσιακή ποιότητα ζωής, αλλά καθαυτό για την 
βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων.  

Αντίστοιχα σημαντικό είναι και το πρόγραμμα δια-
τήρησης εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από 
γενετική διάβρωση και  πλήρη εξαφάνιση, επειδή περιο-
ρίζονται σημαντικά και εκτοπίζονται από άλλες ποικιλίες 
και καλλιέργειες. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη δια-
τήρηση του ελάχιστου βιώσιμου πεδίου έκτασης για τη 
διατήρηση της καλλιέργειας αυτών των ειδών και προϋ-
ποθέτει την συνεργασία με την τράπεζα γενετικού υλικού. 
Το πρόγραμμα αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και καλό 
θα ήταν να προσφύγει κανείς στις κατηγορίες που καλύ-
πτονται και τις αποζημιώσεις και τις ενισχύσεις για την 
εναλλακτική διατήρηση της καλλιέργειας αυτών των 
καλλιεργειών.  

Ένα άλλο σημαντικό πρόγραμμα είναι το πρό-
γραμμα ολοκληρωμένης παραγωγής το οποίο εφαρμό-
ζεται τόσο σε ζώνες του δικτύου natura προνομιακά ή  
σε ζώνες ευαίσθητες, παραλίμνιες, παραποτάμιες, και 
παράκτιες όσο  και σε ζώνες εντατικής γεωργίας. Εδώ 
πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι γεωργοί μέσα από μια 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μπορούν να κινηθούν 
από μόνοι τους στην εφαρμογή του μοντέλου της ολο-
κληρωμένης παραγωγής, έστω και χωρίς πιστοποίηση και 
την γραφειοκρατικοποίησή της που συνοδεύεται και από  
το κόστος παρακολούθησης. Αυτό μπορούν να το κάνουν  
με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της ορ-
θολογικής αξιοποίησης των παραγωγικών συντελεστών. 
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Γι’ αυτό χρειάζεται  μια συλλογική προσέγγιση και ενη-
μέρωση ανά καλλιέργεια, ώστε να μεταγγιστεί πρακτικά 
η τεχνογνωσία της ολοκληρωμένης παραγωγής.  

Το πρόγραμμα εκτατικοποίησης της κτηνοτρο-
φίας έχει και αυτό ένα ανάλογο ενδιαφέρον, καθώς απο-
βλέπει και στην  ποιότητα του κτηνοτροφικού προϊόντος 
αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από 
μια διεξοδική πρόβλεψη και με δεσμεύσεις σεβασμού των 
περιβαλλοντικών όρων. Προνομιακά είναι και πάλι επιλέ-
ξιμες οι περιοχές του δικτύου natura. Η βιολογική κτηνο-
τροφία, όπως διαμορφώθηκε μετά από τον κανονισμό 
ΕΟΚ ΕΚ 1804/99 που συμπλήρωσε τον κανονισμό της 
ΕΟΚ 2092/91 για τα ζωικά προϊόντα, λειτουργεί παίρνο-
ντας σαν βάση την εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας 
και έχει προτεραιότητα στις περιοχές Δικτύου Φύση 2000. 
Πιστοποιείται από τον οργανισμό πιστοποίησης βιολογι-
κών προϊόντων που είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο 
Γεωργίας ή τον οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου γε-
ωργικών προϊόντων ΟΠΕΓΕΠ.  

Ο άξονας προτεραιότητας 4 του επιχειρησιακού 
προγράμματος στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης αποτε-
λεί ένα πρόγραμμα που δίνει διέξοδο σε σχέση με την ε-
γκατάλειψη αγροτικών γαιών και την απαξίωση της γε-
ωργικής γης σε ευαίσθητες περιοχές, καθώς συνδέεται με 
μια οργανωμένη έξοδο από την εκμετάλλευση της γης 
καιαφήνει ένα θετικό υπόλοιπο για το περιβάλλον. Ασχο-
ληθήκαμε με το έγγραφο προγραμματισμού αγροτικής 
ανάπτυξης, το ΕΠΑΑ, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 
1257/99. Στο πρόγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνονται επί-
σης το πρόγραμμα παραλίμνιων εκτάσεων Θράκης για τις 
περιοχές του δικτύου natura δέλτα Έβρου, λιμνοθάλασ-
σας Κεραμωτής και λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης, 
επίσης τις παραλίμνιες εκτάσεις, λίμνη Βόλβη Κορώνεια, 
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το πρόγραμμα διαχείρισης του δικτύου natura βουνά Έ-
βρου, αγροτική περιοχή Δαδιάς Σουφλίου και το πρό-
γραμμα διατήρησης και ανακαταστευής βαθμίδων σε επι-
κλινείς εκτάσεις για την προστασία εδαφών από τη διά-
βρωση. Είναι στην κατηγορία 3 των περιβαλλοντικών μέ-
τρων στον άξονα 3. Τα άλλα μέρη του διαρθρωτικού προ-
γράμματος είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική 
Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση Υπαίθρου, το Επιχειρησι-
ακό Αλιεία, η κοινοτική πρωτοβουλία Leader Plus, και τα 
ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώ-
ρου – ΟΠΑΑΧ..  

Στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρό-
τηση Υπαίθρου» δίπλα από τον ρόλο της αυτοδιοίκησης, 
που είναι ένας ρόλος πληροφόρησης και δημιουργίας το-
πικών δικτύων ενημέρωσης, μπορούμε να προσθέσουμε 
τον ρόλο των διαχειριστικών φορέων στις προστατευόμε-
νες περιοχές. Εδώ μπορούμε να κάνουμε γενικές προσεγ-
γίσεις, αναδεικνύοντας, για παράδειγμα, τη δυνατότητα 
για διαμόρφωση ομάδων παραγωγών βιολογικής γεωρ-
γίας σε παραγόμενα είδη. Πρέπει να δούμε στον άξονα 
προτεραιότητας 1 το μέτρο 1.2 για την ενίσχυση φορέων 
και θεσμών, για τη χάραξη αγροτικής πολιτικής σε συ-
νεργασία με τους διαχειριστικούς φορείς στις προστα-
τευόμενες περιοχές, ειδικά μέτρα  που συνδέονται στον 
άξονα 2 και στο μέτρο 2.1 σχετικά με τη μεταποίηση και 
την εμπορία βιολογικών προϊόντων ή προϊόντων ολοκλη-
ρωμένης παραγωγής που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά 
πρωτόκολλα.  

Επίσης στον άξονα 4 που συνδέεται με τη βελτίωση 
των υποστηρικτικών δυναμισμών και την ενημέρωση του 
αγροτικού πληθυσμού με νέες τεχνολογίες, ή ακόμη την 
αξιοποίηση των μέσων επικοινωνιών και πληροφορικής 
σαν πεδίο για τη διάδοση της πράσινης επιχειρηματικότη-
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τας για τους  αγρότες αλλά και της οικοπληροφόρησής 
τους σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές και με τις 
ευκαιρίες που αναδεικνύονται, καθώς οι αγρότες ως πο-
λυλειτουργικοί αγρότες θα αποτελούν στις περιοχές 
αυτές ένα βασικό πληθυσμό - στόχο για την ανάπτυξη 
της εναλλακτικής πράσινης επιχειρηματικότητας.  

Το φάσμα είναι ευρύτατο στο μέτρο 4.2 για την α-
ναβάθμιση υποδομής ενημέρωσης-πληροφόρησης, εκπαί-
δευση και ευαισθητοποίηση πληθυσμού, στις δράσεις του 
4.3 για την προώθηση εξαγωγών και τους συλλογικούς 
φορείς σε σχέση με τα πράσινα προϊόντα της γεωργίας, 
στο 4.4 για τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των 
δομών και των υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας 
προϊόντος και την ασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη 
διαπίστευση εργαστηρίων.  

Θα επικεντρώσουμε στο 4.5 που συνδέεται με την 
ανάπτυξη στοιχείων για την καταπολέμηση εχθρών, α-
σθενειών, ζιζανίων και τη δημιουργία βάσης δεδομένων.  

Εδώ χρειάζεται μια ειδική ερευνητική προσέγγιση 
αλλά και διάχυση της γνώσης που θα προκύπτει από την 
έρευνα, ενώ θα συνδυάζεται και με πρόληψη και με χρή-
ση μεθόδων παρακολούθησης καιρικών  και φυτοπαθο-
λογικών συνθηκών ειδικά για τις περιοχές του δικτύου 
natura. Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο σ’ αυτή την ενότητα είναι 
η καταπολέμηση  χρονίων ασθενειών που έχουν αποκτή-
σει ενδημικά χαρακτηριστικά σε δενδρώδεις πολυετείς ή 
και σε άλλες περιπτώσεις ετήσιων καλλιεργειών, ώστε να 
μπορέσει να υπάρξει σε μήκος χρόνου μια συμβατικοποί-
ηση στη φυτοπροστασία αυτών των καλλιεργειών με τις 
προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας, ειδικά για τις 
προστατευόμενες περιοχές.  

Στον άξονα προτεραιότητας 5 ενδιαφέρον έχει το μέ-
τρο 5.2 για την ανάπτυξη και την προώθηση μεθόδων ο-
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λοκληρωμένης βιολογικής καταπολέμησης εχθρών, ασθε-
νειών, ζιζανίων και ιδιαίτερων καλλιεργειών της χώρας. 
Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με το προηγούμενο που απο-
τελεί μια ενδιάμεση προοπτική.  

Το  μέτρο 6.2, που συνδέεται με την ταμίευση και 
την εκμετάλλευση επιφανειακών απορροών και τον 
εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, είναι σημαντικό 
αφ’ ενός μεν για τη διασύνδεση της διαχείρισης λεκανών 
απορροής και τη  διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, 
και αφ’ ετέρου για τις οικονομίες κλίμακας για τις αγρο-
τικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό θα επιφέρει αντίστοιχα μια 
ορθολογικοποίηση της διαχείρισης του φυσικού πόρου 
του νερού αλλά και μια μείωση του κόστους προνομιακά 
στις προστατευόμενες περιοχές.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το μέτρο 6.3 για την ανά-
πτυξη και την προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλο-
ντος, που αναφέρεται σε Σχέδια Διαχείρισης για την α-
ειφόρο ανάπτυξη δασικών και οικολογικά ευαίσθητων 
περιοχών και τη δημιουργία τράπεζας τοπικού γενετι-
κού υλικού. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό το μέ-
τρο αρμόζει απολύτως στις προστατευόμενες περιοχές 
και συνδέεται με τα σχέδια διατήρησής τους.  

Επίσης το μέτρο 6.4 για την ανάπτυξη τυπολογίας 
των αγροτικών γαιών και τη χαρτογράφησή τους έχει μια 
γενικότερη χρησιμότητα στις δομές παρακολούθησης. 

Τα προγράμματα ανάπτυξης και βελτίωσης αγροτι-
κού χώρου, δημιουργίας υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλ-
λεύσεων και εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας 
και ακόμα ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών,  προστα-
σίας και  διαχείρισης της αγροτικής κληρονομιάς έχουν 
ενδιαφέρον για τις περιοχές natura, επειδή  τα προγράμ-
ματα αυτά  έχουν μια συγκεκριμένη γεωγραφική εστίαση, 
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η οποία μπορεί παράλληλα να εμπίπτει και στις προστα-
τευόμενες περιοχές του δικτύου natura.  

Στο μέτρο 7.6 συναντούμε τη διαφοροποίηση των 
γεωργικών δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρξει αυτό που 
λέγαμε η δυνατότητα απόκτησης εναλλακτικών εισοδη-
μάτων.  

Στο 7.7 έχουμε τη διατήρηση των υδάτινων πόρων 
της γεωργίας.  

Στο 7.9 έχουμε ενθάρρυνση των τουριστικών και 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνεται 
η δυνατότητα ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών, 
αν συμπίπτουν γεωγραφικά τα πεδία εφαρμογής αυτών 
των προγραμμάτων με τις περιοχές των δικτύων natura.  

Στο 7.10 έχουμε ένα αμιγές περιβαλλοντικό μέτρο 
που εστιάζει την προστασία του περιβάλλοντος σε συν-
δυασμό με τη δασοκομία, τη γεωργία, τη διατήρηση του 
τοπίου καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των ζώων και της βιοποικιλότητας. Με ανάλογο τρόπο 
και ανάλογη δυναμική, ίσως πιο ευέλικτη απέναντι στο 
περιβάλλον και τις παραδοσιακές δραστηριότητες, λει-
τουργεί η κοινοτική πρωτοβουλία Leader Plus όπως και 
τα ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού 
χώρου. 
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                        7.- Αλιεία  
  
Από το πρόγραμμα της αλιείας ενδιαφέρον έχει ο 

άξονας 3,  μέτρο 3.1 για την προστασία και την ανάπτυξη 
αλιευτικών  πόρων, για τη διευθέτηση άμεσα προστα-
τευόμενων θαλάσσιων ζωνών, για την αύξηση ιχθυοπα-
ραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση η διαχείριση των προ-
στατευόμενων θαλάσσιων ζωνών θα συνδεθεί με επιστη-
μονική παρακολούθηση, με την ιχθυολογική, ωκεανο-
γραφική μελέτη  και περιβαλλοντική μελέτη.  

Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά ο 
άξονας 4, μέτρο 4.1 για τη μικρή παράκτια αλιεία στο 
βαθμό που αυτή συνδυάζεται με τις δραστηριότητες της 
βιώσιμης ανάπτυξης στην περιφέρεια προστατευόμενων 
περιοχών. Στον ίδιο άξονα το μέτρο 4.6 συνδέεται και με 
την περιβαλλοντική προοπτική, την αειφόρο προσέγγιση 
των τεχνικών παραγωγής και της διάθεσης του προϊόντος 
και αναφέρεται στα καινοτόμα μέτρα βάσει των οποίων 
μπορούν να εκπονηθούν πιλοτικά σχέδια ανταλλαγής ε-
μπειριών εκπαίδευσης και μελέτες στην περιβαλλοντική 
κατεύθυνση.  

Στο μέτρο 3.4 η μεταποίηση και η εμπορία προϊό-
ντων αλιείας περιλαμβάνει, πλην άλλων, θέματα που 
συνδέονται και με την αλλαγή των υποδομών για τη δια-
σφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, την  μετε-
γκατάσταση, θέματα που συνδέονται με την ποιότητα και 
με την προστασία του περιβάλλοντος. Το μέτρο της με-
τεγκατάστασης είναι σημαντικό στο βαθμό που συνδέε-
ται και με παραγωγικές μονάδες που εδρεύουν σε προ-
στατευόμενες περιοχές.  

Στη βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων  στη δεύ-
τερη ομάδα κριτηρίων συμπεριλαμβάνονται κριτήρια που 
συνδέονται με την ποιότητα και το περιβάλλον όπως το 
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σύστημα  ελέγχου HACCP, το ISO 14000 και το ISO 
9000, το ΕΜΑS, και το κριτήριο 5 αφορά τη χωροθέτηση 
επένδυσης.  

Ανάλογη είναι και η περίπτωση στα κριτήρια προ-
τεραιότητας για την εμπορία στο μέτρο που συνδέεται με 
την καινοτομία 4.6. Στη λίστα των καινοτόμων ενεργειών 
και το πεδίο αναφοράς τους συμπεριλαμβάνεται η πρόθε-
ση των τεχνικών, που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική 
προστασία για την αειφόρο προσέγγιση, να αξιοποιήσουν 
ήπιες μορφές ενέργειας στην παραγωγή και την καλλιέρ-
γεια υδρόβιων οργανισμών που χρησιμοποιούνται στην 
παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, στην παραγωγή 
βιολογικών προϊόντων, στην προστασία των αυτοχθόνων 
ειδών μέσα στην παραγωγή και τη δημιουργία τράπεζας 
γενετικού υλικού κτλ. Στους στόχους της καινοτομίας 
συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση των αλιευτικών πόρων 
με την εφαρμογή περισσότερο επιλεκτικών μεθόδων α-
λιείας. Σημειώνουμε ακόμη την αναπτυσσόμενη οικοτου-
ριστική θαλάσσια δραστηριότητα και τον ήπιο αλιευτικό 
τουρισμό. 

Προτείνουμε: Στις περιπτώσεις που τα μέτρα έχουν 
προκηρυχθεί και έχουν μπει σε μια φάση υλοποίησης, να 
υπάρξει μια διασύνδεση, μια καταγραφή, μια παρακολού-
θηση των βρισκόμενων σε υλοποίηση δράσεων, ώστε να 
αποτυπωθεί η διασύνδεσή τους και να παρακολουθούνται 
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στα πλαίσια του προη-
γούμενου κοινοτικού πλαισίου στήριξης είχε υπάρξει διε-
θνώς μια διαδικασία παρακολούθησης και προστασίας 
ανάπτυξης των υδάτινων πόρων των παράκτιων περιο-
χών, η οποία περιελάμβανε τη τοποθέτηση τεχνητών υ-
φάλων. Αντίστοιχα υπάρχουν προμελέτες για τις περιοχές 
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Καλύμνου, Ιερισσού, λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, Αλ-
φειού και Ιονίου Πελάγους στην Πρέβεζα.  

 
 
8.-Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
   (Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ 

ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ». 
 
Εδώ σημειώνουμε τον 5ο στόχο που είναι η μείωση 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον και η εξοικονόμηση 
ενέργειας. Αλλά εδώ δεν υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρά μόνο για μελλοντικές προτάσεις και για ειδικές 
δράσεις που δεν υπάγονται σ’ αυτό το μέτρο. Τέτοιες 
δράσεις μπορούμε να δούμε ολοκληρωμένα στην περί-
πτωση του διακρατικού προγράμματος «Mαργαριτάρια 
των Άλπεων. Μια τέτοια δράση θα μπορούσε να είναι 
πιλοτική και μάλιστα με διακρατικό χαρακτήρα στους 
οδικούς άξονες.  

                          
 
                    9. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 
 
Ι.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟ-

ΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 
Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στο ότι ένα μέρος των 

οδικών αξόνων διέρχεται από προστατευόμενες περιοχές 
και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εκτιμηθεί η συμβα-
τότητα των έργων με αυξημένα κριτήρια. Επίσης ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον παρουσιάζεται όταν οι προστατευόμενες 
περιοχές συμπεριλαμβάνονται σε άλλα προγράμματα κα-
θώς και στην παρακολούθηση των συγκοινωνιακών ο-
χλήσεων στις περιοχές του δικτύου natura. Αυτό δεν πε-
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ριλαμβάνεται στα συγκεκριμένα προγράμματα και τους 
άξονες.  

Γενικότερα παρατηρούμε ότι η περιβαλλοντική διά-
σταση αναδεικνύεται στις μελέτες περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων και στην προέγκριση χωροθέτησης συναφώς με 
την παροχή προστασίας του δικτύου natura. 

 
 
Εδώ, στο μέτρο 8.1, ενδιαφέρον παρουσιάζει η προ-

βλεπόμενη ίδρυση περιφερειακών σταθμών πρόληψης και 
καταπολέμησης ρύπανσης με τον απαραίτητο εξοπλισμό.  

Προτείνουμε αυτή η πρόβλεψη να συνδυαστεί με το 
δίκτυο natura. Πιστεύουμε ότι αυτή η προτεραιότητα λει-
τουργεί και στους δείκτες σχετικά με την καταπολέμηση 
θαλάσσιας ρύπανσης στο ποσοστό στόχου κάλυψης του 
ελληνικού θαλάσσιου χώρου. 

 
 
 
 
 ΙΙ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

-              
                                 (ΕΠΠΕΡ) 
 
 Η καρδιά της στρατηγικής περιβαλλοντικής 

χρηματοδότησης βρίσκεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα «Περιβάλλον» και σ’ ένα αρκετά μικρότερο 
βαθμό στους πόρους τους εθνικούς του ΕΤΕΡΠΣ. Το επι-
χειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον» στην καρδιά του 
θέματος του δικτύου natura διαθέτει το μέτρο 8.1, το ο-
ποίο εστιάζει γεωγραφικά, ενώ τα υπόλοιπα μέτρα στο 
σύνολό τους συνδέονται με δράσεις αμιγώς περιβαλλο-
ντικές. Στο μέτρο 8.1 το πρόγραμμα  επανέρχεται στη θε-
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τική προσέγγιση της προστασίας του περιβάλλοντος και 
την ανάδειξή της, και αυτή διασυνδέεται με το πολιτιστι-
κό απόθεμα της χώρας και την ποιότητα του τουριστικού 
προϊόντος σε συνάφεια με το περιβάλλον, ενώ βασική 
συνιστώσα παραμένει η δημόσια υγεία. 

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται στον τομέα 
του περιβάλλοντος είναι: τα παγκόσμια προβλήματα, το 
φυσικό περιβάλλον, η ατμόσφαιρα, ο θόρυβος, το υδάτινο 
περιβάλλον, το έδαφος, το υπέδαφος, στερεά και επικίν-
δυνα απόβλητα, οι θεσμοί, μηχανισμοί διοίκησης και τα 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης, η πολεοδομία, η χωροταξία, 
η ανάπλαση, το κτηματολόγιο, που αναδεικνύουν και θε-
ματικά πεδία πράσινης επιχειρηματικότητας.  

Στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος η επιχειρη-
σιακή δυναμική αναπτύσσεται πρωταρχικά με τους δια-
χειριστικούς φορείς και με τη συντονιστική λειτουργία 
της Επιτροπής Φύση, μέσα από πανεπιστήμια, μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις, ΟΤΑ και η οποία βέβαια είναι ανοι-
κτή σε επαγγελματικές δράσεις μέσα από συμβάσεις πα-
ραγωγής έργου.  

Στους θεσμούς, τους μηχανισμούς και τη διοίκηση 
συναντάμε ξανά τη διάδοση πιλοτικών εφαρμογών συ-
στημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΜΑS, του eco-
label και την εκπόνηση ειδικού σχεδίου για την εφαρμογή 
της οδηγίας για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και την πρό-
ληψη της ρύπανσης. Ανάλογη πρόβλεψη την έχουμε συ-
ναντήσει στα πεδία εφαρμογής της, στο ΕΠΑΝ και στο 
επιχειρησιακό «Αλιεία». Πλήθος προβλέψεων υπάρχει 
για το ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 Πιστεύουμε ότι στρατηγικά πρέπει να προσεχθεί ι-
διαίτερα η συνδυαστική και η προστιθέμενη αξία της 
σύνθεσης για τις μελέτες και τα σχέδια δράσης στους το-
μείς των υποδομών για τα λύματα και τις αποχετεύσεις, 
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τα απορρίμματα, το φυσικό και ατμοσφαιρικό περιβάλ-
λον, τη βιώσιμη ανάπτυξη του παράκτιου χώρου και του 
ορεινού χώρου, την πολεοδομική και αισθητική αναβάθ-
μιση, την αναβάθμιση παρόδιων ζωνών, τη βιώσιμη αστι-
κή ανάπτυξη και τα ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα 
για βιώσιμες πόλεις στην εφαρμογή της Habbitat 2.  

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι υπάρ-
χει μια συνδυαστικότητα και μια συνέργεια και συμπλη-
ρωματικότητα μεταξύ των διάφορων προτεραιοτήτων του 
ΕΠΠΕΡ και άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ακό-
μα σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα χρημα-
τοδότησης, όπως στην περίπτωση των ΧΥΤΑ και των βι-
ολογικών καθαρισμών, μέσα από το Ταμείο Συνοχής και 
από τα ΠΕΠ.  

Γενικότερα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πρέπει να 
προσεγγιστεί το ΕΠΠΕΡ 3 στο σύνολό του. Γι’ αυτό θα 
είναι περιορισμένες οι αποσπασματικές μας αναφορές, 
για να ενισχύσουμε την παραπομπή μας στο πρόγραμμα 
αυτό. Το επιχειρησιακό «Περιβάλλον» είναι διασυνδετικό 
στρατηγικό εργαλείο και για ευρωπαϊκά προγράμματα 
όπως το LIFE, για επιχειρησιακά προγράμματα, για περι-
φερειακά και για δράσεις συναφείς με το περιβάλλον και 
για το Ταμείο Συνοχής, το οποίο αφορά περισσότερο έρ-
γα που συνδέονται με δράσεις των ΟΤΑ. Ενδιαφέρον υ-
πάρχει για τη διαρκή αφομοίωση των αρχών του χαρα-
κτήρα της περιβαλλοντικής πολιτικής σε κάθε επιχειρη-
σιακό άξονα. Έχουμε αναφερθεί και αλλού στα θέματα 
που συνδέονται με τους ΧΥΤΑ, με την ανακύκλωση, με 
την επεξεργασία των λυμάτων και γενικότερα με δράσεις 
που συνδέονται με τη διαδημοτική συνεργασία και με την 
συνεργασία με τους ΟΤΑ και τις νομαρχιακές αυτοδιοι-
κήσεις. Δεν θα επεκταθούμε εδώ σ’ αυτή την ενότητα, 
καθώς είναι ήδη αρκετά γνωστή και με την πάροδο του 
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χρόνου γίνονται όλο και πιο πολύ οικεία στους δικαιού-
χους και στους ασκούντες συναφή πολιτική, μεταξύ των 
οποίων πρέπει να συμπεριλάβουμε τους φορείς του εμπο-
ρίου, της βιομηχανίας, των ΣΕΠ, τους παράγοντες τουρι-
στικών υπηρεσιών κτλ.  

Ας δούμε αναλυτικότερα τους άξονες προτεραιότη-
τας. Ο άξονας προτεραιότητας «Υδατικό Περιβάλλον» 
περιλαμβάνει μέτρα, δράσεις και παρεμβάσεις, που ανα-
φέρονται στην παρακολούθηση της ποιότητας όλων των 
κατηγοριών νερού, στην υλοποίηση ειδικών και επιλεγ-
μένων παρεμβάσεων και στην εφαρμογή ειδικών προ-
γραμμάτων αναβάθμισης. Εδώ πρέπει να μνημονεύσουμε 
και συναφείς συμπράξεις, όπως αυτής της ΚΕΔΚΕ και 
του ΙΓΜΕ, που λειτουργούν συμπληρωματικά. Απορρέει 
από κοινοτικές οδηγίες, την οδηγία-πλαίσιο 2000/60/ΕΕ 
και τις 91/271 και 98/15 της ΕΕ για την επεξεργασία α-
στικών λυμάτων, τις οδηγίες της ΕΕ για την ποιότητα του 
πόσιμου νερού, την οδηγία 91/976 για τη νιτρορρύπανση 
γεωργικής προέλευσης, την οδηγία της ΕΕ για τα νερά 
των ακτών κολύμβησης και την οδηγία 76/464 για την 
ρίψη επικίνδυνων ουσιών στους υδατικούς αποδέκτες, 
όπως επίσης από την εθνική πολιτική του νόμου 1650/86 
και τις διεθνείς συμβάσεις.  

Δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω στον άξονα 2 για τα 
στερεά απόβλητα και τα απορρίμματα, πέρα από μια συ-
νοπτική αναφορά, αν και το θέμα αυτό, όπως και το ενερ-
γειακό, είναι τεράστια και αδικούνται από την συνοπτικό-
τητα.  

Η πολιτική που ασκείται συνδέεται με την τροπο-
ποιημένη οδηγία 94/620 και τους ν. 2939 και 2012. Ιδιαί-
τερη δεσμευτικότητα υπάρχει από τις ποινικές, διοικητι-
κές και αστικές ευθύνες. Η πολιτική διασυνδέει μακρο-
χρόνια την πολιτική ποιότητας των προϊόντων με την α-
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νακύκλωση και την ανάκτηση. Κάθε  βασικό συστατικό 
συνδέεται με ένα Σύστημα Προϊόντος και η Διαχείριση 
κινείται με βάση τέσσερα εναλλακτικά σενάρια επενδυτι-
κής δράσης και διαχειριστικής ευθύνης. Το οικονομικό 
και το κοινωνικό ενδιαφέρον είναι κυριολεκτικά τερά-
στιο. 

Πρέπει όμως να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η 
ευαισθητοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχει-
ρήσεων και των πολιτών και η συνέργεια σ’ αυτό των δι-
αχειριστικών φορέων και των μη κυβερνητικών οργανώ-
σεων στις προστατευόμενες περιοχές.  

Πρόταση: Στις προστατευόμενες περιοχές πρέπει να 
υπάρξει μια επιτελική στρατηγική ολοκλήρωση των πολι-
τικών για το περιβάλλον, σε συνάφεια με όλους τους άξο-
νες προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡ. 

 Ενδιαφέρον, και επιχειρηματικό και τουριστικό, 
εμφανίζει ο άξονας προτεραιότητας 3. Αυτός συνδέεται 
με την πολιτική προστασία τοπίων και θαλάσσιου περι-
βάλλοντος, εφ’ όσον συνδέεται με την προστασία και α-
ποκατάσταση τοπίων ή με την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Σε σχέση με την πολιτική προστασία αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι σε κάθε προστατευόμενη περιοχή 
χρειάζεται η κατάρτιση σχεδίων έκτακτων καταστάσεων 
και η οργάνωση δυνάμεων για την εφαρμογή αυτών των 
σχεδίων τόσο σε πεδίο σχεδιασμού όσο και σε πεδίο ε-
τοιμότητας. Οι κίνδυνοι που μπορούν να προέρχονται από 
φυσικές ή ανθρωπογενείς και τεχνολογικές καταστροφές 
πρέπει να εκτιμηθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 
επειδή μια περιβαλλοντική απαξίωση των προστα-
τευόμενων περιοχών θα ήταν μοιραία για τη βιωσιμό-
τητα της διαχείρισής τους.  
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Ο άξονας 4 με την ατμοσφαιρική ρύπανση και τον 
θόρυβο αποτελεί έναν άξονα που παρουσιάζει ένα ενδια-
φέρον συναφές και με τον τουρισμό και την ποιότητα ζω- 
ής και που σίγουρα σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ζώνες 
αυξημένης συνάφειας με τις προστατευόμενες περιοχές.  

Βασικής στρατηγικής σημασίας είναι ο άξονας προ-
τεραιότητας 5, που συνδέεται με τους θεσμούς και την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Εδώ ξεχωρίζουν: η 
εφαρμογή εθελοντικού περιβαλλοντικού ελέγχου με τα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΜΑS,            
το οικολογικό   σήμα  και τις περιβαλλοντικές  συμφωνί-
ες, η εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθη-
τοποίησης των πολιτών, η διασύνδεση με δράσεις εκπαί-
δευσης και κατάρτισης με το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Αρχική κατάρτιση και απασχόληση».  

Ο άξονας προτεραιότητας 6 με τις άλλες περιβαλ-
λοντικές δράσεις συνδέεται με υποδομές, με έργα υγρο-
νομίας, αντιπλημμυρικής προστασίας, αξιοποίησης των 
ομβρίων υδάτων και με υποδομές περιβάλλοντος. Σε αυτό 
δικαιούχοι στην υλοποίηση, πέραν του ΥΠΕΧΩΔΕ, είναι 
οι περιφέρειες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, οι ΟΤΑ, 
οι δημοτικές εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης και ορ-
γανισμοί με αντίστοιχες αρμοδιότητες.  

Ο άξονας 7 συνδέεται με τη χωροταξία, την πολεο-
δομία και τις αναπλάσεις. Σημαντικό ενδιαφέρον έχει ότι 
εδώ θα λειτουργήσουν και οι διαχειριστικοί φορείς, η 
προώθηση της τοπικής ατζέντα, η ανάδειξη και η προβο-
λή του πολιτιστικού αποθέματος, η οργάνωση ενός δι-
κτύου υγιών και βιώσιμων πόλεων. Με τη συμμετοχή 47 
δήμων όλης της χώρας αυτό μπορεί να επεκταθεί. ΄Ετσι  η 
εφαρμογή της αστικής πολιτικής Habbitat του ΟΗΕ μπο-
ρεί να αποκτήσει και πιλοτικές εμβέλειες μέσα στις προ-
στατευόμενες περιοχές. 
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 Η εσωτερική χωροταξία στις περιοχές του δικτύου 
natura, παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται στην 
κλίμακα του χωροταξικού σχεδιασμού ως μια υποκατη-
γορία, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σ’ ένα βαθμό ανα-
δεικνύεται από τα Σχέδια Διαχείρισης και τις Ειδικές Πε-
ριβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) των προστατευόμενων 
περιοχών.  

Το μέτρο 7.2 του άξονα 7 παρουσιάζει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον με την αναφορά του στην προστασία, ανάδειξη 
και ανάπτυξη ιστορικών κέντρων και τόπων, περιοχών 
ιδιαίτερου φυσικού κάλους και βιοποικιλότητας  

Πρόταση: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει 
η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων παρά το γεγονός ότι 
αυτό αναφέρεται ειδικά στην Αθήνα, επειδή θα μπορούσε 
στη βάση αυτού του μέτρου και σε συνεργασία με το επι-
χειρησιακό στον τομέα του πολιτισμού να προωθηθεί η 
ενοποίηση της ανάδειξης του περιβάλλοντος και του πο-
λιτιστικού και αρχαιολογικού αποθέματος στις προστα-
τευόμενες περιοχές με μια συνδυασμένη δικτύωση και 
αδελφοποίηση των περιοχών αυτών και των φορέων τους.  

Νευραλγικός άξονας και για την πράσινη επιχειρη-
ματικότητα και για την πράσινη διαχείριση είναι ο άξονας 
8. Αυτός συνδέεται με τη διαχείριση των προστατευόμε-
νων περιοχών και των βιοτόπων. Στο πλαίσιο αυτό οι ει-
δικές περιβαλλοντικές  μελέτες, τα διαχειριστικά σχέδια, 
τα κέντρα πληροφόρησης, τα προγράμματα επόπτευσης 
και φύλαξης, τα προγράμματα παρακολούθησης παραμέ-
τρων περιβάλλοντος και δράσης διαχείρισης απειλούμε-
νων ειδών αποτελούν στρατηγικά εργαλεία για την δια-
χείριση των οικοσυστημάτων, την αποκατάσταση και για 
την στήριξη των φορέων διαχείρισης και των απειλούμε-
νων ειδών. Το 8.1 έχει παρουσιαστεί ειδικά και έχει ανα-
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δειχθεί σε όλους τους διαχειριστικούς φορείς. Συνεπώς 
περιττεύει μια διεξοδική αναφορά σ’ αυτό το μέτρο.  

Επίσης ο άξονας προτεραιότητας 9 συνδέεται με τον 
ιδιωτικό τομέα και έχει στενή διασύνδεση με το ΕΠΑΝ, 
καθώς αυτό εστιάζει αρκετά στον ιδιωτικό τομέα.  

Τα κριτήρια επίδοσης αποτελούν έναν οδηγό, στη 
βάση του οποίου πρέπει να προσεγγιστεί και η επίδοση 
των διαχειριστικών φορέων. Τα κριτήρια αποτελεσμα-
τικότητας, οι δείκτες υλοποίησης -πραγματοποίησης 
εκροών και οι δείκτες αποτελεσμάτων αποτελούν μια βά-
ση για τη χάραξη της στρατηγικής, καθώς το πεδίο εστία-
σης βρίσκεται στα αποτελέσματα και οι εκροές συνδέο-
νται με τα μέσα και τις ενδιάμεσες δυναμικές. Τα κριτή-
ρια διαχείρισης είναι επίσης συστημικοί δείκτες προόδου 
απαραίτητοι για την σωστή εφαρμογή και για τις καλές 
πρακτικές. Μέσα σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται η ποιότη-
τα του συστήματος παρακολούθησης, η ποιότητα του συ-
στήματος ελέγχου, η ποιότητα του συστήματος επιλογής 
έργων και δράσεων και η ποιότητα του συστήματος αξιο-
λόγησης. Τα χρηματοδοτικά κριτήρια περιλαμβάνουν 
την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, την κινητοποί-
ηση ή μόχλευση των πόρων του ιδιωτικού τομέα.  

Αυτός ο πίνακας πρέπει να αποτελεί μια βάση για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής και τη χάραξη της 
στρατηγικής και για τους διαχειριστικούς φορείς αλλά και 
για κάθε εμπλεκόμενο στην πράσινη επιχειρηματικότητα, 
ώστε να υπάρχει μια ομογενοποίηση των εργαλείων πα-
ρακολούθησης και στρατηγικής.  

Ο σχεδιασμός του ΕΠΠΕΡ μαζί με τους δείκτες της 
βιώσιμης ανάπτυξης του ΕΚΠΑΑ (Εθνικού Κέντρου Πε-
ριβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης) μπορεί να γίνει 
αφετηρία για τον τοπικό σχεδιασμό της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και για την διαμόρφωση δεικτών τοπικής αειφορίας. 
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                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
Εφτά βήματα για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη 
 
1.Το πρώτο βήμα είναι ο διάλογος, η ενημέρωση 

και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στη χάραξη στρα-
τηγικής κατεύθυνσης και στην σύμπραξη για τη διαχείρι-
ση των περιοχών του δικτύου natura.  

2.Το δεύτερο βήμα είναι το ολοκληρωμένο τοπικό 
όραμα, το όραμα που συνδέεται με τις ιδιαιτερότητες και 
τις προοπτικές.  

3.Το τρίτο βήμα είναι η αναζήτηση εργαλείων, μέ-
σων και πόρων που είναι υφιστάμενοι, ή είναι νέοι πόροι 
ή που είναι ακόμη ενδογενείς στις περιοχές ή εξωγενείς.  

4.Το τέταρτο βήμα είναι η σχεδιοποίηση, τα στάδια, 
τα βήματα και οι εφαρμογές.  

5.Το πέμπτο στάδιο είναι η δικτυακή και η συνεργε-
τική δυναμική, η δυναμική της δικτύωσης της συνεργασί-
ας και της συνέργειας, ώστε να έχουμε οικονομίες κλίμα-
κας και ανοικτούς ορίζοντες.  

6.Το έκτο στάδιο είναι η συστημική ολοκλήρωση, η 
εμπέδωση και η ενσωμάτωση των αλλαγών.  

7.Το έβδομο στάδιο είναι η ολοκλήρωση της ταυτό-
τητας του συγκριτικού πλεονεκτήματος και της δυναμι-
κής, της ταυτότητας και της διαφορετικότητας.  

Σ’ όλη αυτή τη σταδιακή ανάδειξη των προοπτικών 
της βιώσιμης ανάπτυξης της πράσινης επιχειρηματικότη-
τας σημαντικό ρόλο παίζει η θεμελίωση της πόλης της 
γνώσης όπως λέγεται στην καινοτομία και η «καλή λει-
τουργία», η ανάδειξη του διαστήματος της γνώσης, του 
χώρου της γνώσης. Η αφετηρία είναι κυρίως στον τομέα 
της «άυλης οικονομίας», της οικονομίας της γνώσης και 
σ’ ένα βαθμό κοινωνικής οικονομίας ή της οικονομίας 
που συνδέεται με τον εθελοντισμό και το ενδιαφέρον. 
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Εδώ βέβαια πρέπει να ξεπεράσουμε το ρίσκο της απαξίω-
σης της παραγωγής και της καθήλωσης σ’ αυτό το βρεφι-
κό στάδιο της γνώσης και της θεωρίας γύρω από την α-
νάπτυξη στις περιοχές natura.  

Για να ξεπεραστεί αυτό το στάδιο χρειαζόμαστε πι-
λοτικές δράσεις παραδείγματα οι οποίες όμως έχουν ένα 
αυξημένο κόστος, διέπονται μ’ αυτό που λέγεται με τον 
όρο οικονομίες μοναδιαίου κόστους όπου έχουμε το μέ-
γιστο κόστος.  

Είμαστε στον αντίποδα των οικονομιών κλίμακας 
και όπου υφιστάμεθα το κόστος της αφετηριακής δημι-
ουργίας και της μάθησης πριν από την ύπαρξη των υπο-
δομών και πριν από την αποτελεσματική ζήτηση στον 
κλάδο η οποία αποτελεί το κλειδί για την αειφορία της 
πράσινης παραγωγής. μια κουλτούρα πράσινης οικονομί-
ας που έχει ένα κόστος διάδοσής της στην αφετηρία της. 
Υπάρχει χαρακτηριστικά, ως παράδειγμα,  

Για να υποστηρίξουμε αυτή την αφετηρία πρέπει να 
καταφύγουμε σε οικονομίες κλίμακας για την πράσινη 
επιχειρηματικότητα σε επίπεδο μεγάλης γεωγραφικής ε-
νότητας, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, ώστε να περά-
σουμε από το πιλοτικό στάδιο του εργαστηρίου της 
επιχειρηματικότητας αυτής στο στάδιο των κεφαλαί-
ων μέσα στο στάδιο της έρευνας αγοράς, της ανάπτυ-
ξης των προϊόντων και τέλος στο στάδιο της εξέλιξής 
τους. Υποστηρικτικά χρειάζεται ένα εξωτερικό και εσω-
τερικό περιβάλλον θετικό για τα προϊόντα αυτά, μια και-
νοτομία θεσμών.  

Στην έννοια του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται όχι 
μόνο το φυσικό περιβάλλον αλλά και το ψηφιακό περι-
βάλλον. Πιστεύουμε πως η πράσινη επιχειρηματικότητα 
δικαιούται να έχει μια σημαντική θέση μέσα στα εθνικά 
δίκτυα RIS όπως και στο ευρωπαϊκό δίκτυο καινοτομίας 
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περιφερειών IRE. Το περιβάλλον μπορεί και πρέπει να 
είναι ένα από τα θεματικά δίκτυα καινοτομίας. Ούτως ή 
άλλως στον τομέα του περιβάλλοντος απαιτούνται νέα 
προϊόντα, διαχείριση προηγούμενων, αντικατάσταση, 
ποιότητα και την περιβαλλοντική προστασία, με άλλα 
λόγια απαιτούνται όλες οι προϋποθέσεις και οι λειτουργι-
κές συνιστώσες και δυναμικές της τεχνολογικής καινοτο-
μίας. 
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                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 
               Περιβαλλοντικό κόστος  
         και οικονομική αποτίμησή του 

 
«Δεν θα υπάρξουν όρια για την κακότητά τους και με την α-

γριότητα θα ξεριζώσουν τα μεγάλα δέντρα απ’ τα δάση της υφηλίου. 
Κι’ ύστερα, όταν χορτάσουν, θα τρέφονται από την επιθυμία να δώ-
σουν θάνατο, πόνους, συμφορά, πολέμους και οργή, αδιαφορώντας για 
το ποιοι  και ποια θα ζουν εκεί. Τίποτε πάνω στη γη, κάτω απ’ τη γη ή 
στο νερό, δεν θα υπάρξει που να μη κυνηγηθεί, να μη λεηλατηθεί και 
να μη διαφθαρεί, μεταφερόμενο από την μια Χώρα στην άλλη…». 

                                                               Λεονάρντο ντα Βίντσι 
 
 Πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα του περιβάλλο-
ντος όχι μόνο με τη λογική των θεσμικών εργαλείων αλλά 
και με τη λογική της ανταγωνιστικότητας και της αγοράς. 
Η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και της αγοράς σχετι-
κά με το περιβάλλον είναι ένα ζητούμενο στην παρακο-
λούθησή της και βρίσκεται υπό μια συνεχή διαμόρφωση 
και εξέλιξη. Ωστόσο μπορούμε να αποτιμήσουμε το συ-
νολικό κόστος σε μια προστατευόμενη περιοχή ή και 
στην γενική και καθολική περιβαλλοντική προσαρμογή 
των οικονομικών και αναπτυξιακών δράσεων και να το 
αναλύσουμε στις επιμέρους συνιστώσες. Το κόστος αυτό 
αντίστοιχα μπορεί να είναι και ένα κόστος για την προ-
σαρμογή μιας επιχειρηματικής ομάδας σε μια μικρότερη 
κλίμακα στο εσωτερικό της προστατευόμενης περιοχής.  
            Οι συνιστώσες του κόστους αυτού είναι: 
 1)Το κόστος του συστήματος παρακολούθησης. 
Στις περιοχές αυτές χρειάζεται μια παρακολούθηση και 
μια διάγνωση των συμβαινόντων.  
 2)Το κόστος προστασίας και επιτήρησης του πε-
δίου που είναι συναφές με το προηγούμενο. Το κόστος 
αυτό συνδέεται με τη χρήση των ανθρώπινων πόρων αλ-
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λά και των σημάνσεων. Αποτελεί μια συμπληρωματική 
όψη του κόστους του συστήματος παρακολούθησης. Το 
σύστημα της παρακολούθησης μπορεί να είναι ηλεκτρο-
νικό, μπορεί να βασίζεται επίσης στην ανθρώπινη φύλαξη 
και παρατήρηση, ενώ στο κόστος της προστασίας και της 
επιτήρησης του πεδίου μπορούμε να βάλουμε τις οδικές 
σημάνσεις, τους οδικούς αποκλεισμούς και άλλες πλευρές 
παρεμβάσεων που είναι αναγκαίες για την προστασία μι-
ας περιοχής. 
 3)Το κόστος της ανάκτησης και της αποκατά-
στασης. Οι μακροχρόνια συσσωρευμένες φθορές στο οι-
κοσύστημα, αισθητικές, χημικές ή φθορές στη βιοποικι-
λότητα, πρέπει να αποκατασταθούν και να ανακτηθεί τε-
λικά η ποιότητα του οικοσυστήματος.  
 4)Το κόστος για τον περιορισμό, την αναπτυξια-
κή ρύθμιση και την πρόληψη των αναπτυξιακών ατυχη-
μάτων ή προβλημάτων σε μια περιοχή.  
            5)Το κόστος λειτουργίας του φορέα διαχείρισης. 
Αυτό μπορεί να είναι κόστος λειτουργίας ή  κόστος σύμ-
βασης διαχείρισης.  
 6)Το κόστος των αντισταθμιστικών παρεμβά-
σεων ή της ενίσχυσης των αντισταθμιστικών εισροών για 
την αναπτυξιακή υποκατάσταση. Παράδειγμα: χρειαζό-
μαστε ενισχυμένη οικοανάπτυξη ώστε να εξισορροπή-
σουμε τις αναπτυξιακές αναστολές και ρυθμίσεις.  
 7)Το κόστος διαρθρωτικών υποδομών που είναι 
απαραίτητο για να διαχειριστούμε όλα αυτά και το οποίο 
πρέπει να καταβληθεί.  Πρέπει να προβλεφθεί η συντή-
ρησή των υποδομών αυτών, ώστε να υπάρχει μια ετοιμό-
τητα και μια λειτουργική επάρκεια. Αυτό είναι συμπλη-
ρωματικό με το κόστος λειτουργίας του φορέα διαχείρι-
σης. Η διαφορά του έγκειται μόνον στο ότι  εμφανίζει μια 
πολύ μεγαλύτερη διάχυση.  
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            8)Το κόστος των ζημιών από καταστροφές, των 
έμμεσων ή άμεσων στην προοπτική και του μέλλοντος 
που πρέπει να μπορεί να υπερκαλυφθεί με αντισταθμιστι-
κές πράξεις και εισροές.  
 Η πράσινη ανάπτυξη δεν πρέπει να βασιστεί 
στον δυαδικό χαρακτήρα της ανάπτυξης, όπου η μεν 
παράδοση αποτελεί κάτι ανάλογο με την  αποικιακή κοι-
νωνία, η δε σύγχρονη οικονομία ελέγχει τη διαδικασία από 
το μητροπολιτικό άστυ που είναι εγγύτερα στην προστα-
τευόμενη περιοχή. Ο δυαδισμός του μοντέρνου και του πα-
ραδοσιακού τομέα δεν πρέπει να λειτουργήσει σε σχέση με 
την προστασία της φύσης ούτε να αποτελεί ένα άλλοθι για 
την περιφερειακή ανισότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει 
να παραβιαστεί η προστασία της φύσης. Είναι μια ευθύνη 
όλων να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των παραδοσιακών 
κοινωνιών που γεμίζουν με «θερινούς αποίκους» που απο-
λαμβάνουν δωρεάν την αναπτυξιακή παρακμή στον περί-
γυρο της προστατευόμενης περιοχής.  
 Το ζητούμενο είναι να αποσυνδέσουμε, μέσα από 
διαδικασίες πολυπλοκότητας και δικτύωσης, τις προστα-
τευμένες περιοχές από την κοινωνική, πολιτισμική και 
οικονομική υποανάπτυξη, ώστε:  

(α) να μην γίνουν οι προστατευόμενες περιοχές 
συστήματα μιας συσσωρευτικής διαδικασίας ανισότητας 
ευκαιριών και  

(β)να μην ανοίξει η πόρτα για αναπτυξιακό λαϊ-
κισμό που είναι καταστροφικός για το περιβάλλον.  
            Στην επίτευξη αυτού του στόχου θα μας βοηθήσει 
η κατανόηση της ασυμμετρίας, της αλληλεξάρτησης και 
της κεντρικότητας του ανθρωπογενούς οικοσυστήματος 
σε σχέση με το φυσικό οικοσύστημα και το περιβάλλον 
και  την προστατευόμενη βιοποικιλότητα.  
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 Τόσο στην αποτίμηση της περιφερειακής ανάπτυ-
ξης όσο και στην αποτίμηση της περιβαλλοντικής οικο-
νομίας θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε το γεγονός ότι υ-
πάρχει μια εγχρήματη και μια εξωχρηματική οικονομί-
α. Το χρήμα δεν εμφανίζεται σε όλες τις οικονομικές 
δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες, για παράδειγμα, ε-
νός νοικοκυριού λειτουργούν σαν μια εξωτερική αλληλε-
πίδραση στο ΑΕΠ και στους δείκτες της βιωσιμότητας 
παρότι δεν αποτιμώνται. Εδώ θα λέγαμε ότι η αποτίμηση 
είναι περισσότερο εξωλογιστική και έμμεση. 

 Ο τομέας της σύγκλισης του νοικοκυριού με τις 
ανάγκες της βιώσιμης κατανάλωσης είναι ένας τομέας 
στον οποίο μπορεί  να ανοιχθεί ένα πεδίο επιχειρηματικό-
τητας ιδιαίτερα στις περιοχές natura.  

Έτσι η ίδια η πράσινη κατανάλωση και η ανάγκη 
να αναπτυχθούμε στις γραμμές της είναι και ένα πεδίο για 
την πράσινη επιχειρηματικότητα.  
 

 
          Περιβαλλοντικό  κόστος – Πίνακας  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Διοικητικοί Λογαριασμοί 
2. Παροχής Υπηρεσιών 
3. Υποδομών & Στρατηγικών Εργα-
λείων 
4. Νομικής συμμόρφωσης 

Κατηγορίες Πράσινων 
Λογαριασμών. 
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                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Εξωτερικές επιδράσεις, οικονομίες και επιβα-

ρύνσεις.  
 
«Θα έλθει η εποχή που για τίμημα της ελευθερίας θα πληρώ-

νουμε την ίδια την ελευθερία». 
                                             Μπλαδ Τέπες, ρουμάνος ηγεμόνας 
 
΄Εννοια και ιστορία 
 
Οι Εξωτερικές Επιδράσεις είναι λειτουργική έννοια 

για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος και την εναρμόνι-
ση με αυτό της πράσινης επιχειρηματικότητας.  Η έννοια 
αυτή είναι στρατηγική για την οικονομολογική προσέγγι-
ση και τον πολιτικό σχεδιασμό της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Είναι στρατηγική και θεμελιώδης για τη σύνδεση περι-
βαλλοντικών  και οικονομικών ζητημάτων και προσεγγί-
σεων. 

Οι εξωτερικές επιδράσεις γίνονται καθοριστικές και 
αναδεικνύονται πρόδηλα, όταν πλησιάζουμε στο σημείο 
περιβαλλοντικού και οικονομικού κορεσμού ή αλλιώς 
στο όριο της φέρουσας ικανότητας. Αυτό ισχύει και για 
τα δημόσια αγαθά και την κοινή ωφέλεια. 

Στον πίνακα των κατηγοριών εξωτερικών επιδρά-
σεων προσθέτουμε τουλάχιστον δύο ακόμη διακρίσεις 
κατηγοριών: (α)της διακινδύνευσης και (β)τις θεσμικές ή 
λειτουργικές. 

Πρωταρχικά πρέπει να εξηγήσουμε γιατί στοχεύου-
με να αναδείξουμε αυτό τον όρο της οικονομικής επιστή-
μης σε ένα εκτεταμένο πλαίσιο, δημιουργώντας και μια 
κατηγοριοποίηση, ώστε να λειτουργεί αυτός ο όρος πιο 
καταλυτικά στις αποφάσεις και τους σχεδιασμούς.  
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Οι εξωτερικές επιδράσεις είναι ένας όρος που όπως 
είπαμε είχε εισαχθεί για πρώτη φορά από τον Al. Mar-
shall και στη συνέχεια τον Pigou, δυο νεοκλασσικούς. 
Μέχρι τον μεσοπόλεμο ο όρος αυτός παρέμενε σαν ένας 
όρος που αναφερόταν σε συνθήκες ενδοβιομηχανικού 
κόστους και ωφέλειας. Γνώρισε την πρώτη του περιβαλ-
λοντική εφαρμογή με την εισήγηση του Pigou στο Λονδί-
νο το 1920 για ένα φόρο εκπομπής ρύπων, λόγω της κα-
τάστασης που είχε διαμορφωθεί στο Λονδίνο του μεσο-
πολέμου.  

Μέχρι το 1960 ασχολήθηκαν άμεσα ή έμμεσα με τις 
εξωτερικές επιδράσεις μεταξύ των άλλων οι: Meade, Sci-
tovsky, Viner, Allyn Young, Robertson, Dolan, Sraffa, 
Knight, Ellis, Felner, Samuelson, Lindanl, Musgrave, 
Bowen, Clark, Rosenstein-Rodan, Sidgwick, Eckaus, 
Fleming, Fr. Bator κ.ά. 

Στη συνέχεια αναδείχθηκε από τον Mishan, που α-
νέδειξε το θέμα των εξωτερικών οικονομιών και το θέμα 
της οικονομικής του περιβάλλοντος και των φυσικών πό-
ρων σε σημαντικό βαθμό στην δεκαετία 1960-1970, λίγα 
χρόνια μετά τη «Σιωπηλή Άνοιξη» της R. Carson. Από 
τότε η δυναμική του όρου αυτού είναι όλο και μεγεθυνό-
μενη, ενώ αναπτύσσονται οι κατηγορίες της και οι εξειδι-
κεύσεις της.  

 
Ορισμός και σημασίες του όρου 
 
Θα λέγαμε ότι αποτελεί έναν όρο-κλειδί για την ο-

λοκλήρωση της περιβαλλοντικής οικονομικής πολιτικής 
και για τη διαμόρφωση στρατηγικών και εργαλείων για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε εκεί-
νες τις περιπτώσεις που δεν έχουμε δυνατότητα ολο-
κληρωμένης οικονομικής αποτίμησης και που επίσης 
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έχουμε να κάνουμε με αδιαίρετα αγαθά ή με έμμεσες 
επιδράσεις που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει ο μη-
χανισμός της αγοράς. Αυτές οι περιπτώσεις αντιμετωπί-
ζονται είτε με σχεδιασμένα εργαλεία ρύθμισης της αγο-
ράς είτε με μια λειτουργία της αγοράς που λαμβάνει υπό-
ψη όχι μόνον το ατομικός κόστος και όφελος αλλά και το 
συλλογικό και κοινωνικό.  

Έχουν αναφερθεί πολλά παραδείγματα εξωτερικών 
επιδράσεων. Οι θετικές εξωτερικές επιδράσεις λέγονται 
εξωτερικές οικονομίες (external economy), ενώ οι αρνη-
τικές λέγονται εξωτερικές επιβαρύνσεις (external dis-
economy). Το καθένα από αυτά αναδεικνύει και ιδιαίτε-
ρες περιπτώσεις κατηγοριών. Oι περιπτώσεις αυτές απο-
τελούν παραδείγματα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε 
και να ορίσουμε τις εξωτερικές επιδράσεις  (spillover ef-
fects). Για παράδειγμα, η διαμόρφωση μιας επιβάρυνσης 
στον τουρισμό από μια ζώνη βιομηχανικής ανάπτυξης ή 
οι θετικές επιδράσεις στη μελισσοκομία από τη γειτνίαση 
του μελισσιού με ένα δάσος ή με μια ιδιωτική ιδιοκτησία 
από μηλιές ή κερασιές είναι κάποια από τα παραδείγματα 
που έχουν αναφερθεί. Αυτά τα παραδείγματα μας οδη-
γούν στο να αντιμετωπίσουμε πιο ολιστικά το θέμα των 
δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας, το θέμα της διαιρετό-
τητας των αγαθών και τη διαχείριση των αδιαίρετων αγα-
θών, των κοινών ή του κανενός όπως λέγονται, και ακόμα 
να αντιμετωπίσουμε ανάλογα ολιστικά και το θέμα της 
αγοράς.  

Μέσα από τη διαχείριση των εξωτερικών επιδράσε-
ων επανέρχεται η σημασία της πολιτικής ρύθμισης για 
την οικονομία τόσο στο επίπεδο της επικράτειας ή στο 
διεθνές όσο και στο τοπικό επίπεδο  που συνδέεται με την 
αυτοδιοίκηση και με τους Δ.Φ. Οι εξωτερικές επιδρά-
σεις αποτελούν τον μοχλό δικαιοδοσίας για άδειες ρύ-
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πανσης, για επιβολή προστίμων ή για κοστολόγηση 
αδειών στις παραγωγικές δράσεις ή για χορήγηση επι-
δοτήσεων στις πράσινες προσαρμογές και δραστηριό-
τητες της παραγωγής κτλ.  

 
Κατηγορίες εξωτερικών επιδράσεων 
 
Ας περάσουμε τώρα στις κατηγορίες των εξωτερι-

κών επιδράσεων:  
1)Οι εξωτερικές επιδράσεις ιδιοκτησίας, οι θετικές 

και οι αρνητικές. Αυτή την κατηγορία την ανέδειξε ο 
Meade (1952) και εδώ έχουμε το παράδειγμα με τις μέ-
λισσες. Το νέκταρ που συλλέγεται από τις μέλισσες δεν 
αποτυπώνεται ως οικονομική αξία σε σχέση με την αμοι-
βαιότητα που υπάρχει μεταξύ των μελισσών και ενός γει-
τονικού κτήματος από μηλιές. Οι μέλισσες συνεισφέρουν 
στην επικονίαση και οι μηλιές συνεισφέρουν στην τροφή 
των μελισσών και στην ανάπτυξη του μελισσιού. Εδώ 
έχουμε μη αποτυπωνόμενες αξίες (π.χ. το νέκταρ και η 
επικονίαση) που συνδέονται με ιδιοκτησίες (π.χ. μηλιές, 
μελίσσια). Από αυτές τις αξίες είναι γεμάτη η ζωή και η 
φύση.  

2)Οι τεχνικές εξωτερικές επιδράσεις, που έχουν 
σχέση με τις καινοτομίες, με το τεχνολογικό και τεχνικό 
περιβάλλον κτλ.  

3)Οι εξωτερικές επιδράσεις των δημοσίων αγαθών. 
Τα ίδια τα δημόσια αγαθά και οι υπηρεσίες αποτελούν 
ένα υπόστρωμα για τα παραγωγικά αποτελέσματα των 
ιδιωτιοικονομικών δράσεων. Τα δημόσια αγαθά αποτε-
λούν στρατηγικούς κόμβους για την αγορά.  

Αυτές οι τρεις πρώτες κατηγορίες θεωρούνται βασι-
κές και δέσποζαν μέχρι το 1960. 
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4)Η τέταρτη τριπλή κατηγορία εξωτερικών επιδρά-
σεων είναι η κατηγορία της παραγωγής, της κατανάλω-
σης και η μικτή. Είναι φανερό ότι μερικές εξωτερικές 
επιδράσεις, οικονομίες ή επιβαρύνσεις, συνδέονται με την 
παραγωγή, άλλες με την κατανάλωση ενώ άλλες είναι 
μικτές. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η 
περίπτωση των απορριμμάτων συσκευασίας, όπου, αν 
έχουμε μια καλύτερη προσαρμογή μέσα από τα υλικά και 
τις προδιαγραφές τους στην παραγωγική διαδικασία, και 
αν έχουμε μια κατάλληλη διαχείριση στην καταναλωτική 
διαδικασία των απορριμμάτων συσκευασίας, θα έχουμε 
ένα διαφορετικό αποτέλεσμα σχετικά με τις περιβαλλο-
ντικές επιδόσεις της οικονομίας. Βέβαια ο καθαρά οικο-
νομικός πυρήνας αυτών των εξωτερικών επιδράσεων 
βγάζει σε μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση και διευκρί-
νιση του όρου των εξωτερικών επιδράσεων, παραγωγής, 
κατανάλωσης και μικτών. 

 5)Μια άλλη κατηγορία είναι η διπλή κατηγορία των 
μονομερών και των αμοιβαίων επιδράσεων. Εδώ πρέπει 
να σημειώσουμε ότι αυτή η κατηγοριοποίηση έχει στοι-
χεία ομαδικότητας, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο 
αναλύουμε τις εξωτερικές επιδράσεις, ή το πώς τις συνα-
ντούμε στην πράξη.  

Οι μονομερείς είναι φανερό ότι προέρχονται μόνον 
από έναν πόλο. Για παράδειγμα, η βιομηχανία λειτουργεί 
σαν μονομερής εξωτερική επιβάρυνση για τον τουρισμό, 
ενώ ο τουρισμός, αν απουσιάζει ένα θεσμικό πλαίσιο, ένα 
χωροταξικό, ρυθμιστικό και περιοριστικό για τη βιομηχα-
νία, λειτουργεί σαν παθητικός αποδέκτης της εξωτερικής 
επιβάρυνσης και μόνον.  

Οι αμοιβαίες επιδράσεις οι οποίες διακρίνονται από 
την κλιμάκωση της αμοιβαιότητας είναι η πιο συνήθης 
περίπτωση, δεδομένου ότι υπάρχει ένα θεσμικό υπόβα-



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  462 

θρο. Δηλαδή τα πολιτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
για την οικονομική ανάπτυξη και τη ρύθμισή της (χωρο-
ταξικός σχεδιασμός κτλ.)  επιβάλλουν μια θεσμική ρύθ-
μιση για τις μονομερείς εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. αλ-
λού χωροθετούνται οι τουριστικές και αλλού οι βιομηχα-
νικές δραστηριότητες).  

6)Η έκτη κατηγορία είναι η διπλή κατηγορία των 
γεωγραφικά εντοπισμένων, δηλαδή των τοπικών, εξω-
τερικών επιδράσεων, και των μη εντοπισμένων.  

Ωστόσο εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι κάποιες ε-
πιδράσεις έχουν μια διαφορετική κατανομή, είναι μικτές. 
Υπάρχει διαφορετική έμφαση τοπικότητας ή έμφαση μη 
εντοπισμού της εμβέλειάς τους ανάλογα με το είδος της 
παραγωγικής δραστηριότητας.  

Εδώ θα σημειώσουμε ότι για παράδειγμα η εξωτε-
ρική επιβάρυνση από ένα πυρηνικό ατύχημα θα λέγαμε 
ότι είναι μη εντοπισμένη από τη φύση της, καθώς και η 
αιολική ή η υδάτινη μεταφορά της ρύπανσης δεν έχει ό-
ρια. Ωστόσο υπάρχει μια κλίμακα εξασθένησης αυτής της 
μεταφοράς ή διάχυσης ( δηλαδή υπάρχει ορισμένη εμβέ-
λεια) και επομένως η έμφαση στην τοπικότητα της επιβά-
ρυνσης κλιμακώνεται ανάλογα με το πόσο ισχυρή ή εξα-
σθενημένη σε ένα τόπο είναι η μεταφερόμενη επιβάρυν-
ση. Αντιθέτως όμως σε μια μεμονωμένη γεωργική δρα-
στηριότητα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, εκτός 
και αν αυτή η δραστηριότητα συνδέεται ευθέως με τον 
υδροφόρο ορίζοντα.  

Σε κάθε περίπτωση είναι φανερή η σχέση περιβάλ-
λοντος και συναφούς οικονομικής δραστηριότητας. Η 
φύση του περιβάλλοντος παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
κλιμάκωση της εξωτερικής επίδρασης ακόμη περισσότε-
ρο όταν οι τιμές της επίδρασης είναι στο όριο της φέρου-
σας ικανότητας. 
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7)Οι εξωτερικές επιδράσεις επίσης είναι μικρής ή 
μεγάλης κλίμακας ποσοτικά και ποιοτικά.  

8)Είναι χρηματικές και μη χρηματικές.  
9)Οι συγχρονικές. Σ’ αυτή την περίπτωση περιλαμ-

βάνονται αυτές που παρουσιάζουν άμεση χρονική συσχέ-
τιση και συγχρονισμό. ΄Εχουμε να κάνουμε με επιδράσεις 
που είναι μικρής χρονικής εμβέλειας και περιστασιακές. 
Επίσης είναι οι διαγενεακές και διαχρονικές, όταν έχου-
με να κάνουμε με καταστάσεις που συνδέονται με μια 
ανελαστικότητα, με μια παραβίαση της φέρουσας ικανό-
τητας σε σχέση με το περιβάλλον και το οικοσύστημα, 
αλλά και σε σχέση με το κοινωνικό κόστος μιας παραγω-
γικής δραστηριότητας.  

10)Οι επιδράσεις επίσης είναι εσωτερικές ή εξω-
τερικές για ένα κλάδο, δηλαδή λειτουργούν είτε στην 
εσωτερική διαμόρφωση της δυναμικής ενός κλάδου όπως 
στο βιομηχανικό χώρο (ενδοβιομηχανικές) είτε είναι εξω-
τερικές για ένα κλάδο, δηλαδή λειτουργούν πέραν αυτού 
και έξω από αυτόν ή προς αυτόν.  

11)Οι έμμεσες και άμεσες.  
12)Οι σωρευτικές και μη σωρευτικές. Εδώ δια-

βλέπουμε και μια σύνδεση αυτής της κατηγοριοποίησης 
με τις συγχρονικές, τις διαγενεακές ή διαχρονικές. Αυτή η 
σύνδεση δεν είναι ταύτιση όπως αντίστοιχα δεν είναι ταύ-
τιση και η σύνδεση αυτής με την επόμενη κατηγορία. 

13)Οι διερχόμενες, οι παροδικές ασυνεχείς και οι 
εποχικές ή περιοδικές.  

Η κατηγορία αυτή έχει κοινά σημεία σε περιορισμέ-
νη κλίμακα με τις υποκατηγορίες της 9ης κατηγορίας. 

Ο τουρισμός, για παράδειγμα, διαμορφώνει μια ε-
ποχική περιοδική εξωτερική επίδραση. Αντίστοιχα η γε-
ωργία παρά την εποχικότητά της έχει μια μεγαλύτερη συ-
νέχεια, ακόμα περισσότερο μια μεγαλύτερη συνέχεια έχει 
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η βιομηχανική διαμόρφωση εξωτερικών επιδράσεων. Μια 
ιδιαίτερη υποκατηγορία είναι οι περιπτωσιακές, όπου α-
νάλογα με το περιβαλλοντικό τους χρίσμα μπορεί να είναι 
συγχρονικές ή και διαχρονικές. Για παράδειγμα, το πυρη-
νικό ατύχημα του Τσερνομπίλ αναδεικνύει μια συγκυρια-
κή περίπτωση σε διαχρονική εξωτερική επιβάρυνση.  

14) Είναι εκείνες επίσης οι εξωτερικές επιδράσεις 
που συνδέονται με την διακινδύνευση, έχουν δηλαδή μια 
ενδεχομενικότητα. Εδώ πρέπει να αναλύσουμε αυτό το 
κόστος της ενδεχομενικότητας. Χαρακτηριστική ακραία 
περίπτωση είναι τα μεταλλαγμένα ως έμβια και ως προϊό-
ντα. 

15)Οι θεσμικές και οι λειτουργικές που αποτελούν  
μια άλλη διπλή κατηγοριοποίηση των εξωτερικών επι-
δράσεων.  

Οι θεσμικές εξωτερικές επιδράσεις συνδέονται με 
τη δυναμική της εξωτερικής επίδρασης που έχουν οι θε-
σμοί στην παραγωγική και την καταναλωτική διαδικασία 
και στην διαμόρφωση των όρων της λειτουργίας της ανά-
πτυξης και της αγοράς. Παράδειγμα θεσμικής εξωτερικής 
οικονομίας έχουμε από την λειτουργία του Συνηγόρου 
του Πολίτη για το περιβάλλον.  

Οι θεσμικές εξωτερικές επιδράσεις διαχωρίζονται 
σε επιδράσεις θεσμικού κλίματος και επιδράσεις θεσμι-
κής εφαρμογής. Οι επιδράσεις του πολιτικού κλίματος 
περιλαμβάνουν τις επιδράσεις εκείνες που ασκούνται 
στους παράγοντες (επιχειρηματίες, πολίτες, ΟΤΑ κτλ.) 
που επιδρούν στο περιβάλλον μέσα από την εκτίμηση των 
τελευταίων για την πολιτική δυναμική των περιβαλλοντι-
κών θεσμών. Αν, για παράδειγμα, οι ΟΤΑ θεωρούν ότι 
μπορούν να διατηρούν τις χωματερές, θα συνεχίσουν να 
το κάνουν, παρά το γεγονός ότι αυτές είναι απαγορευμέ-
νες. 
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Οι εξωτερικές επιδράσεις εφαρμογής περιλαμβά-
νουν εκείνες τις επιδράσεις που συνδέονται με την εφαρ-
μογή των θεσμών και την διοικητική τήρηση των διατά-
ξεων. Π.χ. τα πρόστιμα για την ανεξέλεγκτη ρίψη απορ-
ριμμάτων επιδρούν στις συμπεριφορές. 

Στις λειτουργικές έχουμε τους τεχνικούς όρους που 
είναι σε άμεση συνάρτηση με τους περιβαλλοντικούς ό-
ρους. Συχνά έχουμε μια εκτίμηση των εξωτερικών επι-
δράσεων που γίνεται πιο εύκολα προσπελάσιμη με τη 
χρήση τεχνικών όρων οι οποίοι απηχούν τα περιβαλλο-
ντικά και οικονομικά κριτήρια. Για παράδειγμα, μια πρώ-
τη θεματική εξωτερική οικονομία για την πράσινη επιχει-
ρηματικότητα είναι η ίδρυση, με όρους βιωσιμότητας, 
των διαχειριστικών φορέων για τις προστατευόμενες πε-
ριοχές, η ανάπτυξη και στη συνέχεια η επέκταση του κα-
θεστώτος προστασίας και διαχείρισης στις υπόλοιπες πε-
ριοχές του δικτύου natura.  

Οι λειτουργικές έχουν μια εμφανή σχέση με τις τε-
χνικές, αλλά δεν ταυτίζονται, όπως οι θεσμικές που συν-
δέονται με αυτές των δημόσιων αγαθών αλλά και της ιδι-
οκτησίας. 

 
Οι εξωτερικές επιδράσεις στον οικονομικό σχεδιασμό 
 
Η ανάλυση της λειτουργίας των εξωτερικών επι-

δράσεων, οικονομιών ή αντιοικονομιών (επιβαρύνσεων) 
θα βοηθήσει στον σχεδιασμό επίσης της πολιτικής των 
διαχειριστικών φορέων, της αυτοδιοίκησης και του κρά-
τους. Οι διαχειριστικοί φορείς, μέσα από την κατηγοριο-
ποίηση που είδαμε προηγουμένως, θα μπορέσουν να δια-
μορφώσουν ακόμα και τις τιμές ενοικίασης των σημάτων 
τους και θα μπορέσουν να αναζητήσουν πόρους με εξα-
κτινωμένη δυναμική, με αντέννες τιμολόγησης της εξω-
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τερικής τους θετικής επίδρασης. Αυτό ισχύει και για τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που σιγά σιγά ανα-
πτύσσονται στην κατεύθυνση του ρυθμιστή και του πα-
ράγοντα της πράσινης διαχείρισης και επιχειρηματικότη-
τας. Το ίδιο ισχύει και για το κράτος κεντρικά όπως επί-
σης και για τον σχεδιασμό, τη στρατηγική και τα εργα-
λεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η εθνική 
πολιτική. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως έχουμε μια κλίμα-
κα διαιρετότητας και αποκλεισμού των αγαθών από τα 
ατομικά έως τα κοινά ή έως αυτά που δεν ανήκουν σε 
κανένα, τα αποκλειστικά και τα διαιρετά έως τα κοινά 
και τα ελεύθερα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η δια-
μορφωνόμενη στενότητα γύρω από το αγαθό του περι-
βάλλοντος και το πολύπλευρο κοινωνικό κόστος της 
παραγωγικής και της καταναλωτικής δραστηριότητας με-
τατρέπει πολλά αγαθά από ελεύθερα σε οικονομικά, με 
έναν ενδιάμεσο φυσικά χαρακτήρα. Μερικώς οικονομι-
κά είναι μερικά από τα ελεύθερα αγαθά, όπως υπό ορι-
σμένους όρους το νερό, ενώ ο αέρας είναι ακόμα ένα μη 
οικονομικό αγαθό. 

 Εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε πώς μπορούν 
να λειτουργήσουν τα δημόσια και τα ελεύθερα αγαθά μέ-
σα από ένα διαχειριστικό πλαίσιο σαν αγαθά που συνή-
θως έχουν το χαρακτήρα των αδιαίρετων αγαθών. Πώς 
μπορούν δηλαδή να λειτουργήσουν με δυνατότητες απο-
κλεισμού ρύθμισης της χρήσης, ρύθμισης του δικαιώμα-
τος χρήσης, με χαρακτήρα προσοδοφόρο ιδιωτικοοικονο-
μικά για τους φορείς διαχείρισης και για την αυτοδιοίκη-
ση, που μπορεί επίσης να παρεμβαίνει στις προστατευό-
μενες περιοχές.  

Η δυνατότητα σχεδιασμού των πολιτικών ξεκινάει 
από την δυνατότητά μας να κατηγοριοποιήσουμε και να 
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αποτιμήσουμε προσεγγιστικά και δειγματικά τις εξωτερι-
κές επιδράσεις. Οι εξωτερικές επιδράσεις είναι ο ακρογω-
νιαίος λίθος για τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Μέσα από 
την αδιαιρετότητα ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών α-
ναδεικνύεται τελικά η πολυπλοκότητα που δεν είναι αντι-
μετωπίσιμη με την μηχανιστικότητα της αγοράς η οποία 
δουλεύει μέσα από την διαιρετότητα των αγαθών και από 
την αποκλειστικότητα στην ιδιοποίηση τους. Εδώ αναδει-
κνύεται ο ολιστικός χαρακτήρας της οικονομίας και της 
φύσης με συνθετικό τρόπο. Οι εξωτερικές επιδράσεις θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι συνδέονται με προστιθέμενες 
αξίες στις εξωτερικές οικονομίες, ως θετικές επιδράσεις 
μπορούμε να τις συνδέσουμε με τις οικονομίες κλίμακας 
και τις προστιθέμενες αξίες ώστε να μπορέσουμε να ολο-
κληρώσουμε τη διαμόρφωση και των εργαλείων για την 
τιμολόγησή τους.  

Μέχρι τώρα στην οικονομική αποτίμηση τα πράγ-
ματα είναι πιο εύκολα στις χρηστικές αξίες έναντι των 
αξιών διατήρησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα κοστολόγη-
σης των αξιών διατήρησης παρότι οι αξίες διατήρησης 
είναι ενεργές στον πολιτικό σχεδιασμό των ρυθμίσεων. 
Στο παρελθόν και στο πολιτικό πλαίσιο των ρυθμίσεων οι 
αξίες διατήρησης είχαν μια περιορισμένη δυναμική κα-
θώς το καθεστώς των δικαιωμάτων ήταν χωρίς όρια, 
ήταν μια επιταγή της αγοράς. Όμως η επιστημονική γνώ-
ση για τις εξωτερικές επιδράσεις στο λειτουργικό πε-
δίο και όχι ακριβώς ή μόνο στο οικονομικό, άρχισε 
πλέον να διαμορφώνει ένα νέο τοπίο για τον περιορισμό 
των δικαιωμάτων και για τη διαφορετική διαχείριση των 
χρηστικών αξιών καθώς φάνηκε μέσα και από την πολυ-
λειτουργική έννοια της «εξωτερικής επίδρασης» ως οικο-
νομίας ή επιβάρυνσης, η γνώση της άγνοιας και της αδυ-
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ναμίας της αγοράς και το έλλειμμα για την ολοκλήρωση 
και την ωρίμανση της οικονομικής επιστήμης.  

Το πρόβλημα ανακύπτει και προκύπτει καθώς δεν 
συμπίπτουν τα ιδιοκτησιακά όρια με τα οικολογικά ό-
ρια της παραγωγικής δραστηριότητας και της καταναλω-
τικής και επιπλέον κατά ένα μέρος οι παραγωγικοί συντε-
λεστές δεν αποτιμώνται εσωτερικά και εξωτερικά όπως 
για παράδειγμα δεν αποτιμώνται οι λειτουργίες του με-
λισσιού στο εσωτερικό του όπως και οι λειτουργίες του 
περιβάλλοντος απέναντι στο μελίσσι. Η εξέλιξη της οικο-
νομικής επιστήμης στον τομέα αυτό βρίσκεται στην αρχή 
της. Πάντως, ξεκίνησε η διαμόρφωση κριτηρίων και δει-
κτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως επίσης και η διαδι-
κασία της δικαιοδοσίας από την αγορά στην κοινωνι-
κή ρύθμιση και θέσμιση για το περιβάλλον. Η εξέλιξη 
είναι πολύπτυχη και ένας σίγουρα καταλυτικός παράγο-
ντας σαν εξωτερική οικονομία για την πράσινη επιχειρη-
ματικότητα είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι 
επίσης η κοινωνική οικονομία τους, είναι ακόμα και η 
δυναμική της γνώσης και της κοινωνίας της πληροφορίας 
γύρω από τα ζητήματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
η ώσμωση, η θεσμική και η νομική, για την προστασία 
του περιβάλλοντος κτλ.  

Ο ρόλος των ΜΚΟ και της περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης και ευαισθητοποίησης λειτουργεί καταλυτικά στη 
δυναμική της αγοράς, καθώς η γνώση και η ευαισθητο-
ποίηση επιδρά θετικά στη διαμόρφωση τιμής για την 
ποιότητα και τη διάκριση των προϊόντων. 

Μια θετική εξωτερική οικονομία που βγάζει την 
πράσινη διάσταση της οικονομίας από την παθητική και 
αμυντική ζώνη της κρατικής παρέμβασης, είναι το γεγο-
νός ότι πλέον αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα των πράσι-
νων προϊόντων. Σχηματίζεται από τον καταναλωτή μια 
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ολοκληρωμένη ζήτηση και αρχίζει πλέον ο μηχανισμός 
της αγοράς να αποτιμά την ποιότητα και την προστασία 
του περιβάλλοντος ως θετική και αποδεκτή στο κόστος 
της αγοράς των προϊόντων. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι 
οι πόροι της ευαισθητοποίησης έπιασαν τόπο και άρχισαν 
πλέον να αναδιαρθρώνουν τη δυναμική της αγοράς και 
για τον ιδιωτικοοικονομικό τομέα που θα λειτουργήσει 
στο μέλλον σαν ένας τροφοδότης του αειφορικού χαρα-
κτήρα της ανάπτυξης με την έννοια της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και  της υγείας. Για 
την ώρα τα πράσινα προϊόντα έχουν το κόστος της καινο-
τομίας και γι’ αυτό πρέπει να συνεχιστεί η στήριξή τους 
για να δούμε στο μέλλον τον πολλαπλασιαστικό χαρα-
κτήρα του κοινωνικού οφέλους τους, με τρόπο αυστηρά 
ανταποδοτικό στην αγορά.  

Πολιτικά θα λέγαμε ότι το περιβάλλον και η ποιό-
τητά του εξελίσσεται στις αναπτυγμένες οικονομίες σ’ 
ένα αγαθό, σε ένα βαθμό οικονομικό και το οποίο σε 
σχέση με το κόστος προσφοράς του θα είναι ανταποδοτι-
κό τόσο συλλογικά, αλλά και με δυνατότητες αποκλει-
σμού, δηλαδή μέσα από τη δυνατότητα της αγοράς για 
την συμμετοχή σ’ αυτό το αγαθό στη βάση του αντιτίμου 
του κόστους της προσφοράς του. Στην εφαρμογή αυτής 
της δυναμικής των εργαλείων καθοριστικό ρόλο θα παίξει 
η δυνατότητα της ανάπτυξης του marketing για τα πράσι-
να προϊόντα και τις υπηρεσίες, η αποτελεσματικότητα 
αυτού του marketing και οπωσδήποτε η πολιτική διαδι-
κασία συναίνεσης για την κοστολόγηση και την κατανο-
μή του περιβαλλοντικού ή του κοινωνικού κόστους, όπως 
επίσης και για τον μερισμό του περιβαλλοντικού και του 
κοινωνικού οφέλους.  

Αξίζει εδώ να προσθέσουμε το ερώτημα αν μπορεί 
να νομιμοποιηθεί η θέση του υπερκαπιταλισμού, που πε-
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ριγράφει ο Ρίφκιν στην «Εποχή της πρόσβασης» ως «τη 
ζωή ολόκληρη σαν μια επί πληρωμή εμπειρία». Εμείς πι-
στεύουμε πως όχι, καθώς το δωρεάν και το μη χρηματικό 
στη σχέση ζωής και φύσης παραμένει σαν μια αναγκαία 
αυτογενής εξωτερική οικονομία για την κοινωνική και 
οικονομική αειφορική ανάπτυξη. 

 
 
Κατηγορίες εξωτερικών επιδράσεων 
1. Ιδιοκτησίας 
2. Τεχνικές 
3. Δημοσίων αγαθών 
4. Παραγωγής, κατανάλωσης και μικτή 
5. Μονομερείς και Αμοιβαίες (Κλίμακες) 

         6. Εντοπισμένες, μη εντοπισμένες (κλίμακες) 
7. Μικρής, Μεγάλης – Κλίμακες (ποσοτικά,      
                                                          ποιοτικά) 
8. Χρηματικές και μη χρηματικές 
9.Συγχρονικές, Περιστασιακές, διαγενεακές – δια-

χρονικές 
10. Κλαδικά εσωτερικές και εξωτερικές ή κλαδικές 
11. Έμμεσες και άμεσες (κλιμακούμενα) 
12. Σωρευτικές, μη σωρευτικές 
13. Διερχόμενες, παροδικές, εποχικές, περιοδικές 

και επίσης συνεχείς και ασυνεχείς (συμπληρωματική κα-
τηγοριοποίηση με την 9η)  

14. Ενδεχομενικότητας και διακινδύνευσης 
15.Θεσμικές (κλίματος και εφαρμογής) και λειτουρ-

γικές 
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Το διπλό εξωτερικό κόστος της συμβατικής πα-
ραγωγής 

1.-Μείωση ολικής παραγωγικότητας 
2.-Μείωση ικανοποίησης της κατανάλωσης 
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                          Κεφάλαιο 4 
                          Οι οικονομίες κλίμακας 
 

Οικονομία κλίμακας έχουμε όταν για την ίδια δρα-
στηριότητα ελαχιστοποιούμε το κόστος όχι μόνον με έναν 
απλό εξορθολογισμό της οργάνωσης, αλλά και μέσα από 
τις δυνατότητες που μας δίνει η κλίμακα ή το μέγεθος. 
Για παράδειγμα, οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να δι-
αμορφώνουν κατηγορίες και να αξιοποιούν ευκαιρίες 
μείωσης παραγωγικού κόστους.  

Οι οικονομίες κλίμακας διακρίνονται βασικά σε 
εσωτερικές, δηλαδή αυτές που συνδέονται με την εσωτερι-
κή δυναμική μιας επιχείρησης ή ενός κλάδου, και σε εξω-
τερικές, δηλαδή αυτές που συνδέονται με εξωτερικούς πα-
ράγοντες που επηρεάζουν το κόστος. 

Υπάρχει βέβαια και το αντίστροφό τους, δηλαδή οι 
αντιοικονομίες κλίμακας, που οφείλονται σε διάφορα προ-
βλήματα. 
 
Γενικά 
 

Οι οικονομίες κλίμακας διαδραματίζουν κυρίαρχο 
ρόλο στην επιτυχία και τη μείωση του κόστους των επι-
χειρηματικών δράσεων. Οι συνολικές οικονομίες κλίμα-
κας, για να δημιουργηθούν, απαιτούν τη συνδρομή του 
πολιτικού σχεδιασμού και της χωροταξικής στρατηγικής 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη επιχειρηματι-
κότητα. 

Οι οικονομίες κλίμακας είναι σημαντικές για την 
έναρξη μιας επιχειρηματικής δράσης, τη δυναμική μιας 
καινοτομίας και την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονε-
κτήματος. 
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Κατηγορίες οικονομιών κλίμακας 
 
 

Παράλληλα με τις κατηγορίες των εξωτερικών ε-
πιδράσεων έχουμε και τις κατηγορίες των Οικονομιών 
Κλίμακας.  

Οι κατηγορίες αυτές υπάγονται σε 2 μεγάλες ομά-
δες: 

 Α)Στις εσωτερικές οικονομίες κλίμακας. Οι 
εσωτερικές οικονομίες κλίμακας συνδέονται με την εσω-
τερική δυναμική μιας επιχείρησης ή και ενός κλάδου αν 
προσεγγίσουμε πιο ομαδικά ζητήματα που αφορούν την 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι υποκατηγορίες των 
εσωτερικών οικονομιών κλίμακας είναι οι ακόλουθες:  

1)Χρηματοδοτικές. Οι χρηματοδοτικές οικονομί-
ες κλίμακας αναδεικνύουν τις πιστοληπτικές και τις επεν-
δυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη βάση των κεφαλαί-
ων μιας επιχείρησης. Επιτρέπουν στην επιχείρηση να 
μειώσει το δανειοληπτικό κόστος για κάθε μονάδα παρα-
γωγής ή το κόστος της αντιμετώπισης των ευκαιριών της 
αγοράς μέσα από την αξιοποίηση των τραπεζικών υπηρε-
σιών. Οι πιστοληπτικές και επενδυτικές ευκαιρίες αποτε-
λούν έναν παράγοντα δυναμικό για την αξιοποίηση των 
ευκαιριών της αγοράς με το ελάχιστο δυνατό κόστος πα-
ραγωγής ανά μονάδα προϊόντος.  

Για παράδειγμα, ένα πράσινο ταμείο εγγυοδοσίας 
ή τα πράσινα αμοιβαία κεφάλαια εκφράζουν συνολικές 
χρηματοδοτικές πολιτικές οικονομίας κλίμακας για την 
πράσινη επιχειρηματικότητα. Αυτό το παράδειγμα μαζί 
με τα επόμενα είναι εσωτερικά για το σύνολο ενός κλά-
δου στην εθνική μας επικράτεια ως σύνολο. ΄Ομως ταυ-
τόχρονα λειτουργούν ως εξωτερικές οικονομίες κλίμακας 
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για τις επιχειρήσεις και ανήκουν στη Β ομάδα και στην 
υποκατηγορία των θεσμικών. 

2)Εμπορικές οικονομίες κλίμακας. Εδώ οι οικο-
νομίες κλίμακας περιλαμβάνουν τον εφοδιασμό με πρώ-
τες ύλες και την διάθεση των προϊόντων. Συνδέονται με 
το μικρότερο κόστος μεταφοράς ανά μονάδα προϊόντος 
και με την διαχείριση του κόστους των πρώτων υλών. 
Μέσα στις διάφορες όψεις, πλευρές του κόστους, πρέπει 
να συμπεριλάβουμε και το κόστος της αποθήκευσης, μαζί 
με το κόστος των εφοδίων και το κόστος της διάθεσης. 

Τέτοιες οικονομίες κλίμακας είναι αναγκαίες  π.χ. 
στα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης στερεών απο-
βλήτων. 

3)Διοικητικές οικονομίες κλίμακας. Αυτές συν-
δέονται με την διάρθρωση της εταιρείας. Η διάρθρωση 
αυτή είναι συνυφασμένη και  με το μέγεθος και με την 
οργάνωση με όρους ποιότητας. Η επιστημονική οργάνω-
ση είναι εφικτή και αποτελεσματική με διαφορετικό τρό-
πο για διαφορετικές τάξεις μεγέθους επιχειρήσεων. Έτσι 
λοιπόν οι οικονομίες κλίμακας αυτές, αναδεικνύονται κυ-
ρίως εκεί που η επιστημονική οργάνωση μπορεί να εφαρ-
μοστεί πλήρως καθώς βασίζεται και στη δυνατότητα των 
επιχειρήσεων να επενδύσουν στην οργάνωση και να αξι-
οποιήσουν τις επιστημονικές συμβουλές.  

Εδώ, για παράδειγμα, είναι φανερές οι ανάγκες 
για μια θεσμική διοικητική οργανωτική στήριξη, π.χ. για 
τα προαναφερθέντα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης. 

4)Τεχνικές οικονομίες κλίμακας. Στις τεχνικές 
οικονομίες κλίμακας έχουμε μια σειρά υποκατηγοριών 
και αυτές είναι οι παρακάτω: 
 α)Αυτές που συνδέονται με μεγαλύτερη εξειδί-

κευση και καταμερισμό εργασίας.  
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 β)Αυτές που συνδέονται με πιο αποδοτική και αυ-
τοματοποιημένη παραγωγή μέσα από την αξιο-
ποίηση των νέων τεχνολογιών. 

 γ)Αυτές που συνδέονται με αξιοποίηση δυνατοτή-
των έρευνας, μελέτης και εφαρμογής. Εδώ έχουμε 
αξιοποίηση της γνώσης και της δυνατότητας μέσα 
από τον συνδυασμό της με την τεχνολογία για 
καινοτομία 

 δ)Και τέλος αυτές που μας επιτρέπουν αξιοποίηση 
υποπροϊόντων, και υπολειμμάτων μαζί με την ε-
λαχιστοποίησή τους.  
Οι τεχνικές οικονομίες κλίμακας είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για την πράσινη επιχειρηματικότητα και επι-
τρέπουν στις επιχειρήσεις να αναδείξουν τα συγκριτικά 
τους πλεονεκτήματα και το συγκριτικό πλεονέκτημα του 
πεδίου της δραστηριότητάς τους.  
 Β)Στις Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας. Τέ-
τοιες έχουμε όταν υπάρχει ένας συνδυασμός έξω από την 
επιχείρηση παραγόντων που συντελούν στην διακύμανση 
του κόστους και εφόσον μιλάμε για θετικές οικονομίες 
κλίμακας, στην ελαχιστοποίησή του. Η πρώτη υποκατη-
γορία των εξωτερικών οικονομιών κλίμακας είναι : 
             1)Οικονομίες συγκέντρωσης. Αυτό γίνεται σα-
φές καθώς για παράδειγμα στις περιοχές του δικτύου 
«NATURA» μπορούμε να προβλέψουμε μια αυξημένη 
συγκέντρωση πράσινων επιχειρήσεων που θα βασίζεται 
στο γεγονός ότι οι περιοχές αυτές χωροταξικά αποτελούν  
περιοχές ενός συγκεκριμένου συγκριτικού πλεονεκτήμα-
τος. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε και να αξιολογή-
σουμε την λειτουργία των οικονομιών συγκέντρωσης ι-
διαίτερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, σημειώνο-
ντας βέβαια τον κίνδυνο της υπεράριθμης ανάπτυξης των 
πράσινων επιχειρήσεων, δηλαδή ενός πληθωρισμού του 
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κλάδου και ταυτόχρονα της πιθανής αύξησης του κό-
στους εγκατάστασης και λειτουργίας αν οδηγηθούμε σε 
μια υπερ-συγκέντρωση και συνεπώς σε μια αυξημένη ζή-
τηση γης και παραγωγικών πόρων. Βέβαια η πράσινη επι-
χειρηματικότητα ακολουθεί δικούς της δρόμους και δικά 
της μοντέλα ως εναλλακτική επιχειρηματικότητα και οι 
κίνδυνοι για την αρνητική όψη των οικονομιών συγκέ-
ντρωσης είναι περιορισμένη.  

2)Οικονομίες εξειδίκευσης. Η εξειδίκευση αυτή 
συνδέεται σε σχέση με την πράσινη επιχειρηματικότητα 
τόσο σε συνάφεια με τον τόπο με βάση το δίκτυο «NA-
TURA» για παράδειγμα, όσο επίσης και με βάση το ειδι-
κό θεματικό αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας. Υπάρχει δηλαδή τοπική εξειδίκευση θα λέγαμε και 
θεματική. 

3)Οικονομίες πληροφόρησης. Οι οικονομίες πλη-
ροφόρησης συνδέονται με την αξιοποίηση ευκαιριών και 
γνώσης και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όσοι ενδι-
αφέρονται να λειτουργήσει το σχήμα της βιώσιμης ανά-
πτυξης πρέπει να αξιοποιήσουν ιδιαίτερα αυτές τις οικο-
νομίες πληροφόρησης, να αναπτύξουν υποδομές και δί-
κτυα για αυτές τις οικονομίες πληροφόρησης σε τοπικό 
αλλά και σε κλαδικό επίπεδο και έτσι να διαμορφώσουν 
δυνατότητες για αξιοποίηση των ευκαιριών, είτε αυτές οι 
ευκαιρίες συνδέονται με χρηματοδοτικά προγράμματα 
είτε αυτές είναι ευκαιρίες αγοράς.  

4)Θεσμικές οικονομίες. Οι θεσμικές οικονομίες, 
συνδέονται με το θεσμικό πλαίσιο όπως για παράδειγμα 
το χωροταξικό πλαίσιο το χωροταξικό σχέδιο, με τους 
ίδιους τους νόμους αλλά μπορούν να συνδέονται και με 
πρωτοβουλίες που μπορούν να λειτουργήσουν τοπικά έ-
χοντας π.χ. έναν εθελοντικό χαρακτήρα. Εδώ πρέπει να 
σημειώσουμε ότι στις εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, 
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ένα τοπικό σύμφωνο ποιότητας και προώθησης των προ-
ϊόντων αποτελεί σαφέστατα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
για θετικές εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, που αξιοποι-
εί όλες τις υποκατηγορίες και που διασυνδέει επίσης και 
τις εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και τις εσωτερικές. Η 
δημιουργία υποδομών, όπως για παράδειγμα ενός εμπο-
ρευματικού κέντρου ή ενός κέντρου περιβαλλοντικής 
πληροφόρησης, λειτουργεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις 
πολλαπλά με οικονομίες κλίμακας. 
 
Κατηγορίες αντιοικονομιών κλίμακας 
 

Θα ολοκληρώσουμε όμως την εικόνα μας για τον 
ορθό σχεδιασμό της επιχειρηματική δραστηριότητας με 
βάση τις οικονομίες κλίμακας, αν αναδείξουμε και   κα-
τανοήσουμε και τις αρνητικές, τις αντιοικονομίες κλί-
μακας.  

Εδώ θα διακρίνουμε 3 κατηγορίες αντιοικονομιών 
κλίμακας: 
            1)Διοικητικά και θεσμικά έχουμε αντιοικονομίες 
κλίμακας όταν: 

α)Αναπτύσσεται ένας λειτουργικός γιγαντισμός 
και η  εξυπηρέτηση των λειτουργικών εξόδων είναι όλο 
και πιο απαιτητική, οπότε έχουμε οργανωτικές στρεβλώ-
σεις. 

β)΄Οταν έχουμε γραφειοκρατία διοικητική, θεσμι-
κή και πολιτισμική. Η περίπτωση της διοικητικής γραφει-
οκρατίας συνδέεται με το πρότυπο των εσωτερικών αντι-
οικονομιών της διοίκησης, η θεσμική γραφειοκρατία 
συνδέεται με το θεσμικό περιβάλλον των επιχειρήσεων 
και η πολιτιστική γραφειοκρατία συνδέεται με την νοο-
τροπία την διοικητική τόσο την εσωτερική όσο και την 
εξωτερική.  
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Αξίζει εδώ να σημειώσουμε τον Νόμο του ιστορι-
κού Πάρκινσον για την γραφειοκρατία, που την αναδει-
κνύει σαν μια αιτία παρακμής και σαν μια άλλη όψη του 
νόμου της φθίνουσας απόδοσης ή της οικονομικής εντρο-
πίας. 

2)Έχουμε τις οικονομίες κλίμακας τις ηθικές και 
ψυχολογικές οι οποίες συνδέονται με το μέγεθος αλλά 
και με την ποιότητα των σχέσεων επιχειρηματικής ηγεσί-
ας και στελεχών. Συνδέεται δηλαδή με μια διαφοροποίη-
ση της εργατικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από 
το εσωτερικό επιχειρηματικό κλίμα αλλά και το εξωτερι-
κό,  

3)Έχουμε ακόμη τις εξωτερικές αντιοικονομίες 
κλίμακας. Αυτές συνδέονται με τις μεγάλες,  για παρά-
δειγμα, συγκεντρώσεις ομοειδών μονάδων που ανεβάζουν 
το κόστος των παραγωγικών συντελεστών, το κόστος γης, 
το κόστος εργασίας κ.ο.κ. Συνδέονται δηλαδή με τον 
πληθωρισμό των ομοειδών επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων, που μπορεί να έχει τοπικά χαρακτηριστικά, όπως 
και στις οικονομίες συγκέντρωσης. 
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                       ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
 
   Ι. Οικονομία και περιβάλλον 
- Βλαβιανού – Αρβανίτη Αγνή - «Βιοπολιτική τόμος Ι, ΙΙ, 
ΙΙΙ, στρατηγική των επιχειρήσεων για το βιο-
περιβάλλον» «Διεθνής οργάνωση Βιοπολιτικής 1995»  
http://www.biopolitics.gr  

- Βλάχου ΑΝ. «Περιβάλλον και φυσικοί πόροι» τόμος Α 
Εκδόσεις «Κριτική Α.Ε» 2001 

- Γρηγορίου Π, Σαμιώτης Γ, Τσάλτας Γ.  «Η Συνδιάσκε-
ψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη/ Νομική και Θεσμική Διάσταση»  Εκδόσεις 
«ΠΑΠΑΖΗΣΗ» 1993 

- Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών 
(ΔΙΠΕ) «Οι δρόμοι της αειφορίας»  Εκδόσεις «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 2003 

- Ελλην.ΚέντροΑναπτυξ.Μελετών  «Περιβαλλοντική 
Κρίση» Εκδόσεις  «Σύγχρονη Εποχή» 1993 

- Ζήσης Ιωάννης «Πράσινη οικονομία, κοινωνία & πολι     
  τική» (υπό έκδοση) 
-Ζήσης Ιωάννης «Βιώσιμη ανάπτυξη & περιβάλλον»              
(υπό έκδοση) 
- Κανελλόπουλος Αθ. «Οικολογία & οικονομική του πε-
ριβάλλοντος» Εκδόσεις «Καραμπερόπουλος» 1985 
- Καρβούνης Σ  «Διαχείριση  του Περιβάλλοντος»  Εκδό-
σεις «Α.Σταμούλης» 1995 

- Κώττη Γ.«Οικονομική της Προστασίας του Περιβάλλο-
ντος» Εκδόσεις  «Παπαζήση» 1975 

- Κώττη Γ  «Οικολογία και Οικονομία»    Εκδόσεις  «Πα-
παζήση» 1994 
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-  «Οικοτοπία» (περιοδικό), τεύχος 27, Οκτ, Νοεμ, Δεκ, 
2003 

- «Οδοδείκτες»  (περιοδικό) έτος 2ο, τεύχος 16, Σεπτ, 
Οκτ, 2003 

- Tietenberg Tom «Οικονομική του Περιβάλλοντος 
και των Φυσικών Πόρων» Α-Β τόμος  Εκδόσεις «Gu-
tenberg» 1998/2002 

- ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο - ΚΕΔΚΕ (Πρακτικά συνεδρίου 
στη Σάμο  2003) «Πράσινη επιχειρηματικότητα»  

-  Τσαντίλης Δήμος Greenpeace «Περιβάλλον & 
Απασχόληση»,  εκδόσεις «Δελφίνι» 1993. 

- ΥΠΕΧΩΔΕ, «Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, προς 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης», ΥΠΕΧΩΔΕ 
2003 

 
    ΙΙ. Πολιτική οικονομία - οικονομική 
-«Αγγελίδης Μανώλης – Κοσμάς Ψυχοαπαίδης» «Κείμε-
να πολιτικής οικονομίας & θεωρίας της πολιτικής» Εκ-
δόσεις «Εξάντας» 1992 

- Γεωργακόπουλος.Θ.,Λιανος Θ., Μπένος Θ, Τσεκού-
ρας.Θ., Χατζηπροκοπίου Μ, Χρήστου Γ. 1980  «Εισα-
γωγή στην πολιτική οικονομία»  εκδόσεις GUTENBERG. 

- Γεωργακόπουλος Θ.  «Εισαγωγή στην Δημόσια Οικο-
νομική» Εκδόσεις  «Καραμπερόπουλος» 1981 

- Γκαμαλέτσος Θ, « Θεωρητική  Οικονομική »  Α-Β Τό-
μοι Εκδόσεις «Αθ.Σταμούλη» 1989 

- Ζιάκας Κ. «Βασικές Έννοιες Πολιτικής Οικονομίας» 
εκδόσεις «Φροντιστήρια Δομή» 2002 

- Heilbroner R. – Thurow L. « Για την κατανόηση της 
μικροοικονομικής» Εκδόσεις  «Παπαζήση» 

- Θεοφανίδης Σ, «Θεωρία και Πρακτική της Οικονομικής 
Πολιτικής» εκδόσεις «Σ.Μ.Θεοφανίδης» 1971. 
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- Κώττη Γ.  «Ειδικά Οικονομικά Θέματα»  Εκδόσεις 
«Παπαζήση» 1981 

- Κώττη Γ.Χ. «Οικονομία για όλους» , – εκδόσεις «Το 
οικονομικό», 1996 

- Λιάνου Θ., Μπένου θ, «Μακροοικονομική ανάλυση και 
δημοσιονομική πολιτική»   Εκδόσεις «Gutenberg» 1979 

- Μπήτρου Γ (επιλογή επιμέλεια) «Μικροοικονομική α-
νάλυση», τόμος Β εκδόσεις: «Παπαζήση» 1984 

- Παπαδόπουλος Χ., Οικονομίδης Μ., «Πολιτική Οικονο-
μία», ΟΑΕΔ 1992 

- Πουρναράκη Ε, «Μακροοικονομική Θεωρία& Πολιτι-
κή» Εκδόσεις«Παπαζήση» 1980 

- Προδρομίδη Κ. «Η θεωρία της Οικονομικής Πολιτικής» 
Εκδόσεις «Καραμπερόπουλος» 1982 

- Samuelson Paul, «Οικονομική» τόμος Ι,ΙΙ εκδόσεις 
«Παπαζήση» 1975 

- Samuelson - Nordhaus  «Οικονομική» τόμος Α&Β εκ-
δόσεις «Παπαζήση», 2000 

- Ferguson  C.  «Μικροοικονομική Θεωρία»   τόμοι Α,Β 
Εκδόσεις  «Παπαζήση» 1973. 

- Χατζηπροκοπίου Μ., Μπένου Θ. «Οικονομική θεωρία- 
θεωρία ζητήσεως» τόμος Α, εκδόσεις «Gutenberg» 
1976 

- Χατζηκωνσταντίνου Γ, «Αναζητώντας & διαπιστώνο-
ντας» εκδόσεις: «Παπάζογλου» 2001 

 
 
   ΙΙΙ. Οικονομική επιχειρήσεων, Διοίκηση, Οργάνωση,     
   Ποιότητα - Πιστοποίηση 
- Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Μ.Μ. Ευστρατιάδης, Ι.Δ. Μπου-
ντουρόπουλος, «ISO 9000 & ISO 14000» εκδόσεις 
University Studio Press, 2000 
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- Allen P. «Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων», Εκδό-
σεις «Θεοδώρου Π. Τυροβολά» 1980 

- Brian  Rothery     «IS0 14000, ISO 9000»    Εκδόσεις  
«ΕΛΛΗΝ»  1995 

- Γκάρεθ Μόργκαν «Οι όψεις της οργάνωσης»– εκδόσεις 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 2000 

- Δαμασκηνίδου  ΑΝ. «Οικονομική των Επιχειρήσεων»  
 Εκδόσεις  «Παπαζήση» 1972  
- Diebold John «Το μάνατζμεντ των πληροφοριών», εκ-
δόσεις «Βιβλιοθήκη Μάνατζμεντ» 1990. 

- Edward de Bono «Η χρήση της Πλάγιας Σκέψης», Βι-
βλιοθήκη «Management» 1967 

- Καρλ Σαπίρο – Χαλ Βαριαν «οδηγός στρατηγικής στη 
δικτυακή οικονομία» -– εκδόσεις «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ» 
2002 

- Κανελλόπουλος Χαράλαμος  «Αξιοποίηση προσωπι-
κού»  Εκδόσεις  «INTERNATIONAL PUBLISHING» 

- Κωστούλας Γ.Ι. «Μανατζμεντ : 375 Επισημάνσεις», εκ-
δόσεις  «Νέα Σύνορα Α.Α.Λιβάνη». 

- Koonts  Harold & Donnell Cyril  1984  «Οργάνωση και 
Διοίκηση» Εκδόσεις  «Παπαζήση» 

- Μπατραμ Άρθουρ «Χάος πολυπλοκότητα και μάνα-
τζμεντ»– εκδόσεις «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ» 2000 

- Νονάκα Ικουζίρο, Χιροτάκα Τακεούτσι «Η επιχείρηση 
της γνώσης»– εκδόσεις «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ» 2001 

- Ντράκερ Πήτερ, «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα», 
Βιβλιοθήκη «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ» 1985 

- Πανηγυράκης Γ, «Στρατηγική Διοίκηση Επώνυμου 
Προϊόντος»  Εκδόσεις «Αθ.Σταμούλης». Α+ Β τόμος 
2003 
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- Πεχλιβανίδη Π, «Εισαγωγή ες τον προγραμματισμό της 
δράσεως των επιχειρήσεων»  Εκδόσεις «Ανώτατη σχο-
λή οικονομικών και εμπορικών επιστημών» 1979 

- Petrof V.John.Τζωρτζάκη Κ.«Διοίκησις Μάρκετινγκ» 
Εκδόσεις Στ.Καραμπερόπουλος» 1977 

- Σταθόπουλος Α, «Δυναμικότης των  Επιχειρήσεων» Εκ-
δόσεις  «ΤΙΜΟ» 1978 

- Σπανός Α. «Ολική Ποιότητα»  Εκδόσεις «Γαλαίος»1993 
- Τσιμάρα Μ.  «Οικονομική των Επιχειρήσεων» 1978  
- ΥΠΕΧΩΔΕ «Οδηγός εφαρμογής συστήματος οικολογι-
κής διαχείρισης και ελέγχου» (ΕΜΑS) Κανονισμός (Ε-
ΟΚ) 183/93 ΥΠΕΧΩΔΕ 

- Χολέβα, Κ. Ιωάννου «Ο Leonardo da Vinci και η επι-
στημονική οργάνωση» εκδόσεις «Τεχν. Επιμελητήριο 
Ελλάδας» 1970. 

 
    IV. Ειδικά θέματα 
- «Ανακύκλωση» (περιοδικό) Τεύχη (1-46) ¨Οικολογικής 
Εταιρείας Ανακύκλωσης¨. 

- «Αιολικά πάρκα – Η αναπτυξιακή & περιβαλλοντική 
του διάσταση» 

- Αποστολίδης Λουκάς, Παπασπυρόπουλος Σ, «Το εθε-
λοντικό κίνημα στην Ελλάδα και η κοινωνία των πολι-
τών» Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 2002 

- Αγγελίδης Μηνάς «Χωροταξικός σχεδιασμός», - εκδό-
σεις «Συμμετρία» 1991 

- Andrew Blowers, Chris Hamnett, Philip Sarre «Η πόλη 
του μέλλοντος», εκδόσεις «Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΒΟΣ Α.Ε» 
1987 

- Amato Andrea «Πολιτική για τις ορεινές περιοχές» Εκ-
δόσεις «Ευρωπ. Κοινότητες, Οικον.& Κοινωνική επι-
τροπή» 1988 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ                      www.solon.org.gr 
                                                       

  486 

- Βασιλάκης Κ. «Ελαφροπατήματα Τι μπορεί να κάνει ο 
καθένας μας για να προστατεύσει το περιβάλλον».– Εκ-
δόσεις «Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ» 2002 

- Bernadette Vallely «1001 τρόποι για να σωθεί ο πλανή-
της μας» Εκδόσεις «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ» 
1980 

- Γετιμής Παναγ. / Καυκάλας Γρηγ. επιμέλεια , «Χώρος 
& Περιβάλλον» Εκδόσεις «Τόπος» 2003 

- Γεωτεχνικό Επαγγ. Επιμελητήριο Ελλάδας «Πράσινο 
στις πόλεις & τοπική αυτοδιοίκηση» Πρακτικά, 1η ημε-
ρίδα /, 1995 

- Γυμνάσιο Σχηματαρίου Πρόγραμμα Αγωγή Καταναλω-
τή. «Οικολογικά προϊόντα – Κατανάλωση» Απρίλιος 
1999 

- Δερμιτζάκης Μ. «Περιβάλλον Διατροφή & Ποιότητα 
ζωής»,  εκδόσεις «ΘΥΜΑΡΙ» 1981 

- ΔΙΠΕ «Η βιώσιμη πόλη», Εκδόσεις «Στοχαστής»  2000 
- ΔΙΠΕ «Η Οικογεωγραφία της Μεσογείου» Εκδόσεις - 

Derruau  Max, «Ανθρωπογεωγραφία»  Εκδόσεις  
«Μορφωτ.Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης» 1987 

- Δεκλερής Μ, «Συστημική Θεωρία» έκδοση : «ΑΝΤ.Ν. 
ΣΑΚΚΟΥΛΑ» 1986 

 -Δεκλερής Μ, «Διοίκηση Συστημάτων» έκδοση:   
  «ΑΝΤ.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ» 1989 
- Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jokgen 

randers «Πέρα από τα όρια» / Οικολογική κίνηση Κα-
λαμάτας 1999. 

- ΕΚΠΑΖΠ, «Ελληνικό κέντρο περίθαλψης αγρίου ζώων 
και πουλιών» 1995 

- ΕΘΙΑΓΕ  «Αγροτική έρευνα και τοπολογία», (περιοδι-
κό)Ιούλιος – Σεπτέμβριος 1999 εκδόσεις «Υπουργείο 
Γεωργίας» 
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- Ειδική συνοδική επιτροπή θείας και πολιτικής οικονο-
μίας και οικολογίας, «Εκκλησία και Φυσικό περιβάλ-
λον. Έδαφος – Νερό – Αέρας», έκδοση: «Ειδική συνο-
δική επιτροπή θείας και πολιτικής οικονομίας και οικο-
λογίας» 2003 

- Ευθυμιόπουλος Ηλίας – Ψωμάς Στέλιος – «Οι βιώσιμες 
πόλεις» Greenpeace εκδόσεις «Νεφέλη» 1997. 

- Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, 
«Ζητήματα πολεοδομικής και χωροταξικής πολιτικής», 
(πορίσματα συνάντησης εργασίας του ΕΚΠΑΑ 15/5/01) 

- Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, 
«Το 6ο πρόγραμμα για το περιβάλλον και η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την αειφορία», (πορίσματα ημερίδας 
συζήτησης των ΕΚΠΑΑ & ΥΠΕΧΩΔΕ, 23/05/01) 

- Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, 
«Ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης & εκ-
παίδευσης», (πορίσματα της συνάντησης εργασίας του 
ΕΚΠΑΑ, 22/06/01) 

- Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης 
 «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & περιβάλλον». 
   (Πορίσματα συνάντησης εργασίας του ΕΚΠΑ-
Α.26/6/2001) 

- Ευρωπαϊκές Κοινότητες «Ευρωπαϊκή Πολιτική Περι-
βάλλοντος» Ατμοσφαιρική ρύπανση, Πολιτική υδάτων, 
Διαχείριση αποβλήτων. Βρυξέλλες 1987. 

- Ευρωπαϊκές Κοινότητες «Μειονεκτικές Νησιωτικές Πε-
ριοχές» / Οικονομία και κοινωνική συμβουλευτική συ-
νέλευση / ευρωπαϊκές κοινότητες / 1998 

- Ε.Μ.Π. Ελλην. Κέντρο περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
«Μεθοδολογία και έρευνα στις μελέτες περιβαλλοντι-
κών εκπτώσεων», Πρακτικά συνεδρίου Δελφοί, 1994 / 
1994 

- Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης 
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   Ζητήματα Νομικής Προστασίας Περιβάλλοντος. 
    (Πορίσματα συνάντησης εργασίας ΕΚΠΑΑ.25/6/2001) 
- Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης 
 «Ζητήματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». 
    (Πορίσματα συνάντησης εργασίας του ΕΚΠΑ-
Α.14/6/2001) 

- Ζήσης Ιωάννης «O οικολογικός πολιτισμός»  (υπό έκ-
δοση) 

- Environment and Society (International Corderence 8-12       
   December 1997),  Michael J. Scoullοs. 
- Greenpeace  «Ενέργεια η μεγάλη στροφή».  Νοέμβριος 
εκδόσεις «Greenpeace» 1994 

- Jeremy Rifkin «Η οικονομία του Υδρογόνου»  Εκδό-
σεις «Α.Α. Λιβάνη» 2003 

- «Η Φύση» (περιοδικό) Οκτ – Νοεμ – Δεκ, 2000) 
- Καλλινικάκη Θεανώ (Επιμέλεια) «Σύγχρονη θεωρία της 
κοινωνικής εργασίας»  Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα» 
2000 

- Καλατίσης Σ. Θ. «Η θερμική ρύπανση του περιβάλλο-
ντος και τα όρια της οικονομικής ανάπτυξης» Εκδόσεις 
«Παπαζήση» 1991 

- Καλλία Αγγελική- Αντωνίου, «Ελληνική και Κοινοτική 
νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος έτη 1989-1994», 
εκδόσεις: «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας»  

- Καλλία Αγγελική- Αντωνίου, «Οι υποχρεώσεις της Ελ-
λάδας και τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών από 
την Κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του περι-
βάλλοντος», εκδόσεις : «ΑΝΤ.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ» 1987 

- Καλλία Αγγελική- Αντωνίου, «Περιβάλλον νομοθεσία 
δικαιώματα του έλληνα πολίτη», έκδοση: «Ένωση Δι-
καίου Περιβάλλοντος» 1987. 
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- Κουκαλάς Γ., Κομνηνός Ν., Φιλαγόπουλος Α. «Πολεο-
δομικός Προγραμματισμός».  Εκδόσεις «ΠΑΡΑΤΗΡΗ-
ΤΗΣ» 1984 

- Κορκοβέλος Χρ. Κ. «Η προστασία του περιβάλλοντος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Εκδόσεις «Αντ. Σ. Σακκου-
λα» 1997 

- Κόλλιας Παν. «Απορρίματα», εκδόσεις «Παναγιώτης Σ. 
Κόλλιας»  Αθήνα 1993 

- Καρακώστας Ι.Κ. / Νίκας Δ.Σ «Ενέργεια και περιβάλ-
λον στην προοπτική της Ευρώπης», 18ο συνέδριο της 
FIDE Βερολίνο 13-16 Οκτωβρίου’96. / Εκδόσεις «Αν. 
Ν. Σακκούλα 1998». 

- ΚουρουζίδηςΣ «Βιβλιογραφική παρουσίαση 2800 τίτ-
λων» Εκδόσεις,«Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθή-
κη»1996  

- Λύτρας Π. Ν. «Εργασιακές Σχέσεις»– Εκδόσεις «IN-
TERBOOKS» 1992 

- Lamb Robert «Οι πληροφορίες που δουλεύουν» Εκδό-
σεις «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος» 1994 

- Μάργαρης Ν.Σ «Λαογραφική Οικολογία»., Εκδόσεις 
«ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ» 1991 

- «Μεσόγειος SOS» (περιοδικό) Τεύχη 1-36 «Δίκτυο Με-
σόγειος SOS» , 2002 

- Μπαρμπέ Φίλιπ «Νέες μορφές ενέργειας», Εκδόσεις 
«Α/συνέχεια», 1986 

-  Μουράτη Αναστασία «Λουλούδια και δέντρα , φυτά & 
βότανα της Βίβλου» εκδόσεις «ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ – ΑΛ. ΛΙ-
ΒΑΝΗ» 1992 

 - «Οίκο» (περιοδικό) «Το πράσινο σπίτι», εφημ Καθημε-
ρινή) Ιανουάριος 2003 

- Οικονόμου Ηλίας «Θεολογική Οικολογία» εκδόσεις 
«Δέσποινα Μαυρομάτη» 1994 
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- ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο  «Οικολογικό κίνημα και θεσμοί, πρα-
κτικά» Λαμία 26-28 Νοε’1999. 

- «Πρακτικά Συνεδρίου 26-29 11 84» 1984 «Ολοκληρω-
μένες πληροφορίες Γης Θεμέλιο για ανάπτυξη».  Εκδό-
σεις  «Παρατηρητής» 

- Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, «Προστατευόμενες φυ-
σικές περιοχές και περιβαλλοντική εκπαίδευση». 24-26 
Σεπτ. 1999, εκδόσεις «Σίγρι Λέσβου». 

- Παπαπαύλου Θ. «Το σποροτετράδιο - φύλλα εργασίας 
για τον μαθητή». έκδοση: «Ελλην. εταιρεία για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτιστική κλη-
ρονομιά» 2002.  

- Πρακτικά Αγροτοπεριβαλλοντικής συνάντησης εργασί-
ας «Αγροτοπεριβαλλοντική πολιτική για μια βιώσιμη 
ανάπτυξη της Υπαίθρου»  εκδόσεις «Σταμούλης» 2000 

- Πρακτικά Πανευρωπαϊκού συνεδρίου «Προστασία των 
Δασών» 3,4,5 Ιουνίου 1988 Κοινοβουλευτική Ομάδα  
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

- Πρακτικά «Εθελοντισμός Πρακτικά Συνεδρίου» 
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε Λαμία / 08-09-10 Ιουνίου 2001 

-  ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.«Ενέργεια και περιβάλλον» 10ο συνέ-
δριο ΠΑΝ.ΔΙ.ΟΙΚ.Ο  6-8   Νοε’98 

- Πρακτικά Διημερίδας Ναυπακτία «Περιβάλλον και Δη-
μόσια Έργα – Έννοιες αντίπαλες;» – Μάιος 1998 

- Peterson R, Mountfort G,Hollon P.A.D.»Τα πουλιά της 
Ελλάδας και της Ευρώπης» εκδόσεις «Χρυσός Τύ-
πος»1981 

- Renfrew C, Bahn P, «Αρχαιολογία, θεωρίες, μεθοδολο-
γία και πρακτικές εφαρμογές» εκδόσεις «Ινστιτούτο του 
Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα», Αθήνα 2001 
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- Σκούρτος Μ. , Σοφούλης Κ.Μ. «Η περιβαλλοντική πο-
λιτική στην Ελλάδα»– Εκδόσεις «Τυπωθήτω – Γιώργος 
Δαρδάνος» 1995 

- Σύλλογος Προστασίας υγείας & περιβάλλοντος περιο-
χής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας. «Ηλεκτρομαγνητι-
κά πεδία υγεία & περιβάλλον».Πρακτικά Ημερίδας 
30/3/2003 

- «ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ»  2001 
- Τσάλτας Γ.Ι. – Γρηγορίου Π.Γ. «Κοινοτικές Στρατηγι-
κές για το περιβάλλον»– Εκδόσεις «ΠΑΠΑΖΗΣΗ» 
1995 

- Τσέτσης Χρ Σταύρος «Ο Ευρωπαϊκός χώρος στο πέρα-
σμα στον 21ο αιώνα».– Εκδόσεις «ΠΑΠΑΖΗΣΗ» 2001 

- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας , «Δομική Πολεοδομία» 
Αθήνα 1973 

- Τρικαλίτη – Παλαιοπόλου – Σταθοπούλου Ρ. Επιστ. ε-
πιμέλεια : Σκούλος Μ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
για Βιώσιμες Πόλεις» 1999 

 - Τσόγκας Μιλτιάδης  . “Φαρμακευτικά φυτά”, (Μελέτη) 
 -  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  «Πρακτικά Συνεδρίου 

4ης Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την τεχνολογία 
του περιβάλλοντος» (30 Ιανουαρ. – 2 Φεβρ. 2003). – 
Τ.Ε.Ε. Heleco’03 

- The Earth Works Group «50 απλά πράγματα που μπο-
ρείς να κάνεις για να σώσεις τη Γη»,  εκδόσεις «Ποντί-
κι» 1989 

 - «The Earth Works Group», «50 απλά πράγματα που 
μπορούν να κάνουν τα παιδιά για να σώσουν τη Γη», 
εκδόσεις «Ποντίκι» 1990. 

- Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Η ανάδειξη του περιβάλλοντος ως πα-
ράγοντα ανάπτυξης στο μεσογειακό χώρο»  Εκδόσεις  
«Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε» 2001 
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- ΥΠΕΧΩΔΕ «Η Ελλάδα οικολογικό και πολιτισμικό 
απόθεμα» ΥΠΕΧΩΔΕ 1995 

- ΥΠΕΧΩΔΕ «Λευκή Βίβλος Τεχνολογίας Προϊόντων  
και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος» ΥΠΕΧΩΔΕ 2002 

 - Francisco Asensio Center «The World of Architecture», 
εκδόσεις «Konemann» 2000 

- Ψαριώτη Θ «Οικολογικό Συναξάρι» εκδόσεις «Τήνος» 
2001 

- Ψαριώτης Ι. «Περιβαλλοντολογικές Περιπλανήσεις», 
εκδόσεις «Άθως» 2000. 

 
- Δρυάς (εφημερίδα) /Ομιλος Φίλων του Δάσους και Οι-
κολόγοι Ν. Φθιώτιδας 

- Εβροοικολογικά (εφημερίδα) /Οικολογική Εταιρεία Ε-
βρου 

- Εν αιθρία (εφημερίδα) /Οικολογική Κίνηση Πάτρας 
- Η Βίγλα (εφημερίδα) /Κίνηση περιβάλλοντος και Οικο-
λογίας Σάμου 

- Καλημέρα κυρά-γη (εφημερίδα) /Οικολογική Κίνηση 
Δράμας 

- Ξυλοκαστρινές Διαδρομές (εφημερίδα) /Οικολογικός & 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ξυλοκάστρου 

- Οικοενημέρωση (εφημερίδα) /Περιβαλλοντική Πρωτο-
βουλία Μαγνησίας 

- Οικοσυνείδηση (εφημερίδα) /Περιβαλλοντική Πρωτο-
βουλία Κιλκίς 

- Περιβαλλοντική Κέρκυρα (εφημερίδα) /Σύλλογος Προ-
στασίας Περιβάλλοντος της Κέρκυρας 

- Υπαιθρος (εφημερίδα) /Σύλλογος Προστ. υγείας και Πε-
ριβ. Χαλανδρίτσας 

- Φουρόγατος (εφημερίδα) /Οικολογική Πρωτοβουλία     
Χανίων 
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    V. Οικολογική Επιστήμη και Οικολογικά Θέματα. 
 
- Ακό Πασκάλ «Ιστορία της Οικολογίας». – Εκδόσεις 

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ» 1991 
- Αραμπατζής Θ. «Θάμνοι και δέντρα στην Ελλάδα» τό-
μοι I, ΙΙ. Οικολογική κίνηση Δράμας Τ.Ε.Ι. Καβάλας, 
Δράμα 2001 

- Αραμπατζή Π. «Οικολογία – μελέτη του Περιβάλλο-
ντος» Θεσσαλονίκη 1987 

- Βόγκας Παναγιώτης «Ανακύκλωση και καθαρότερη πα-
ραγωγή»Εκδόσεις «Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής» 
1995 

-  Βότση Γ. Πέτρου «Οικολογία, Μόλυνση και ρύπανση 
του περιβάλλοντος» Εκδόσεις «Δωδώνη» 1981 

- Διαπούλη Λ., «Φυτογεωργία» - Αθήνα, 1968 
- «Ελληνική Εταιρεία για την προστασία του περιβάλλο-
ντος & της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» , «Το βιβλίο 
οδηγός για τη Μεσογειακή φώκια στην Ελλάδα», εκδό-
σεις «ΑΚΤΗ» 1994 

- Ενγκελμπερτ Στραμ «Αλφαβητάριο της Οικολογίας». 
Τόμος Α,Β Εκδόσεις «ΑΙΟΛΟΣ» 1986 

- Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία  «Το Κόκκινο Βιβλίο 
των απειλούμενων σπονδυλοτών της Ελλάδας» 1992 

- Ελλην.Ορνιθ.Εταιρεία  «Σημαντικές περιοχές για τα 
πουλιά της Ελλάδας»  Εκδόσεις «Ελ-
λην.Ορνιθ.Εταιρεία» 1994 

- Ελλην.Ορνιθ.Εταιρεία  «Το πρώτο μου βιβλίο για τα 
πουλιά» Εκδόσεις «Ελλην.Ορνιθ.Εταιρεία» 1991 

  -Emberlin  J.C. «Εισαγωγή στην Οικολογία»  Εκδόσεις      
   «τυπωθήτω» 1983 
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- Feux Guattari «Οι 3 οικολογίες», Εκδόσεις «Αλεξάν-
δρεια» 1991 

- «Η προστασία των Εθνικών Δρυμών» Πρακτικά Συνε-
δρίου Εκδόσεις «Αντ. Ν. Σακκούλα» 2001 

- Καραγιάννη Αλέξη  «Γενική Οικολογία», έκδοση, 
«Α.Παπασωτηρίου» 1979 

- Κάρσον Ράκελ «Σιωπηλή άνοιξη»– εκδόσεις «ΚΑ-
ΚΤΟΣ» 1981 

- Λαζαρέτου Θ, Καρέτσος Γ «Προστατευόμενες Φυσικές 
περιοχές», «Προδιαγραφές μελετών διαχείρισης περι-
βάλλοντος οικολογικά ευαίσθητων περιοχών» Εκδόσεις 
«Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς / ΕΚΚΕ»  2002 

- Λαζαρέτου Θ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα και δίκαι-
ο» Εκδόσεις «ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΚΚΕ / Γεν. Γραμματεία 
Νέας Γενιάς» 2002 

- Μαγγιώρης Σταύρος  «Στα μονοπάτια της Φύσης και 
της Βιολογίας» Εκδόσεις «Γ. Βασιλείου» 1999 

- Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέ 
   ντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων «Ελληνικοί Υγρότοποι».   
   Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 1996 . 
- Μοδινός Μ., Ευθυμιόπολος Η., (επιμέλεια) «Οικολογία 
και επιστήμες του περιβάλλοντος» έκδοση: «Στοχα-
στής» / ΔΙΠΕ 1998 

- Moor Lee, Blunden John,  «Άνθρωπος και περιβάλλον 
2» εκδόσεις  «Π. Κουτσουμπός Α.Ε.»,  1988. 

- Νέζης Νίκος «Το ανθρώπινο περιβάλλον - Αρχές και 
τρόποι προστασία»– εκδόσεις «ΠΙΤΣΙΛΟΣ» 1992 

- Νας Ρ.Φ, «Τα δικαιώματα της φύσης» Εκδόσεις «Θυ-
μέλη» 1995 

-  Πρακτικά Συνεδρίου 21-22-23 3-1989 ΔΕΘ   1989  
«Προστασία περιβάλλοντος και Γεωργική Παραγωγή»   
Εκδόσεις «Γεωτεχν.Επιμελητήριο Ελλάδας» 
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-  Πρακτικά Συνεδρίου «Γεωργία και Περιβάλλον» 
25/02/2000, «Κέντρο Γαία», Μουσείο Γουλανδρής Φυ-
σικής Ιστορίας» 1989 

- Ρόντερικ Φρέηζιερ Νας  1995 «Τα δικαιώματα της Φύ-
σης». Εκδόσεις «Θυμέλη» 

- Σφενδρυράκης Σ, Κ. Κορφιάτης «Βασικές Αρχές Οικο-
λογίας από τη σκοπιά τη διαχείρισης« «Η Επιστήμη της 
Οικολογίας και η διαχείριση – προστασία του Περιβάλ-
λοντος»  Γενική Γραμμ. Νέας Γενιάς / ΕΚΚΕ/ 

-  Σφήκας Γιώργος   «Τα Εθνικά Πάρκα της Ελλάδας» 
Εκδόσεις Explorer 2002 

- Συμβούλιο της Ευρώπης   «Γεωργία και Άγρια ζωή»  
Εκδ. «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

- Santouris Elisabet. «ΓΑΙΑ Το ανθρώπινο ταξίδι  από το 
χάος στον κόσμο» εκδ. «Νέα Σύνορα Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ» 
1989. 

- Sarre Philip, Pryce Rees, Hodgkinss A. «Άνθρωπος και 
περιβάλλον 1» εκδόσεις «Π. Κουτσουμπός Α.Ε.»,  
1988. 

- Τσούνης  Γρ.  «Λεξικό για το περιβάλλον» Εκδόσεις 
«Δελφίνι» 1993 

 - ΥΠΕΧΩΔΕ, «Προδιαγραφές & πρότυπα μελετών προ-
στατευόμενων περιοχών & φορέων διαχείρισης» 
www.minenv.gr  
- ΥΠΕΧΩΔΕ Ειδική περιβαλλοντική μελέτη «Kοιλάδα 
και εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός κόλπος GR 2440002» 
1998.  
- Υπ.Γεωργίας -δασαρχείο Λαμίας, δασαρχείο Άμφισσας, 
ΕΘΙΑΓΕ, European Commission DG XI, Ινστιτούτο  Με-
σογειακών  Δασικών Οκοσυστημάτων & Τεχνολογίας  
Δασικών Προιόντων, «Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Δρυ-
μού Οίτης» 1996. 
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-Χατζημπίρος Κ, Χριστούλας, Ανδρεαδάκης Α «Μαθή-
ματα οικολογίας» Εκδόσεις «Ε.Μ.Π» 1995. 
 
 
   VI. Γενικά  
- «ΑΒΕΣΤΑ» το ιερό βιβλίο του Ζωροαστρισμού – εκ-
δόσεις Καστανιώτη 1992 
- Βλάχος Γ.Κ. «Τεχνική και Πολιτισμός», εκδόσεις «Στα   
  μούλης» 2000. 
- Γρηγορίου Παναγιώτης «Το μέλλον της Ευρώπης και η 
συνοχή του Ευρωπαϊκού Χώρου» Εκδόσεις Παπαζήση, 
2002 
- Cordellier Serge «Ο κόσμος τον εικοστό αιώνα»– εκδό-
σεις Πατάκη, 1999. 

-Campbell J. Άνθρωπος & Πληροφοριακά Συστήματα»         
  Εκδόσεις «Χατζηνικολή» 1985 
- Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών 

(ΔΙΠΕ)  « Παγκοσμιοποίηση και περιβάλλον»  Εκδό-
σεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 2002 

- Ζήσης Ιωάννης «Ειρήνη και διανόηση» εκδόσεις: «Σε  
  νέκας-21ος αιώνας» 1996. 
- Ζήσης Ιωάννης «Πλανητικό και ανθρώπινο αδιέξοδο»,            
  εκδόσεις: «ΤΗΛΟΡΗΤΗΣ» 1988 
- Ζήσης Ιωάννης, «Ο κόσμος των ανθρώπων μετά το   
 AIDS και την οικολογική καταστροφή», εκδόσεις: «ΤΗ  
  ΛΟΡΗΤΗΣ» 1991 
- Κοτταρίδη Κων/να, Σιουράνης Γρηγόρης Επιστ. Επιμέ-
λεια “Θεωρία Παιγνίων Αφιέρωμα στον John Nash»  
Εκδόσεις «ΕΥΡΑΣΙΑ» 2002 

- Kank Michio, «Οράματα του Μέλλοντος»  Εκδόσεις 
«Anubis» / 2000 Αθήνα 

 - Μπλέηκ – εκδόσεις «ΠΛΕΘΡΟΝ» 1987 
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- Μπωντριφιάρ Ζαν «Η καταναλωτική κοινωνία» – Εκ-
δόσεις «Νησίδες», 2000 

- Μπρυκνερ Πασκάλ «Η μιζέρια του πλούτου» – Εκδό-
σεις «Αστάρτη», 2002 

 - Μπούκτσιν Μ «Τα όρια της Πόλης», εκδόσεις «Ελεύ-
θερος Τύπος» 1979 
- Gergen J. Kenneth.,  «Ο Κορεσμένος εαυτός» - Εκδό-
σεις «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», 1977. 

- Grosby Α. Οικολογικός Ιμπεριαλισμός, Η βιολογική ε-
πέκταση της Ευρώπης 900-1900, εκδ. «Κωσταράκη» 
1986 

- Rifkin  Jeremy  «Η νέα εποχή της Πρόσβασης»  Εκδό-
σεις ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ  2001 

- Simmel George «Πόλη και Ψυχή» Εκδόσεις « Έρα-
σμος» , 1962 

- Φαναριώτη Π  «Δημόσια Διοίκηση Αποκέντρωση και 
Αυτοδιοίκηση»  Εκδόσεις   ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 

- Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Απο-
κέντρωσης  «Οδηγός εφαρμογής για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-
2006» 

 
 
   VII. Τουρισμός & περιβάλλον. 
- Βαρβαρέσος Στέλιος «Τουρισμός οικονομικές προσεγ-
γίσεις», Εκδόσεις «ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ»  

- Βαρβαρέσος Στέλιος, «Ορεινοί όγκοι και τουρισμός :                             
Μια Χωρο-χρονική προσέγγιση» (περιοδικό Τουριστική 
επιστημονική επιθεώρηση 1,2003) 
-  Βαρβαρέσος Στέλιος «Τουρισμός έννοιες, μεγέθη, δο-
μές», Εκδόσεις «ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ» 2000 
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- Γ. Γ. Ν. Γ. - «Οδηγός επαγγελμάτων εναλλακτικού του-
ρισμού» / Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς / Ευρωπαϊκό 
Κοινοτικό Ταμείο / Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 1999 

- European Partners for the environment, “Tourism, lei-
sure, nature protection and agri-tourism: principles, 
partnerships and practice”. Edit: Tourism research 
group university  of Exeter 1996 

- Ηγουμενάκης Ν.Γ. «Τουριστική Οικονομία»– Εκδόσεις 
“INTERBOOKS” 1991 

- Ηγουμενάκης Ν.Γ. «Τουριστική πολιτική», , Εκδόσεις 
«INTERBOOKS» 1999 

- Κραβαρίτης, Κ.Ν. «Επαγγελματικός Τουρισμός» Εκδό-
σεις Interbooks 1992 

- Κοκκώσης Χ. – Τσάρτας Π. «Βιώσιμη Τουριστική Α-
νάπτυξη & Περιβάλλον» εκδόσεις «Κριτική» 2001 

- Λύτρας Περικλής «Η κοινωνία της αναψυχής» – Εκδό-
σεις Interbooks 2002 

- Λύτρας Ν.Περικλής, «Τουριστική ψυχολογία», Εκδό-
σεις Interbooks 1993 

- Λογοθέτης Μιλτιάδης «Τουρισμός και Βιώσιμη Ανά-
πτυξη» έκδοση, «Μιλτιάδης Λογοθέτης» 1997 

- Lozato J. P.– Giotart «Τουριστική γεωγραφία»  Εκδό-
σεις «Interbooks» 1996 

- “Planning Sustainable regional development” Mio – 
ECSDE, 1999 

- Σδρυν Έλεν και Σφακιανού Γρηγ «Οικιακή Οικονομί-
α».– Εκδόσεις «ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΤΥΡΟΒΟΛΑ» 

- Σφακιανάκης Μ.Κ. «Εναλλακτικές Μορφές Τουρι-
σμού» Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ» 2000 

- Σαρησάββας Βασίλης «Παραδοσιακά Επαγγέλματα»   
   εκδόσεις «Μαλλιάρης παιδεία» 2000 
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- Συνεργασία Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα για την Αντα-
γωνιστικότητα του Τουρισμού. Επιχειρηματικό Συμ-
βούλιο ΠΟΤ (Νοεμ.2001) Σύνδεσμος ελληνικών τουρι-
στικών επιχειρήσεων.  

- Σχίζας Γ. «Ο άλλος Τουρισμός» εκδόσεις: «Εναλλακτι-
κές εκδόσεις» 1998 

- Τσάρτας Πάρις, «Τουρίστες, ταξίδια, τόποι: κοινωνιο-
λογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό», Εκδόσεις « Εξά-
ντας» 1996 

- Tribe John, Xavier Font, Nigel Griffiths, Richard Vick-
ery and Kaven Yale “Environmental Managements for 
Rural Tourism and Recreations”   CASSELL 2000 

- United Nations «Economic and social council» 
a. Approval of the Global Code of Ethics for Tourism. 
b. Global Code of Ethics for Tourism. http://www.unic.gr 
 
wwf.Ελλάς (επιμ.) Πρακτικά συνεδρίου Μέθοδοι μέτρη-
σης φέρουσας ικανότητας και διαχείριση επισκεπτών 
στις προστατευόμενες περιοχές  

- WWF Ελλάς : Αθήνα, 2002 
 
 
 

            Χρήσιμες  ηλεκτρονικές διευθύνσεις  
 
Υπουργείο  ΠΕΧΩΔΕ (ΕΠΠΕΡ)  http//www.minenv.gr 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Οδηγοί, άξονες, λιμάνια, αστική ανάπτυ-
ξη.                        http://www.epoalaa.gr 
 
Υπουργείο  Ανάπτυξης http://www.ypan.gr/ 
                        EΠAN   http://www.ypan.gr/kps/index.htm 
 
Υπουργείο  Αιγαίου      http://www.ypai.gr 
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Υπουργείο  Γεωργίας    http://www.minagric.gr/ 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2000 – 2006                 
                                      http://www.minagric.gr 
 
Υπουργείο  Μεταφορών & Επικοινωνιών  
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι και οι συγκοινωνίες στα      
Αεροδρόμια»                    http://www.saas.gr 
  
 
Υπουργείο Πολιτισμού  http//www.culture.gr 
 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας  http//ygeia-pronoia.gr 
 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  http//epeaek.gr 
 
Παν. Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο) 
                                                        http://www.eco-net.gr 
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                          Βασικές Συντομογραφίες 
 
 
ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.  Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών 

Οργανώσεων 
Γ’ ΚΠΣ.   Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
ΠΕΠ.  Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα 
ΠΠ.  Προστατευόμενη περιοχή ή ανάλο-

γα πράσινα προϊόντα  
ΜΚΟ.    Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
ΠΜΚΟ.  Περιβαλλοντική μη Κυβερνητική 

Οργάνωση 
ΟΤΑ.  Οργανισμός Τοπικής Αυτόδιοίκη-

σης 
ΚΕΔΚΕ.  Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοι-

νοτήτων Ελλάδας 
ΤΕΔΚ.  Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινο-

τήτων 
ΕΝΑΕ  Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοική-

σεων Ελλάδας 
ΕΚΕ.    Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
ΕΘΙΑΓΕ.  Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Έ-

ρευνας 
ΕΠΜ.    Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 
ΣΕΠ.  Σύστημα Επιστημονικής παρακο-

λούθησης 
ΜΠΕ.  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων 
ΣΔ.    Σχέδιο Διαχείρισης 
ΦΔ.    Φορέας Διαχείρισης 
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ΚΕΚ.  Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτι-

σης 
ΙΕΚ.  Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κα-

τάρτισης 
ΧΥΤΑ.  Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορ-

ριμμάτων 
ΠΕ.    Πράσινη Επιχειρηματικότητα 
ΚΥΑ.    Κοινή Υπουργική Απόφαση  
ΕΣΗΕΑ.  Ένωση Συντακτών Ημερησίων 

Εφημερίδων Αθηνών. 
ΠΟΠ.  Προστατευόμενη Ονομασία Προέ-

λευσης 
ΠΓΕ.  Προστατευόμενη Γεωγραφική Έν-

δειξη 
ΕΛΟΤ.  Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίη-

σης 
ΑΣΑΟΣ.  Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής 

Οικολογικού Σήματος  
ΕΠΠΕΡ                       Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περι-

βάλλον  
Ε.Ε.   Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ε.Κ.Β.Υ. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγρο-

τόπων 
EMAS. Eco-Management and Audit 

Scheme 
ISO                             International  Organization for 

standardization. 
  
 


