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Πνευµατικά Δικαιώµατα © 2015 Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
Την ευθύνη για το περιεχόµενο της δηµοσίευσης, όσον αφορά το κείµενο, τις
φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία, έχει αποκλειστικά και µόνο ο συγγραφέας εκάστης
επιστηµονικής εργασίας.
Ο συγγραφέας έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει πριν την δηµοσίευση της
επιστηµονικής του εργασίας το Copyright ή την γραπτή παραχώρηση των
πνευµατικών δικαιωµάτων, για τις φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία που υπάρχουν στο
κείµενό του και δεν συνιστούν δική του πνευµατική ιδιοκτησία. Το Διεθνές
Πανεπιστήµιο της Ελλάδος ουδεµία ευθύνη φέρει για το περιεχόµενο των κειµένων
που περιέχονται στον παρόντα συλλογικό τόµο πρακτικών και θεωρίας βιώσιµης
ανάπτυξης και ενδεχοµένως να αποτελούν προσωπικές απόψεις ή θέσεις του
εκάστοτε συγγραφέα, καθώς και δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην τις απόψεις των
συγγραφέων των άρθρων και των τυχόν σχολίων ή παρεµβάσεων.
Το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος δεν εγγυάται σε καµία περίπτωση την
ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιµότητα των περιεχοµένων των κειµένων που
περιέχονται στο συλλογικό τόµο δηµοσίευσης των πρακτικών του συνεδρίου ή τα
αποτελέσµατά τους.
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Πρόλογος
Το εγχειρίδιο αυτό (ελληνική και αγγλική έκδοση) συντάχθηκε µε τη φροντίδα
καθηγητών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος και η σύνθεση του έγινε από
απόφοιτους και µεταπτυχιακούς φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στη
Διαχείριση Περιβάλλοντος και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, του Διεθνούς Πανεπιστηµίου
αλλά και άλλων τοµέων. Είναι αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας και δουλειάς.
Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να δηµιουργηθεί ένας απλός, κατανοητός και
χρήσιµος οδηγός - εργαλείο για τον αναγνώστη, προκειµένου να κατανοήσει τις
βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της ουσιαστικής αξίας της αειφορίας που
συµβάλλει στην επίλυση παγκόσµιων προβληµάτων και ανησυχιών.
Στο εγχειρίδιο αυτό ο αναγνώστης µπορεί να βρει βασικούς ορισµούς που αφορούν
τη βιωσιµότητα. Επιπλέον, σε κάποια κεφάλαια, αναλύονται πλήρως οι τρεις πυλώνες
της αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνία, οικονοµία). Επίσης, παρουσιάζεται η γέννηση
και η εξέλιξη της βιώσιµης ανάπτυξης καθώς και ο ρόλος των επιχειρήσεων σε αυτή.
Επιπροσθέτως, αναλύεται η σύνδεση ανάµεσα στον Τουρισµό, τους Συνεταιρισµούς
και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. Επιπλέον ο αναγνώστης µπορεί να βρει κεφάλαια που
αφορούν στις Επιπτώσεις της Αστικής Ρύπανσης στη Βιωσιµότητα, και τον Ρόλο των
Πολιτών στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ υπάρχει και κεφάλαιο
αφιερωµένο στο Δικαίωµα στο Περιβάλλον: “ η αρχή της αειφορίας στην ελληνική
έννοµη τάξη.” Τέλος, υπάρχουν και κάποιες ειδικές συνεισφορές µε την ανάλυση
εννοιών που σχετίζονται µε τη Βιώσιµη Ανάπτυξη.

Λέξεις Κλειδιά: Βιώσιµη Ανάπτυξη, Εγχειρίδιο, Αειφορία, Φοιτητές
Γιώργος Γονιάδης
Οκτώβριος 18, 2015

Εισαγωγή στη Βιώσιµη Ανάπτυξη

Σελίδα 4

Κατάλογος Συντοµογραφιών
ΑΕΠ
ΑΚΖ
ΒΑ
ΔΗΕΠΑ
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΔΝΤ
ΔΟΕ
ΔΣΜ
ΔΣΣ
ΕΕ
ΕΚΕ
ΕΥΠ
ΗΕ
ΗΠ
ΗΠΑ
ΚΔΑΥ
ΜΕ
ΜΚΟ
ΜΠΕ
ΟΟΣΑ
ΠΟΕ
ΠΟΤΗΕ
ΠΟΥ
ΠΠΑ
ΠΣΕ
ΠΤ
ΣΠΗΕΚΑ
ΤΟΚΥ
ΤΠΕ
AKO
DAX
ELECTRE
LOHAS
ODS

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Βιώσιµη Ανάπτυξη
Διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
Διάσκεψη των Συµβαλλοµένων Μερών
Διεθνής Συνεταιριστική Συµµαχία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Ηνωµένα Έθνη
Ηλεκτροµαγνητικό Πεδίο
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
Μη-Κυβερνητική Οργάνωση
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη
Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου
Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού των Ηνωµένων Εθνών
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας
Πλαίσιο Απολογισµού Βιωσιµότητας
Πλατφόρµα Συνεργαστικής Επίγνωσης
Παγκόσµια Τράπεζα
Σύµβαση Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή
Τµήµα Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Ανάλυση Κόστους-Oφέλους
Γερµανικός Χρηµατιστηριακός Δείκτης
ELimination Et Choix Traduisant la REalité
Llifestyle Of Health And Sustainability
Ουσίες που Καταστρέφουν το Όζον

Εισαγωγή στη Βιώσιµη Ανάπτυξη

GDP
LCA
SD
UNCED
IHU
IMF
ILO
COP
ICA
EU
CSR
EEA
UN
EMF
USA
CMUR
SME
NGO
EIA
OECD
WTO
UNWTO
WHO
GRI
CAP
WB
UNFCCC
DESA
ICT
CBA
DAX
ELECTRE
LOHAS
ODS

Σελίδα 5

Πίνακας Περιεχοµένων
Πρόλογος ....................................................................................................................... 4
Κατάλογος Συντοµογραφιών ...................................................................................... 5
Πίνακας Περιεχοµένων ................................................................................................ 6
Ευχαριστίες ................................................................................................................... 7
Πρόλογος από τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο ......................................... 9
Πρόλογος από τον καθηγητή κ. Ευτύχιο Σαρτζετάκη ............................................ 11
Εισαγωγή .................................................................................................................... 13
Πρακτικά του 1ου Διεθνούς συνεδρίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη από το Διεθνές
Πανεπιστήµιο Ελλάδας.............................................................................................. 15
Ορισµοί ....................................................................................................................... 20
Οι Τρεις Πυλώνες της Βιώσιµης Ανάπτυξης .......................................................... 24
Η γέννηση και η εξέλιξη της Βιώσιµης Ανάπτυξης ................................................ 28
Βιώσιµη Ανάπτυξη και Περιβάλλον ......................................................................... 34
Η Κοινωνική Διάσταση της Βιώσιµης Ανάπτυξης ................................................. 37
Βασικές Οικονοµικές Αρχές της Βιώσιµης Ανάπτυξης .......................................... 41
Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση ........................................................ 45
Ο Ρόλος της Επιχείρησης στη Βιώσιµη Ανάπτυξη - Η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη......................................................................................................................... 50
Τουρισµός και Βιώσιµη Ανάπτυξη ........................................................................... 54
Συνεταιρισµοί και Βιώσιµη Ανάπτυξη .................................................................... 57
Οι Επιπτώσεις της Αστικής Ρύπανσης στη Βιωσιµότητα – ο Ρόλος των Πολιτών
...................................................................................................................................... 63
Δικαίωµα στο Περιβάλλον: η αρχή της αειφορίας στην ελληνική έννοµη τάξη .. 70
Αξίζει τον κόπο η βιωσιµότητα για τις εταιρείες;................................................... 74
Δηµιουργία κινήτρων και εργαλείων έτσι ώστε να υποκινηθούν οι πολίτες να
γίνουν «Έξυπνοι Πολίτες». Μία προσέγγιση µε κοινωνικό προσανατολισµό της
βιωσιµότητας από τη βάση προς την κορυφή. ........................................................ 82
Πολυκριτηριακή ανάλυση ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για την υιοθέτηση
βιώσιµων αστικών πολιτικών ................................................................................... 91

Εισαγωγή στη Βιώσιµη Ανάπτυξη

Σελίδα 6

Πίνακας Εικόνων
Εικόνα 1 - Πηγή: http://www.thwink.org/ ............................................................... 24
Εικόνα 2 - Πηγή: http://www.oryktosploutos.net/2010/06/blogpost.html#.VSL1gNysWSp ................................................................................ 31
Εικόνα 3 - Οι τρεις διαστάσεις του όρου "Βιώσιµη Ανάπτυξη" ........................... 63
Εικόνα 4 - Ιεραρχία Διαχείρισης Αποβλήτων .......................................................... 66
Εικόνα 5 - Πυραµίδα των επιπέδων αλληλεπίδρασης των πολιτών έτσι ώστε να
καταφέρουν να γίνουν «Έξυπνοι Πολίτες». ..................................................... 84
Εικόνα 6 - Η ολοκληρωµένη αντίληψη της συλλογικής ευφυΐας. ........................ 86
Εικόνα 7 - ΤΠΕ για τη συλλογική ευφυΐα. .............................................................. 87

Εισαγωγή στη Βιώσιµη Ανάπτυξη

Σελίδα 7

Ευχαριστίες
Στην ολοκλήρωση αυτού του εγχειριδίου συνέβαλαν κάποια άτοµα µε τη συµµετοχή
τους στα διάφορα στάδια της εκπόνησής του. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον
Καθ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, τον Καθ. Ευτύχιο Σαρτζετάκη και τον Δρ. Γιώργο
Μπανιά για τη συνεχή τους υποστήριξη καθώς και την υποµονή που επέδειξαν σε
σχέση µε την ολοκλήρωση αυτού του εγχειριδίου.
Επιπλέον, πρέπει να ευχαριστήσουµε τη Σοφία Σαουρίδου, της οποίας η βοήθεια και
η συµµετοχή της µε αφοσίωση σε όλα τα βήµατα της διαδικασίας, ειδικά στο
ξεκίνηµα της, ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντική. Ειδικές ευχαριστίες στους Μπακάλη
Αρετή, Καρανικόλα Κωνσταντίνο, Λαµπρινάκη Βικτώρια-Βασιλική, Μέλλιου
Καλλιθέα, Μέλλου Χαρούλα, Μούχλια Δήµητρα, Ονγκάρη Κατερίνα και Ψήµµα
Θωµά οι οποίοι συµµετείχαν στις προσπάθειες µας µε κείµενά τους.
Επιπροσθέτως, οι θερµότερες ευχαριστίες µας πρέπει να δοθούν στην Σαββίνα
Παπαδάκη, Βικτώρια-Βασιλική Λαµπρινάκη και Νίκο Μανέ για την µετάφραση
κεφαλαίων, από τα Αγγλικά στα Ελληνικά.
Τέλος, θέλουµε να ευχαριστήσουµε την φιλόλογο κ. Ώγια Κουρλίτη για τον πολύτιµο
χρόνο που αφιέρωσε σην φιλολογική επιµέλεια της ελληνικής έκδοσης.
Γιώργος Γονιάδης & Μαρία Λαµπρίδη
Τελικοί συντάκτες
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Πρόλογος από τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο
Τον 21ο αιώνα η ανθρωπότητα έχει έρθει αντιµέτωπη µε ποικίλα περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα. Σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις, πολλοί διεθνείς
οργανισµοί και ιδιώτες αντιµετωπίζουν προκλήσεις. Οι επιπτώσεις της κλιµατικής
αλλαγής και η έλλειψη πόρων ολοένα εντείνονται, ενώ παράλληλα ο αντίκτυπος τους
δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια ενός κράτους αλλά αντίθετα εξαπλώνεται σε όλο
τον κόσµο. Αυτή η παράµετρος του περιβάλλοντος που δε γνωρίζει σύνορα, έχει
καταστήσει τα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα συλλογικά ζητήµατα που
απαιτούν κοινές προσπάθειες έτσι ώστε να εξευρεθεί λύση, ή τουλάχιστον να
µετριαστούν τα ίδια τα προβλήµατα ή οι επιπτώσεις τους.
Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την επιτυχή αντιµετώπιση των
προβληµάτων αυτών. Οι περισσότερες από αυτές οδηγούν σε κοινές προσπάθειες, οι
οποίες µε τη σειρά τους απαιτούν ένα συγκεκριµένο πλαίσιο έτσι ώστε να
καταλήξουµε σε εποικοδοµητικές πολιτικές µε γνώµονα την εξεύρεση λύσεων. Μία
επιτυχηµένη προσέγγιση είναι η οδηγία πλαίσιο για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Σύµφωνα
µε την Επιτροπή Brundtland η βιώσιµη ανάπτυξη είναι «η ανάπτυξη που καλύπτει τις
ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των µελλοντικών
γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι ένα ζήτηµα
που κατά κύριο λόγο αφορά τα κράτη και τις επιχειρήσεις, αλλά δεν παύει να αφορά
εξίσου και τους πολίτες. Παραδείγµατος χάρη, τείνουµε να αναφερόµαστε συχνά
στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και να υποβαθµίζουµε την αξία και τη σηµασία της
Προσωπικής Κοινωνικής Ευθύνης στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας ζωής
για όλους.
Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις σκέψεις/ιδέες, στο Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος,
µέσα από την υλοποίηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο
«Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιωσιµότητα», συστάθηκε µία οµάδα ένθερµων
φοιτητών που αποφοίτησαν πρόσφατα, µε την επωνυµία «Students for
Sustainability», τους οποίους έφερε κοντά το όραµα που µοιράζονται για την
προώθηση και διάδοση των ιδεών και των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης. Ο
πρωταρχικός µας στόχος ήταν να δώσουµε το έναυσµα για την κινητοποίηση της
προσωπικής κοινωνικής ευθύνης των φοιτητών µας. Αυτές οι πρωτοβουλίες
οδήγησαν και στην διοργάνωση του «1ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη», όπου παρουσιάστηκαν οι πρακτικές της βιώσιµης ανάπτυξης
από ειδικούς µέσα σε ένα µη-ακαδηµαϊκό πλαίσιο, και στο οποίο είχαν πρόσβαση
οποιοσδήποτε ενδιαφέρονταν. Αυτό το συνέδριο ήταν µία συλλογική εκδήλωση, που
διοργανώθηκε εξ ολοκλήρου από τους φοιτητές σε συνεργασία µε περιφερειακές
αρχές, µη κυβερνητικούς οργανισµούς, ιδρύµατα και εταιρείες, µία εκδήλωση µέσα
Εισαγωγή στη Βιώσιµη Ανάπτυξη
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από την οποία ξεδιπλώθηκε η κεντρική αξία των συλλογικών πρωτοβουλιών στο
πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν των δραστηριοτήτων της
οµάδας «Φοιτητές για τη Βιωσιµότητα» για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά
µε τα ζητήµατα της βιώσιµης ανάπτυξης, οι φοιτητές µας συνέταξαν το ανά χείρας
εγχειρίδιο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Το παρόν εγχειρίδιο έγινε µε την
καθοδήγηση καθηγητών και ακαδηµαϊκών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ενώ τη συντακτική ευθύνη
είχαν πτυχιούχοι και µεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιωσιµότητα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Επιπλέον, για
τη συγγραφή κάποιων κεφαλαίων του εγχειριδίου συνέβαλαν διακεκριµένοι
καθηγητές στο τοµέα της βιώσιµης ανάπτυξης και της προστασίας του
περιβάλλοντος, όπως ο Καθηγητής κ. Franz Josef Radermacher.
Ο σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι να λειτουργήσει ως ένας απλός,
ολοκληρωµένος, χρήσιµος οδηγός, ένα εργαλείο για τον αναγνώστη, έτσι ώστε να
κατανοήσει καλύτερα τις βασικές αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Επιπροσθέτως,
σκοπός του είναι να παρουσιάσει την ουσιώδη αξία της βιωσιµότητας που συµβάλει
στην επίλυση ποικίλων παγκόσµιων, περιφερειακών και τοπικών προβληµάτων και
ανησυχιών. Τέλος, οι φοιτητές επιδιώκουν, µέσω αυτού του εγχειριδίου, να
προωθήσουν τη σηµασία της βιώσιµης ανάπτυξης σε µια πιο ευρεία κλίµακα, για την
οικονοµία και το περιβάλλον.

Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος
Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής,
Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος
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Πρόλογος από τον καθηγητή κ. Ευτύχιο Σαρτζετάκη
Η συνεχώς αυξανόµενη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβληµάτων οδήγησε
κατά τη διάρκεια των χρόνων σε µία σειρά αντιδράσεων από ανεξάρτητους
οργανισµούς, όπως η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών
Πόρων το 1948 και η Λέσχη της Ρώµης µε την έκθεσή της µε τίτλο Τα Όρια της
Ανάπτυξης το 1972. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 και του ’80 το κίνηµα
που αρχικά επικεντρωνόταν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση
των φυσικών πόρων, δηµιούργησε δεσµούς και µε περιβαλλοντικές, οικονοµικές και
κοινωνικές διαστάσεις. Σε επίπεδο θεσµών, η έννοια της Βιώσιµης Ανάπτυξης
επινοήθηκε στη Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον
που έγινε στη Στοκχόλµη το 1972 και έπειτα διαµορφώθηκε ο ορισµός µέσα από την
Παγκόσµια Στρατηγική Συντήρησης (1980), την Έκθεση Brundtland (1987) και τη
Διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη που έγινε στο
Ρίο (1992).
Παρά το γεγονός ότι µέσα στις επόµενες δεκαετίες, το κυρίαρχο ρεύµα σκέψης για
τη βιώσιµη ανάπτυξη αναπτύχθηκε σταδιακά, η αντίληψη παραµένει αόριστη και
είναι δύσκολο να εντοπιστούν συγκεκριµένες διεθνείς και εθνικές πολιτικές,
επιχειρηµατικές πρακτικές και δράσεις της καθηµερινής ζωής των πολιτών. Συνεπώς,
είναι ξεκάθαρο ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα και κυρίως πρακτικές γνώσεις και
δεξιότητες για την εφαρµογή των ιδεών και των βασικών κατευθυντήριων γραµµών
της βιώσιµης ανάπτυξης σε όλες τις κοινωνικές και οικονοµικές δραστηριότητες και
κατά κύριο λόγο στην παραγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών.
Ανταποκρινόµενο σε αυτή την ανάγκη, που δεν έχει καλυφθεί στην Ελλάδα, το
Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος έλαβε την πρωτοβουλία το 2012 να δηµιουργήσει το
πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και
Βιωσιµότητας. Ο πρωταρχικός στόχος του προγράµµατος είναι η παροχή θεωρητικής
γνώσης και πρακτικών δεξιοτήτων στα µελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων και
οργανισµών έτσι ώστε να διοικούν επιχειρήσεις µε βιώσιµο τρόπο προς όφελος του
οργανισµού στον οποίο εργάζονται και της κοινωνίας εν γένει.
Έχοντας αποκοµίσει γνώσεις από τα µαθήµατα και υποκινούµενοι από την έντονη
επιθυµία τους να προωθήσουν τα ζητήµατα βιωσιµότητας, οι φοιτητές και οι
απόφοιτοι του προγράµµατος δηµιούργησαν µία οµάδα εθελοντών που ονοµάζεται
«Φοιτητές για τη Βιωσιµότητα». Η πιο σηµαντική εκ των δράσεων της οµάδας ήταν η
διοργάνωση του «1ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη του ΔΙ.ΠΑ.Ε.»
το Μάιο του 2015. Παρότι το συνέδριο υποστηριζόταν από το πρόγραµµα του
πανεπιστηµίου, οι φοιτητές ήταν εκείνοι που καθόρισαν τα θέµατα και που
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διοργάνωσαν σε συνεργασία µε άλλες περιφερειακές αρχές, µη κυβερνητικούς
οργανισµούς, ιδρύµατα και εταιρείες, µία εκδήλωση που στέφθηκε µε απόλυτη
επιτυχία.
Επιπλέον, οι φοιτητές συνέλαβαν την ιδέα για την έκδοση του ανά χείρας τόµου και
θα ήθελα να επικεντρωθώ στην αρχική ιδέα των φοιτητών που ήταν η συγγραφή ενός
ολοκληρωµένου οδηγού που θα περιείχε διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις για
τη βιώσιµη ανάπτυξη. Ένας τόµος που δηµιουργήθηκε κυρίως από φοιτητές για τους
φοιτητές και το κοινό εν γένει. Προσωπικά πιστεύω ακράδαντα ότι ο τόµος αυτός
επιτυγχάνει το σκοπό του και θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συµµετείχαν,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που συνεισέφεραν µε τις απόψεις τους όπως και
εκείνων που συµµετείχαν στην επιµέλεια, την προετοιµασία και την έκδοση του
εγχειριδίου. Ως Διευθυντής του προγράµµατος νιώθω ιδιαίτερα περήφανος για τους
φοιτητές µου καθώς πιστεύω ότι η συµµετοχή τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητες
εκτός του προγράµµατος σπουδών συµβάλουν θετικά στην προσωπική τους πρόοδο
και την ανάπτυξη του προγράµµατος.
Καθηγητής Ευτύχιος Σαρτζετάκης
Διευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντική
Διαχείριση και Βιωσιµότητα
Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος
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Εισαγωγή
Tα τελευταία έτη, ιδίως από το 2007, όταν η φούσκα στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ
έσκασε, η διεθνής κοινότητα αντιµετώπισε µια παγκόσµια οικονοµική κρίση που
άλλαξε διάφορες κοινωνικές και οικονοµικές πεποιθήσεις. Έχοντας επίσης κατά νου
την πολυπλοκότητα της θεωρίας για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και την
πολυπλοκότητα της παγκόσµιας οικονοµίας και των διαφόρων συµφερόντων,
κατέστη προφανές ότι ο παραδοσιακός τρόπος σκέψης και δράσης ήταν όχι µόνο µη
βιώσιµος αλλά και επιζήµιος για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονοµία.
Παρουσιάστηκε εποµένως µια νέα οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική
πραγµατικότητα η οποία ώθησε και ωθεί σταδιακά τις κοινωνίες σε λιγότερο
σπάταλες και περισσότερο βιώσιµες, πράσινες ή οικολογικές συµπεριφορές, η οποία
µε τη σειρά της ωθεί σε αλλαγές στις επιχειρηµατικές και κοινωνικές δραστηριότητες
και αντιλήψεις. Με την πάροδο του χρόνου γίνεται φανερή η ανάγκη για συντονισµό
των διαφόρων στρατηγικών, ενώ µια περαιτέρω και καρποφόρα εφαρµογή των
βέλτιστων πρακτικών και αποφάσεων, φαίνεται να είναι µια πολλά υποσχόµενη λύση,
µέσα από µια συνολική προσπάθεια και εποικοδοµητική συνεργασία.
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η βιωσιµότητα µιας δραστηριότητας αφορά στην
µακροπρόθεσµη παράτασή της στο µέλλον· η βιωσιµότητα µε την σηµερινή έννοια
του όρου αποτελεί µια πορεία, µια διαδικασία του ανθρώπου να διατηρηθεί στο
πεπερασµένο οικοσύστηµα της Γης. Η βιωσιµότητα όµως δεν είναι µια
συγκεκριµένη, παγιωµένη ιδέα, αλλά µια εξελικτική πορεία βελτίωσης της
διαχείρισης των φυσικών και ανθρωπίνων συστηµάτων µέσα από την καλύτερη
κατανόηση και γνώση. Ο βασικός στόχος της βιωσιµότητας είναι η επιβίωση του
ανθρώπου και µε αυτή την έννοια είναι ανθρωποκεντρική, αλλά διαφέρει απόλυτα
από την «άγρια» ή απεριόριστη ανάπτυξη-µεγέθυνση, που πρεσβεύουν τα κλασικά
οικονοµικά, για τον απλό λόγο ότι θέτει περιορισµούς. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι
είναι µια έννοια πολύ ευρύτερη από την προστασία του περιβάλλοντος, διότι
προϋποθέτει και µακροπρόθεσµες πολιτιστικές αλλαγές. Βασική προϋπόθεση είναι η
ικανότητα προσαρµογής ενός κράτους/λαού/πολιτισµού. Πέρα όµως από την
ικανότητα προσαρµογής, η προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη προϋποθέτει σε µεγάλο
βαθµό την καινοτοµία σε όρους ιδεών, τεχνολογίας, δράσεων κτλ. Τα προβλήµατα
που έχει να αντιµετωπίσει η ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα δεν µπορούν να επιλυθούν
µε παραδοσιακά µέσα και πρακτικές.
Σήµερα, είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η βιωσιµότητα είναι µια δυναµική διαδικασία
που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και δεν
αλληλοαναιρούνται, υπάρχει όµως και µία υποτυπώδης και λογική ιεράρχηση η οποία
δεν τονίζεται συχνά. Πιο συγκεκριµένα, το περιβάλλον είναι σύστηµα ιεραρχικά
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ανώτερο και εξασκεί µακροπρόθεσµα έλεγχο στα ανθρώπινα συστήµατα της
οικονοµίας και της κοινωνίας.
Ο δρόµος προς την αειφορία έχει συγκεκριµένη στόχευση την οποία και
παρουσιάζουµε στο εγχειρίδιο, υπάρχουν όµως συγκεκριµένες καταστάσεις που
πρέπει τουλάχιστον να διατηρήσουµε και κάποια άλλα τα οποία πρέπει να
αναπτύξουµε ή και εξελίξουµε προς µία θετική κατεύθυνση.
Οι προκλήσεις για την αειφόρο ανάπτυξη είναι τόσο ετερογενείς και πολύπλοκες όσο
η ποικιλοµορφία των ανθρώπινων κοινωνιών και των φυσικών οικοσυστηµάτων σε
όλο τον κόσµο. Ενδεικτικά προβλήµατα είναι α. η εξάντληση πεπερασµένων πόρων
(καύσιµα, έδαφος, ορυκτά, είδη), β. η υπερβολική χρήση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας (δάση, ψάρια και άγρια ζωή, γονιµότητα εδάφους), γ. η ρύπανση (αέρα,
νερού, εδάφους), δ. η ανισότητα (οικονοµική, πολιτική, κοινωνική, φυλετική) και
τέλος ε. η απώλεια ειδών (απειλούµενα είδη και απειλούµενα εδάφη). Η θεωρία της
βιώσιµης/αειφόρου ανάπτυξης είναι πολυσύνθετη, περίπλοκη και ασαφής. Όµως,
στην πραγµατικότητα, η αειφόρος ανάπτυξη αντλεί µεγάλο µέρος της απήχησης, της
δύναµης, και της δηµιουργικότητας της από αυτήν την συγκεκριµένη της ασάφεια.
Η βιωσιµότητα ή αειφορία, εκτός από θεωρία είναι και µια πρόσκληση για δράση,
ένα έργο σε εξέλιξη, µια ιδιάζουσα πολιτική διαδικασία της οποίας καλούµαστε να
γίνουµε µέρος. Εποµένως, εµείς ως οµάδα νέων επιστηµόνων και στα πλαίσια της
ατοµικής κοινωνικής ευθύνης, µέσω της οµάδας µας «Students for Sustainability»
αποφασίσαµε να κάνουµε µία αρχή στο θέµα της βιώσιµης ανάπτυξης. Και κάπως
έτσι γεννήθηκε το 1ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (το πρώτο του
είδους του στη χώρα µας) το οποιο πραγµατοποιήθηκε στις 16 Μαϊου 2015 στην
αίθουσα Δηµοτικού Συµβουλίου στο Δηµαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Σκοπός του συνεδρίου ήταν η προώθηση της ιδέας της βιωσιµότητας στην κοινωνία
καθώς και η αφύπνιση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τα σηµαντικά
ζητήµατα που σχετίζονται µε τη βιώσιµη ανάπτυξη του πλανήτη καθώς και την
παράλληλη προώθηση στρατηγικών βιώσιµης ανάπτυξης. Στα ίδια πλαίσια
κινηθήκαµε και για την δηµιουργία του συγκεκριµένου εγχειριδίου.
Γιώργος Γονιάδης
Ιδρυτικό Μέλος και Συντονιστής της οµάδας Students for Sustainability
Απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Τµήµατος Περιβαλλοντική Διαχείριση και
Βιωσιµότητα του Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδας
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Πρακτικά του 1ου Διεθνούς συνεδρίου για τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη από το Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδας
Έλλη Μέλλιου
Μετάφραση από τα Αγγλικά
Νίκος Μανές
Πρωινό τµήµα:
Εναρκτήριες οµιλίες:
A. Καθηγητής Ν. Μουσσιόπουλος (Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδας):
Παρουσίαση της αποστολής του Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδας, “Είναι
πολύ σηµαντικό να βλέπω πως οι φοιτητές µπορούν να οργανώνουν ένα
συνέδριο µε σκοπό να διαχύσουν τις ακαδηµαϊκές γνώσεις τους στην
κοινωνία.
B. Κα. Ν. Κατσιούλη (Friedrich Ebert Stiftung): Εκ µέρους του Friedrich Ebert
Stiftung στηρίζουµε και σεβόµαστε την οργάνωση του συνεδρίου. Η Naomi
Klein στο βιβλίο της αναφέρει (πρόσφατο βιβλίο µε τίτλο “This Changes
Everything” - “Αυτό αλλάζει τα πάντα”) τη σηµασία της αποτροπής της
κλιµατικής αλλαγής. (Η συγγραφέας αµφισβητεί την πολιτική της Τρόικας
στην Ελλάδα, διαφωνεί µε την ιδιωτικοποίηση των ενεργειακών πηγών στην
Ελλάδα και υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να γίνουν επενδύσεις σε ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, κατά προτίµηση κρατικές).
C. Εκπρόσωπος του Δήµου Θεσσαλονίκης: Παρουσίασε εν συντοµία τις
αδυναµίες των επιβλαβών τεχνολογιών για το περιβάλλον.
D. Γ. Γονιάδης: (Εκπρόσωπος των φοιτητών για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη): Ως
συντονιστής της οργανωτικής επιτροπής ανέφερε ότι ήταν µία συντονισµένη
προσπάθεια όλων των µελών της επιτροπής. Έγινε ιδιαίτερη µνεία στους
χορηγούς του συνεδρίου οι οποίοι ήταν ιδιωτικές εταιρείες που εφαρµόζουν
πρακτικές βιώσιµης ανάπτυξης. Ο κος Γωνιάδης τόνισε, επίσης, ότι σκοπός
του συνεδρίου ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού σε πρώτη φάση και της
κοινωνίας κατ' επέκταση αναφορικά µε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης.
Οµιλίες:
1. Καθ. F. J. Radermacher: Στην παρουσίαση του µε τίτλο “12 άξονες για ένα
καλύτερο κόσµο” παρουσίασε το υποθετικό σενάριο όπου αναλάµβανε την
ευθύνη για την οργάνωση του κόσµου µε ένα βιώσιµο τρόπο. Στο παρόν
σενάριο κάλυψε όλους τους τοµείς (παγκόσµια διακυβέρνηση, οικονοµία,
κοινωνία και περιβάλλον). Τόνισε, ότι µη βιώσιµος τρόπος ζωής θα µπορούσε
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να έχει δύο αποτελέσµατα είτε τη δηµιουργία δύο παγκόσµιων τάξεων, πολύ
φτωχών και πολύ πλούσιων, ή µία πρωτοφανή οικολογική καταστροφή.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο λόγος για τον οποίο παρατηρείται τέτοια εξάρτηση
της παγκόσµιας οικονοµίας από τα ορυκτά καύσιµα είναι η µεγάλη αξία που
έχουν, περίπου 30 δισεκατοµµύρια δολάρια. Σε µία τέτοια περίπτωση, η
στροφή της παγκόσµιας οικονοµίας σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας θα
προκαλούσε ντόµινο αρνητικών επιπτώσεων στον τοµέα των ορυκτών
µορφών ενέργειας (εταιρείες, εργαζόµενους, προµηθευτές κτλ). Η πρόκληση,
λοιπόν, που αποµένει είναι η επίλυση του προβλήµατος της κλιµατικής
αλλαγής µε ταυτόχρονη αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων. Έκλεισε την
οµιλία του, τονίζοντας ότι οι νέοι µε τις καινούριες ιδέες τους έχουν τη
δυνατότητα να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης της κοινωνίας και κατά συνέπεια
τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο κόσµος. Χαρακτηριστικά ανέφερε, ότι οι
νέοι έχουν 70 χρόνια µπροστά τους για να πείσουν άλλους να σκέφτονται
διαφορετικά και τους ώθησε να χρησιµοποιήσουν το χρόνο τους.
2. Καθ. D. Van der Hout: Χρησιµοποιώντας ως δεδοµένο ότι η ποιότητα του
αέρα είναι ένας δείκτης της βιωσιµότητας της κάθε πόλης, η παρουσίασή του
έδειξε την αυξανόµενη ανησυχία αναφορικά µε τα προβλήµατα υγείας που
προέρχονται από την ατµοσφαιρική ρύπανση και την κλιµατική αλλαγή. Για
να τονίσει την υπόθεση του, έδειξε την έρευνα και τα αποτελέσµατα που είχαν
προκύψει από το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα “TRANSPHORM”, το οποίο είχε ως
στόχο να βελτιώσει τη γνώση πάνω στα προβλήµατα υγείας που οφείλονται
στα αιωρούµενα σωµατίδια προερχόµενα από τον τοµέα των µεταφορών,
ειδικά στις πόλεις. Ακολούθησε µία ταξινόµηση των διάφορων µέσων και
προτάσεων για τη µεταφορά (αυξηµένη χρήση ποδηλάτων, µέσα µαζικής
µεταφοράς, ηλεκτροκίνηση στα πλοία, φόρος στην κηροζίνη κτλ) αναφορικά
µε το αποτέλεσµα που έχουν στον περιορισµό των αιωρούµενων σωµατιδίων,
στην µείωση των αερίων του θερµοκηπίου και στην προστασία του κλίµατος
µε γνώµονα το κόστος τους. Συµπερασµατικά, τα µοναδικά χαρακτηριστικά
της κάθε πόλης καθορίζουν το καταλληλότερο τρόπο µεταφοράς σε τοπικό
επίπεδο και δεύτερον, η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται αλλά η συγκέντρωση
των αιωρούµενων σωµατιδίων παραµένει πάνω από τα επιτρεπτά όρια και για
αυτό απαιτείται µία βιώσιµη πολιτική σε παγκόσµιο επίπεδο µε υιοθέτηση
µέτρων σε παγκόσµιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
3. Κα. Α. Καλλία - Αντωνίου: Έκανε µία επισκόπηση πάνω στην ελληνική και
ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία δίνοντας έµφαση στις τελευταίες
αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην τελευταία, µέσω της υιοθεσίας
περισσότερων από 400 οδηγιών, κανονισµών και αποφάσεων σε θέµατα όπως
η βιοποικιλότητα, το νερό, η ρύπανση του αέρα και η περιβαλλοντική ευθύνη
όπως επίσης και οδηγίες που θέτουν µακροπρόθεσµους στόχους για να
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επιτευχθούν όπως π.χ. στη διαχείριση αποβλήτων. Τόνισε την ανάγκη του
εθελοντικού νόµου ο οποίος περιλαµβάνει προαιρετικά µέτρα για εφαρµογή
από τις εταιρείες (µε την υιοθέτηση τους θα έχουν συγκεκριµένα οφέλη) και
τη χρησιµότητα των σπουδών που παρέχονται από το Περιβαλλοντικό τµήµα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες διαµορφώνονται ανάλογα µε τα δεδοµένα
που συλλέγονται από τα κράτη µέλη. Επιπλέον, ήταν πολύ ενδιαφέρον για
τους παρευρισκόµενους η ύπαρξη του δικαιώµατος για καθαρό και υγιεινό
περιβάλλον (το δικαίωµα ενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
παραπονεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση του περιβαλλοντικού
νόµου). Τέλος, έκανε προτάσεις αναφορικά µε την ενίσχυση της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στην Ευρώπη: 1) Ευρωπαίοι περιβαλλοντικοί
επιθεωρητές σε συνεργασία µε εθνικούς, 2) καλύτερη εκπαίδευση των
δηµόσιων λειτουργών και 3) ισορροπία ανάµεσα σε οικονοµικές, κοινωνικές
και περιβαλλοντικές σκέψεις.
4. Στρογγυλή τράπεζα: Αλληλεπίδραση µεταξύ της βιώσιµης ανάπτυξης και των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων (Συζήτηση υπό τον καθ. Ν. Μουσσιόπουλο και τα
µέλη του πάνελ: καθ. Ε. Σαρτζετάκη, κο Μ. Φάµελλο και κα. Α. Καλλία
Αντωνίου, στα Ελληνικά). Αυτή η άκρως διαφωτιστική συζήτηση
περιστράφηκε γύρω από τρία βασικά θέµατα: 1) τη σχέση ανάµεσα στη
Βιώσιµη Ανάπτυξη και τις ηθικές αξίες, 2) την πιθανότητα της χρήσης της
βιώσιµης ανάπτυξης ως εργαλείο για την εξάλειψη της φτώχιας και 3) τη
συµβατότητα ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και στη Βιώσιµη
Ανάπτυξη. Καθένας από τους οµιλητές επεσήµανε µία πληθώρα παραµέτρων
(όπως την τροποποίηση του συστήµατος αξιών µας ταυτόχρονα µε την
εξέλιξη της νοµοθεσίας και την παρούσα επικράτηση των οικονοµικών αξιών
σε αντίθεση µε τις ηθικές αξίες, που αναπόφευκτα επιφέρει την καταστροφή
του οικονοµικού, ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου, δηµιουργεί πολλά
σηµεία τριβής µέσα στην κοινωνία, µεταξύ πόλεων και κρατών), εντούτοις
όµως όλοι συµφώνησαν στο γεγονός ότι η δικαιότερη κατανοµή του πλούτου
αποτελεί τη βάση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και για τη διασφάλιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τέτοιου είδους ανάπτυξη θα είναι εφικτή όχι στη
βάση των οικονοµικών δεικτών αλλά δια µέσου της ενεργής συµµετοχής των
πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Είναι απαραίτητη η συµµετοχή των πολιτών
για να διασφαλιστεί η συµµετοχή της κοινωνίας στο αναπτυξιακό µοντέλο µε
την εφαρµογή των αρχών της Βιώσιµης Ανάπτυξης, για να επανέλθει η
δηµοκρατία, η ισότητα και η αλληλεγγύη σε σταθερές βάσεις.
Χαιρετισµός από τον Δήµαρχο Θεσσαλονίκης κο Γ. Μπουτάρη: Ήταν ιδιαίτερα
χαρούµενος που νέοι άνθρωποι παίρνουν τέτοια πρωτοβουλία επειδή οι περισσότεροι
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άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη σηµασία της Βιώσιµης Ανάπτυξης και κατά
συνέπεια δε δείχνουν το δέοντα σεβασµό.
Απογευµατινό τµήµα:
5. Κος Γ. Δρακόπουλος: Σύµφωνα µε τον ορισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού
Τουρισµού για τη βιωσιµότητα καθόρισε πρακτικές βιώσιµου τουρισµού και
διοίκησης τουριστικών µονάδων οι οποίες έχουν εφαρµογή σε όλες τις µορφές
τουρισµού και σε όλους τους προορισµούς και σηµείωσε τη σηµαντικότητα
επίτευξης ισορροπίας ανάµεσα στην περιβαλλοντική, οικονοµική και
κοινωνική - πολιτιστική πτυχή της τουριστικής ανάπτυξης για τη διασφάλιση
της µακροχρόνιας βιωσιµότητας του τουρισµού. Έδωσε πρακτικά
παραδείγµατα όπου έχει επιτευχθεί ισορροπία σε αυτές τις τρεις διαστάσεις
σηµειώνοντας ότι ο βιώσιµος τουρισµός προϋποθέτει την ενεργή συµµετοχή
όλων των ενδιαφερόµενων µερών. Σύµφωνα µε τον οµιλητή, το να επιτευχθεί
η Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι µια δυναµική διαδικασία και απαιτεί συνεχή
παρακολούθηση των επιπτώσεων παίρνοντας καινούρια µέτρα ή
διορθώνοντας µέτρα που έχουν ήδη παρθεί όποτε χρειάζεται. Τέλος, έκλεισε
την οµιλία του υπογραµµίζοντας ότι ο βιώσιµος τουρισµός πρέπει να διατηρεί
ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των τουριστών και να διασφαλίζει µία
αξιοµνηµόνευτη εµπειρία στους τουρίστες, αυξάνοντας την ευαισθησία τους
πάνω σε θέµατα βιωσιµότητας και προωθώντας πρακτικές βιώσιµου
τουρισµού.
6. Κος Χ. Βλαχοκώστας: Έδωσε έµφαση στην έννοια τoυ ενεργού πολίτη που
αποτελεί µία προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω προς τη βιωσιµότητα. Στις
πόλεις, οι πολίτες είναι εκτεθειµένοι σε ποικίλες περιβαλλοντικές πιέσεις. Το
αστικό κλίµα είναι σηµαντικό για τη βιωσιµότητα ενώ ταυτόχρονα αποτελεί
µία µεγάλη πρόκληση για τις αρχές και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Τόνισε, ότι είναι υψίστης σηµασίας η ευαισθησία του κοινού για τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη από τη µία και η τόνωση της συλλογικότητας από την άλλη
(ανάγκη για συλλογικές δράσεις). Ενεργοί πολίτες χρειάζονται για να
δηµιουργήσουν δίκτυα, να αυξήσουν τις γνώσεις και τον έλεγχο των
δραστηριοτήτων της πόλης. Μπορούν ακόµη, να ωθήσουν τις πόλεις να
αλλάξουν προς τη βιωσιµότητα. Επιπρόσθετα, οι ενεργοί πολίτες συµµετέχουν
στη διακυβέρνηση και ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής
των γύρω τους. Τόνισε, επίσης, ότι η αποτελεσµατική δηµοκρατία
επιτυγχάνεται µε τη χρήση της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. Το κλειδί για µία
επιτυχηµένη, βιώσιµη και ενεργή πόλη βρίσκεται στη δύναµη των κατοίκων
της.
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7. Κα Ζ. Καντουνάτου: Η οµιλία της επικεντρώθηκε στο πως η Βιώσιµη
Ανάπτυξη µπορεί να γίνει ένα χρήσιµο εργαλείο για τη δηµιουργία πολιτικών
για να περιοριστεί η ανεργία στους νέους. Πιστεύει ότι η νεανική
επιχειρηµατικότητα µπορεί να λύσει το πρόβληµα της ανεργίας των νέων στην
Ελλάδα.
8. Κος Α. Χατζηνικολάου: Παρουσίασε καθηµερινά παραδείγµατα ενεργών
πολιτών µέσω του παραδείγµατος του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η
περιβαλλοντική οµάδα του Πανεπιστηµίου έχει αναλάβει εθελοντικά διάφορες
οικολογικές δραστηριότητες για να δηµιουργήσει ένα καθαρό και οικολογικό
εκπαιδευτικό περιβάλλον και ταυτόχρονα να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές
πάνω σε περιβαλλοντικά θέµατα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
9. Ανοιχτή συζήτηση: Ήταν, χωρίς υπερβολή, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και
ζωντανά µέρη του Συνεδρίου από τη στιγµή που η συζήτηση µιας ώρας
διαµορφώθηκε από σύντοµες ερωτήσεις, απαντήσεις και απόψεις που
εκφράστηκαν από τους οµιλητές και τους παρευρισκόµενους πάνω σε όλα τα
θέµατα που αναπτύχθηκαν από τους οµιλητές. Κάποιες χαρακτηριστικές
ερωτήσεις που συζητήθηκαν αρκετά ήταν οι εξής: 1) Πως µπορούµε να
εφαρµόσουµε τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη;, 2) Η αιτία της
απουσίας της Βιώσιµης Ανάπτυξης είναι η υψηλή φορολογία και η
γραφειοκρατία;, 3) Πως µπορούν οι νέοι να εφαρµόσουν τις ιδέες τους για να
προωθήσουν τη Βιώσιµη Ανάπτυξη;, 4) Προστατεύουµε το περιβάλλον επειδή
το αγαπάµε και το σεβόµαστε ή το κάνουµε επειδή φοβόµαστε τις αρνητικές
συνέπειες που θα αντιµετωπίσουµε αν το καταστρέψουµε;
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Ορισµοί
Κατερίνα Ογγάρη
Βιώσιµη ανάπτυξη
Με βάση τον ορισµό της Επιτροπής Brundtland, Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη
που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να δεσµεύει την δυνατότητα των
µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Με άλλα λόγια, η
ανάπτυξη είναι αδιαµφισβήτητα ουσιαστικής σηµασίας για την ικανοποίηση των
ανθρώπινων αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Για το
λόγο αυτό θα πρέπει να βασίζεται στην αποτελεσµατική και περιβαλλοντικά
υπεύθυνη χρήση όλων των ανεπαρκών πόρων της κοινωνίας, είτε φυσικών, είτε
ανθρωπίνων είτε οικονοµικών πόρων.
Φυσικοί Πόροι
Οι φυσικοί πόροι είναι κυρίως φυσικά αγαθά εύκολα προσβάσιµα και διαθέσιµα τα
οποία ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να τα χρησιµοποιήσει για την κάλυψη των
αναγκών του. Οι φυσικοί πόροι µιας χώρας αναφέρονται συνήθως στις οικονοµικά
αξιοποιήσιµες άµεσες (πρωτογενείς) ύλες, κάποιες από τις οποίες
χαρακτηρίζονται πηγές ενέργειας που µας προσφέρει η βιόσφαιρα, το έδαφος, το
υπέδαφος, το νερό, η ατµόσφαιρα , ως και το φως του ήλιου που επιδρά στην περιοχή
αναφοράς. Είναι άρα φυσικό επόµενο πως για την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης
θα πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής στόχοι:
α) η εκµετάλλευση των φυσικών πόρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη δυνατότητα
ανανέωσής τους
β) θα πρέπει να επιδιώκεται ελαχιστοποίηση της χρήσης των εξαντλήσιµων φυσικών
πόρων και προσπάθεια αντικατάστασής τους µε ανανεώσιµους
γ) η εναπόθεση αποβλήτων στο περιβάλλον δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη
δυνατότητα απορρόφησής τους.
Βιωσιµότητα
Η βιωσιµότητα είναι ένα πρότυπο παραγωγής το οποίο στοχεύει στο
καλύτερο οικονοµικό αποτέλεσµα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το
φυσικό περιβάλλον, στο παρόν αλλά και στο αόριστο µέλλον. Βασικό της στοιχείο
είναι η ισορροπία µεταξύ παραγωγής αγαθών και της πρώτης ύλης η οποία
δαπανήθηκε για να επιτευχθεί η παραγωγή. Εποµένως, στόχος των βιώσιµων
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διαδικασιών είναι να επιτύχουν περισσότερη παραγωγή µε µικρότερη δαπάνη πρώτης
ύλης, γι' αυτό και η βιωσιµότητα αναφέρεται µαζί µε την ανακύκλωση, τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και το βιοκλιµατικό σχεδιασµό.
Κλιµατική Αλλαγή
Στη Σύµβαση-Πλαίσιο
των
Ηνωµένων
Εθνών
για
τις
Κλιµατικές
Μεταβολές (UNFCC), η κλιµατική αλλαγή ορίζεται ως η µεταβολή στο κλίµα που
οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Είναι γεγονός πως η
αλλαγή της σύνθεσης της ατµόσφαιρας και η κλιµατική αλλαγή λειτουργούν σαν ένα
πρόσθετο στοιχείο στη φυσική κλιµατική µεταβλητότητα. Επιπλέον, ως αλλαγή
κλίµατος µπορεί να θεωρηθεί και µια αλλαγή στις στατιστικές ιδιότητες του
κλιµατικού συστήµατος όταν θεωρείται σε µακροπρόθεσµο πλαίσιο, ανεξάρτητα από
την αιτία.
Βιοπικοιλότητα
Ως βιολογική ποικιλότητα, βιοποικιλότητα, ορίζουµε κυρίως το σύνολο των γονιδίων,
των βιολογικών ειδών, των οικοσυστηµάτων και των πολιτισµών µιας περιοχής. Ο
µεγάλος αριθµός και η ποικιλοµορφία των σύγχρονων µορφών ζωής στη Γη είναι το
αποτέλεσµα εκατοντάδων εκατοµµυρίων χρόνων εξελικτικής ιστορίας. Δυστυχώς
στις µέρες µας παρατηρείται µείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη, γεγονός που
οφείλεται σε µια σειρά από αιτίες όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η καταστροφή
των δασών, η ερηµοποίηση των εδαφών και η µόλυνση των υδάτων.
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Οι µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και η
γεωθερµική ενέργεια, η ενέργεια κυµάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια και η υδραυλική
ενέργεια ανήκουν στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Η χρήση τους επιτρέπει τη
µείωση εκποµπών αερίων που προξενούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, τα οποία
προέρχονται από την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, µπορούν να
βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια µικρών και αναπτυσσόµενων χωρών, καθώς
και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση µε την οικονοµία του
πετρελαίου.
Πράσινη Τεχνολογία
Το πεδίο της "πράσινης τεχνολογίας" περιλαµβάνει µία συνεχώς εξελισσόµενη οµάδα
µεθόδων και υλικών που ασχολείται όχι µόνο µε τις τεχνικές για την παραγωγή
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ενέργειας αλλά και µε την παραγωγή µη-τοξικών προϊόντων καθαρισµού. Στόχος
είναι αυτό το πεδίο να φέρει την καινοτοµία και τις αλλαγές στην καθηµερινή µας
ζωή. Οι εφευρέσεις από αυτού του είδους την τεχνολογία είναι φιλικές προς το
περιβάλλον και συχνά περιλαµβάνουν την ενεργειακή απόδοση, την ανακύκλωση,
την ασφάλεια και την υγεία, τις ανανεώσιµες πηγές και πολλά άλλα. Τρανταχτά
παραδείγµατα της "πράσινης τεχνολογίας" είναι τα ηλιακά κύτταρα και τα
φωτοβολταϊκά.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Η οικειοθελής δέσµευση των επιχειρήσεων για ένταξη κοινωνικών και
περιβαλλοντικών δράσεων στις δραστηριότητές τους, πέρα από τις απαιτήσεις της
νοµοθεσίας, σε σχέση µε όλους όσοι άµεσα ή έµµεσα επηρεάζονται από αυτές ,
αποτελεί τη έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με άλλα λόγια, είναι η
ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία, αφορά δηλαδή την
ισόρροπη αντιµετώπιση της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης
της λειτουργίας µιας επιχείρησης για οικονοµική ανάπτυξη, βιωσιµότητα και
κοινωνική συνοχή.
Πηγές:
Τι είναι η κλιµατική αλλαγή;
[ONLINE] Available at:
[Accessed 11 October 2015].

http://climatechange.edu.gr/ti-einai-i-klimatiki-allagi/

Φυσικοί πόροι | Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος
[ONLINE] Available at: http://www.eea.europa.eu/el/themes/natural [Accessed 11
October 2015].
Η σηµασία της Βιοποικιλότητας | Ελληνικός Οργανισµός Περιβάλλοντος
[ONLINE] Available at: http://www.eop.org.gr/news/91-2011-06-14-15-03-41.html
[Accessed 12 October 2015].
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας | Europa
[ONLINE] Available at:
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/index_el.htm
[Accessed 10 October 2015].
Πράσινη Ανάπτυξη | Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
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[ONLINE] Available at: http://www.ypeka.gr/?tabid=223 [Accessed 11 October
2015].
Η Eταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην ΕΕ | Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ONLINE]
Available at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=el [Accessed 12
October 2015].
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Οι Τρεις Πυλώνες της Βιώσιµης Ανάπτυξης
Λαµπρινάκη Βικτώρια-Βασιλική, Λαµπρίδη Μαρία

Εικόνα 1 - Πηγή: http://www.thwink.org/
Ο σκοπός της Βιώσιµης Ανάπτυξης είναι να "καλύψει τις ανάγκες των παρόντων
γενεών χωρίς να διακυβεύσει την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις
δικές τους ανάγκες" . Για να αντιληφθεί κάποιος τη Βιωσιµότητα, πρέπει να λάβει
υπόψη τις τρεις κύριες ζώνες επιρροής, τους λεγόµενους «Τρεις Πυλώνες της
Βιωσιµότητας» και τις αντίστοιχες πτυχές αυτής που αποτελούνται από την
κοινωνική, την οικονοµική και περιβαλλοντική.
Αυτές οι τρεις πτυχές είναι αλληλένδετες και αν συνδυαστούν και εφαρµοστούν στην
πράξη µπορούν να δηµιουργήσουν µια σταθερή βάση για έναν βιώσιµο κόσµο από
τον οποίο µπορούν να επωφεληθούν όλοι: "Οι φυσικοί πόροι διατηρούνται, το
περιβάλλον προστατεύεται, η οικονοµία δεν πλήττεται και η ποιότητα της ζωής των
πολιτών βελτιώνεται ή συντηρείται."
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Περιβαλλοντική Βιωσιµότητα
Προκειµένου να επιτευχθεί η περιβαλλοντική βιωσιµότητα, το φυσικό περιβάλλον θα
πρέπει να διατηρεί την πλήρη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα του για µεγάλο
χρονικό διάστηµα. Είναι προτιµότερο τα µέτρα που θα παρθούν να ενθαρρύνουν την
ισορροπία του φυσικού µας περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα να προωθούν θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης. Οποιεσδήποτε ενέργειες που διαταράσσουν την ισορροπία του
περιβάλλοντος θα πρέπει να αποφεύγονται, αλλά εάν εµφανιστούν θα πρέπει να
περιορίζονται σε µικρότερο βαθµό. Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε ενέργειας ή απόφασης.
Υπάρχει µια ποικιλία θεµάτων που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική βιωσιµότητα,
από τη ρύπανση µέχρι τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Ο κύριος σκοπός της
περιβαλλοντικής βιωσιµότητας είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και επιπλέον η ενθάρρυνση της
αποκατάστασης και της διατήρησης των φυσικών οικότοπών µας.
Οικονοµική Βιωσιµότητα
Η οικονοµική βιωσιµότητα είναι η ικανότητα µιας οικονοµίας να στηρίξει ένα
ορισµένο επίπεδο οικονοµικής παραγωγής επ΄αόριστον. Οικονοµική αξία µπορεί να
δηµιουργηθεί από κάθε έργο ή απόφαση. Η οικονοµική βιωσιµότητα αναφέρεται σε
αποφάσεις που λαµβάνονται µε τον πιο συνετό τρόπο σε σχέση µε τις άλλες πτυχές
της βιωσιµότητας. Πραγµατική βιωσιµότητα δεν προωθείται όταν λαµβάνονται
υπόψη µόνο η οικονοµική ανάπτυξη. Στην ευρύτερη κλίµακα η συνήθης προσέγγιση
ήταν το λεγόµενο "business as usual" που σήµαινε ότι το κέρδος ήταν η µόνη
ανησυχία και ο στόχος των επιχειρήσεων. Ωστόσο, όταν οι καλές επιχειρηµατικές
πρακτικές ενσωµατώνονται στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πλευρές της
βιωσιµότητας, το αποτέλεσµα είναι πολύ πιο ευεργετικό.
Η οικονοµική βιωσιµότητα αποτελείται από πολλά πράγµατα. Από την "έξυπνη
ανάπτυξη" στις επιδοτήσεις ή και στις φορολογικές ελαφρύνσεις για την πράσινη
ανάπτυξη. Είναι σηµαντικό όµως να ενισχυθεί και να προωθηθεί µέσω εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, της έρευνας και µέσω της ενηµέρωσης του κοινού. Επίσης, µεγάλη
έµφαση θα πρέπει να δοθεί και σε άλλους τοµείς, όπως η µείωση των περιττών
δαπανών.
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Κοινωνική Βιωσιµότητα
Η κοινωνική βιωσιµότητα, επικαλείται τις αποφάσεις και τα έργα που προάγουν τη
γενική βελτίωση της κοινωνίας. Σε γενικές γραµµές, η κοινωνική διάσταση της
βιωσιµότητας υποστηρίζει την ιδέα της δικαιοσύνης µεταξύ των γενεών, πράγµα που
σηµαίνει ότι οι µελλοντικές γενεές έχουν το δικαίωµα στην ίδια ή και καλύτερη
ποιότητα ζωής µε τις σηµερινές γενιές. Η έννοια αυτή περικλείει επίσης πολλά άλλα
θέµατα που άπτονται της κοινωνίας, όπως η περιβαλλοντική νοµοθεσία, τα
ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώµατα, η ισότητα στην υγεία, η ανάπτυξη των
κοινοτήτων µέσω της κοινωνικής συµµετοχής, το κοινωνικό κεφάλαιο, η στήριξη της
δικαιοσύνης και της κοινωνικής ευθύνης, η πολιτισµική επάρκεια, η κοινωνική
ελαστικότητα και η ανθρώπινη προσαρµογή.
Η κοινωνική διάσταση της βιωσιµότητας είναι εξίσου σηµαντική µε τους άλλους δύο
πυλώνες. Εάν δεν ληφθούν σοβαρά υπόψη αυτό µπορεί να οδηγήσει στην
κατάρρευση της όλης πορείας προς τη βιωσιµότητα καθώς και της ίδιας της
κοινωνίας.
Ο νοµπελίστας Amartya Sen δίνει τις ακόλουθες διαστάσεις για την κοινωνική
βιωσιµότητα:
• Δικαιοσύνη - η κοινότητα παρέχει ίσες ευκαιρίες και αποτελέσµατα για όλα
τα µέλη της, ιδίως τα φτωχότερα και πιο ευάλωτα.
• Ποικιλοµορφία - η κοινότητα προωθεί και ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα
• Αλληλοσυνδεµένη / Κοινωνική συνεκτικότητα - η κοινότητα παρέχει τις
διαδικασίες, τα συστήµατα και τις δοµές που προάγουν συνεκτικότητα εντός και
εκτός της κοινότητας σε επίσηµο, ανεπίσηµο και θεσµικό επίπεδο
• Ποιότητα ζωής - η κοινότητα εξασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι βασικές
ανάγκες και προωθεί µια καλή ποιότητα ζωής για όλα τα µέλη σε επίπεδο ατοµικό,
οµαδικό καθώς και στο επίπεδο της ίδιας της κοινότητας (π.χ. Υγεία, στέγαση,
εκπαίδευση, απασχόληση και ασφάλεια)
• Δηµοκρατία και διακυβέρνηση - η κοινότητα παρέχει τις δηµοκρατικές
διαδικασίες και ανοιχτές και πιο υπεύθυνες δοµές διακυβέρνησης.
• Ωριµότητα - το άτοµο αποδέχεται την ευθύνη της συνεχούς ανάπτυξης και
βελτίωσης µέσω ευρύτερων κοινωνικών ιδιοτήτων (π.χ. µορφές επικοινωνίας,
πρότυπα συµπεριφοράς, έµµεση εκπαίδευση και φιλοσοφικές αναζητήσεις)
Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι ένας συνδυασµός των τριών αυτών πυλώνων και δεν
µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικά, εάν κάποιο από αυτά δεν είναι, «λειτουργεί»
σωστά. Αν κάποιος πυλώνας είναι αδύναµος, τότε το σύστηµα στο σύνολό του δεν
είναι βιώσιµο.
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Η γέννηση και η εξέλιξη της Βιώσιµης Ανάπτυξης
Μαρία Λαµπρίδη & Χαρούλα Μέλλιου
«…θα πρέπει κάθε φορά να κόβονται τόσα δένδρα στα δάση, όσα θα µπορούσαν να
αναπτυχθούν ξανά...» Με αυτή την απλή φράση στο µακρινό 1713, ο Χανς Καρλ
φον Κάρλοβιτς (Hans Carl von Carlowitz 1645-1714), τονίζοντας τη σηµασία της
σωστής διαχείρισης του δασικού αποθέµατος, «γέννησε» την ιδέα της βιώσιµης
ανάπτυξης. Πολύ σύντοµα και ο Τόµας Μάλθους µε το σύγγραµµά του “An Essay on
the Principle of Population” (1798) τόνισε ότι ο πληθυσµός του πλανήτη µας είναι µη
βιώσιµος, καθώς αυξάνεται µε εκθετικό ρυθµό σε σχέση µε τους διαθέσιµους πόρους.
Αυτές οι επαναστατικές για την εποχή τους ιδέες σηµατοδότησαν πρώιµες σκέψεις
πάνω στην έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης. Παρόλα αυτά χρειάστηκε να περάσουν
σχεδόν 300 χρόνια για να πάρουν οι ιδέες αυτές µια πιο συνεκτική µορφή˙ τρείς
αιώνες στους οποίους η ανθρωπότητα γνώρισε τη βιοµηχανική επανάσταση, δύο
καταστροφικούς παγκόσµιους πολέµους και αλµατώδη τεχνολογική ανάπτυξη, µε τις
πλέον ορατές συνέπειες τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Το 1962 η Ρέιτσελ Κάρσον εκδίδει το βιβλίο “Silent Spring” καταδικάζοντας τη
χρήση παρασιτοκτόνων και άλλων τοξικών ουσιών στις καλλιέργειες, ενώ το 1968 ο
Πωλ Έλριχ µε το βιβλίου του “The Population Bomb” («Η Πληθυσµιακή Βόµβα»)
επαναφέρει στο προσκήνιο το πρόβληµα του υπερπληθυσµού του πλανήτη. Με αυτή
την συνεχώς αυξανόµενη ανησυχία κάποιων επιστηµόνων αλλά και ορισµένων
ηγετών οδηγούµαστε στο συνέδριο της Στοκχόλµης (1972), το οποίο έµεινε στην
ιστορία για την ριζοσπαστική οµιλία της πρωθυπουργού της Ινδίας Ίντιρα Γκάντι, η
οποία συνέδεσε τα υψηλά επίπεδα φτώχειας στον κόσµο µε την υποβάθµιση του
φυσικού περιβάλλοντος, κατηγορώντας τις αναπτυγµένες χώρες για την
εκµετάλλευση των φυσικών πόρων των αναπτυσσόµενων κρατών προς εξυπηρέτηση
δικών τους συµφερόντων.
Την ίδια χρονιά, µια καινοτόµα οργάνωση µε την ονοµασία Club of Rome («Οµάδα
της Ρώµης») εκδίδει το βιβλίο “Limits to Growth” («Τα Όρια στην Μεγέθυνση»), το
οποίο για πρώτη φορά συνδέει την οικολογία µε την οικονοµία και στη δηµογραφική
ανάπτυξη, δίνοντας έτσι έναν πρώιµο ορισµό στην έννοια της Βιώσιµης Ανάπτυξης.
Η πρώτη επίσηµη διάσκεψη για τη Βιωσιµότητα πραγµατοποιήθηκε από την
Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World Commission on
Environment and Development), γνωστή και ως Επιτροπή Μπρούντλαντ (Brundtland
Commission) το 1987, από την οποία προέκυψε η µελέτη ”Our Common Future”
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(«Το κοινό µας µέλλον») που έθεσε τον ορισµό της Βιώσιµης Ανάπτυξης όπως τον
ξέρουµε σήµερα: « [ανάπτυξη] η οποία εκπληρώνει τις παρούσες ανάγκες, χωρίς να
διακινδυνεύει την δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές
τους ανάγκες». Ταυτόχρονα, εµφυσήθηκαν οι ιδέες της ενδογενεακής (µέσα στην ίδια
γενιά) και της διαγενεακής (από γενιά σε γενιά) δικαιοσύνης.
Εν τω µεταξύ, ήδη από τη δεκαετία του 1970 ιδρύονται τα πρώτα πράσινα κόµµατα
στη Νέα Ζηλανδία και στη Μ. Βρετανία, ενώ το 1980 ιδρύεται το γερµανικό κόµµα
των Πράσινων (Die Grunen), το οποίο κατάφερε να µπει στο Οµοσπονδιακό
Κοινοβούλιο το 1983. Το 1993 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία των Πράσινων
Κοµµάτων και το 2004 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόµµα (ή Ευρωπαίοι
Πράσινοι).
Στα χρόνια που ακολούθησαν πληθώρα συνεδρίων καθώς και διεθνών συµφωνιών
σηµάδεψαν το διάλογο γύρω από το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Αρχικά
αξίζει να αναφερθούµε στο συνέδριο της Βιέννης (1985) και το µεταγενέστερο
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (1987) για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος.
Το Συνέδριο της Βιέννης για την προστασία του Όζοντος είναι µια µη-δεσµευτική
διεθνής συµφωνία, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος του στρατοσφαιρικού
όζοντος. Η σύµβαση αποτέλεσε αντικείµενο διαπραγµατεύσεων µεταξύ των ετών
1981 και 1985 και έχει επικυρωθεί από 193 χώρες. Το πρωτόκολλο που προέκυψε
από την σύµβαση της Βιέννης, το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, εκδόθηκε το
Σεπτέµβριο του 1987 και καθορίζει ένα πλαίσιο για τη µείωση της παραγωγής και της
κατανάλωσης ουσιών που καταστρέφουν το όζον (ODS) και δεσµευτικές
υποχρεώσεις για τις χώρες που το επικυρώνουν.
Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 1989 και, από τον
Αύγουστο του 2008, έχει επικυρωθεί από 193 χώρες. Τα συµβαλλόµενα µέρη του
Πρωτοκόλλου συνεχίζουν να συναντιούνται σε ετήσια βάση. Επίσης οι
συµµετέχοντες στη Σύµβαση της Βιέννης συνεδριάζουν κάθε δύο χρόνια, για να
αποτιµήσουν την πρόοδό στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και να εξετάσουν
συγκεκριµένα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν.
Στη συνέχεια αξίζει να αναφερθούµε στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την
Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC), η οποία είναι µια διακυβερνητική συνθήκη που
αναπτύχθηκε για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της κλιµατικής αλλαγής. Η
σύµβαση, η οποία καθορίζει ένα συµφωνηµένο πλαίσιο για την αντιµετώπιση του
ζητήµατος, αποτέλεσε αντικείµενο διαπραγµάτευσης από τον Φεβρουάριο του 1991
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έως τον Μάιο 1992 και άνοιξε για υπογραφή τον Ιούνη του 1992 στην Συνδιάσκεψη
των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) - επίσης
γνωστό ως η «Συνάντηση κορυφής για τη Γη στο Ρίο» . Η UNFCCC τέθηκε σε ισχύ
στις 21 Μαρτίου 1994, και ενενήντα ηµέρες µετά είχε λάβει επικύρωση από 50
χώρες. Μέχρι το Δεκέµβριο του 2007, είχε επικυρωθεί από 192 χώρες.
Οι συµµετέχοντες στην σύµβαση θα συνεχίσουν να συναντώνται τακτικά για να
προβούν σε απολογισµό της προόδου εφαρµογής των υποχρεώσεών που απορρέουν
από τη συνθήκη, και να εξετάσουν περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση της
απειλής της κλιµατικής αλλαγής. Έχουν επίσης διαπραγµατευθεί ένα πρωτόκολλο ως
αποτέλεσµα της Σύµβασης. Το πρωτόκολλο του Κιότο συµφωνήθηκε για πρώτη φορά
τον Δεκέµβριο του 1997 στο Κιότο της Ιαπωνίας, αν και χρειάστηκαν περαιτέρω
συζητήσεις (1998-2004) για την οριστικοποίηση των λεπτοµερειών της συµφωνίας.
Το πρωτόκολλο υποχρεώνει τις βιοµηχανικές χώρες και τις χώρες του πρώην
σοβιετικού µπλοκ (γνωστές συλλογικά ως "µέρη του Παραρτήµατος Ι»), να µειώσουν
τις εκποµπές τους αερίων του θερµοκηπίου κατά µέσο όρο 5% για την περίοδο 20082012 σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Ωστόσο, σύµφωνα µε τους όρους που
συµφωνήθηκαν στο Κιότο, το Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ µόνο µετά την επικύρωσή
του από 55 χώρες/µέρη της UNFCCC, και αν σε αυτές τις 55 χώρες περιλαµβάνεται
επαρκής αριθµός χωρών του παραρτήµατος Ι ώστε να εκπροσωπούν τουλάχιστον το
55% των συνολικών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε έτος αναφοράς το 1990.
Παρά το γεγονός ότι η χώρα µε τις µεγαλύτερες συνολικές εκποµπές αερίων του
Θερµοκηπίου, οι Ηνωµένες Πολιτείες, απέρριψαν τη Συνθήκη του Κιότο το 2001,
µετά την εκλογή του Προέδρου George W. Bush, η πλειοψηφία των άλλων χωρών
του Παραρτήµατος Ι, συµπεριλαµβανοµένου του Καναδά, της Ιαπωνίας, και των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσαν την συνθήκη. Τον Νοέµβριο του 2004,
η Ρωσική Οµοσπονδία επικύρωσε επίσης το πρωτόκολλο, φθάνοντας έτσι το όριο του
55%. Το πρωτόκολλο άρχισε να ισχύει ως ένα νοµικά δεσµευτικό έγγραφο, στις 16
Φεβρουαρίου 2005. Μέχρι τον Δεκέµβριο του 2007, το πρωτόκολλο είχε κυρωθεί από
177 χώρες, συµπεριλαµβανοµένων χωρών του παραρτήµατος Ι, που
αντιπροσωπεύουν το 63,7% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου του
παραρτήµατος Ι κατά το έτος 1990.
Στα πλαίσια της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή και
συγκεκριµένα της 15ης Συνδιάσκεψης των συµβαλλόµενων µερών (COP15) , αξίζει
να αναφερθούµε και στο Σύµφωνο της Κοπεγχάγης καθώς και του Κανκούν. Με τις
τελευταίες δύο συµφωνίες και για να αποφευχθεί η επικίνδυνη ανθρωπογενής
παρεµβολή στο κλιµατικό σύστηµα, προτείνεται ότι η αύξηση της θερµοκρασίας του
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πλανήτη θα πρέπει να είναι κάτω από 2 βαθµούς Κελσίου µέχρι το 2050, στα πλαίσια
της αειφόρου ανάπτυξης και της καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής.
Το 2000, υπογράφηκαν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας του ΟΗΕ (UN
Millennium Development Goals), µε προθεσµία επίτευξης το 2015, οι οποίοι
συνοδεύτηκαν από τη δέσµευση των κρατών για λήψη συγκεκριµένων µέτρων για
την µείωση της ακραίας φτώχειας, της πείνας και ανισότητας, για την εξάλειψη
ασθενειών και τη µείωση της θνησιµότητας κυρίως σε παιδιά και γυναίκες, για τη
διασφάλιση πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για όλους και την επίτευξη οµοιογένειας των
δύο φύλων στην εκπαίδευση, για την ένταξη των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης στα
προγράµµατα όλων των κρατών, την προστασία των φυσικών πηγών και την
πρόσβαση όλων σε πόσιµο νερό, καθώς και για την επίτευξη παγκόσµιας
συνεργασίας για την ανάπτυξη.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 2005, η Παγκόσµια Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ
αναγνώρισε τρεις πυλώνες, στην αρµονική συνύπαρξη των οποίων στηρίζεται η
βιωσιµότητα: τον οικονοµικό, τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό.

Εικόνα 2 - Πηγή: http://www.oryktosploutos.net/2010/06/blogpost.html#.VSL1gNysWSp
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Αξιοσηµείωτο είναι ότι το 2011 ο παγκόσµιος πληθυσµός έφτασε τα 7
δισεκατοµµύρια, σηµειώνοντας µια αύξηση του ενός δισεκατοµµυρίου σε µόλις 12
χρόνια. Παράλληλα, την ίδια χρονιά, η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίµα έλαβε χώρα
στο Ντερµπάν της Νότιας Αφρικής, καταλήγοντας σε συµφωνία την τελευταία στιγµή
για να υπάρξει δέσµευση για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε
ορισµένες ανεπτυγµένες χώρες. Ο στόχος ήταν να υπάρξει συνολική συµφωνία το
2015, η οποία να τεθεί σε ισχύ το 2020, ενώ στο µεταξύ πρέπει να έχει καθοριστεί και
η ακριβής νοµική φύση της συµφωνίας.
Το 2012, 20 χρόνια µετά τη Διάσκεψη της Γης, πραγµατοποιήθηκε η Διάσκεψη του
Ρίο +20, στην οποία η παγκόσµια κοινότητα κλήθηκε να διασφαλίσει την ύπαρξη
συµφωνίας για µετατόπιση των παγκόσµιων οικονοµιών προς τη βιωσιµότητα. Την
πιο πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί η 20η Διάσκεψη των Μερών για το Κλίµα και η 10η
Συνάντηση των Μερών για το Πρωτόκολλο του Κιότο, που έλαβαν χώρα µαζί στη
Λίµα του Περού, τον Δεκέµβριο του 2014.
Δυστυχώς, οι πολύχρονες και επανειληµµένες προσπάθειες της παγκόσµιας
κοινότητας να υλοποιήσει αυτήν ακριβώς την αναγκαία αρµονία δεν έχουν αποφέρει
µέχρι στιγµής καρπούς µε τη µορφή µιας νοµικά δεσµευτικής συµφωνίας για την
κλιµατική αλλαγή. Η ελπίδα πλέον εναπόκειται στην επικείµενη 21η Διάσκεψη για το
Κλίµα, στο Παρίσι, τον Δεκέµβριο του 2015.
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Βιώσιµη Ανάπτυξη και Περιβάλλον
Μαρία Λαµπρίδη & Βικτώρια Λαµπρινάκη
Η Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το περιβάλλον. Καθώς ο
άνθρωπος έχει άµεση ανάγκη το περιβάλλον για όλες τις δραστηριότητές του, η
προστασία του και η σωστή διαχείριση του είναι από τα πιο σηµαντικά θέµατα που
απασχολούν την διεθνή κοινότητα. Έχει γίνει πλέον εµφανές ότι πέρα από τη µεγάλη
ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών έχει επέλθει και µεγάλη καταστροφή του
πλανήτη.
Η σηµασία της συνετής διαχείρισης των φυσικών πηγών, παρότι είναι παράγοντας
που επηρεάζει σοβαρά την ανθρώπινη ανάπτυξη, ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα να
έρχεται στο προσκήνιο. Άρχισε να εµφανίζεται στην βιβλιογραφία από το 1990 αν
και είχε γίνει αναφορά από τον Μάλθους ήδη από το1798. Κατά το µεγαλύτερο µέρος
της ανθρώπινης ιστορίας η Γη θεωρούνταν πως διέθετε ανεξάντλητους φυσικούς
πόρους, ικανούς να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη του ανθρώπου για πάντα.
Η βιωσιµότητα του περιβάλλοντος αφορά το περιβάλλον (τεχνητό και φυσικό) ως
οικοσύστηµα. Οικοσύστηµα είναι ένα σύστηµα που περιλαµβάνει τους βιοτικούς και
τους αβιοτικούς παράγοντες µιας περιοχής καθώς και τις αλληλεπιδράσεις που
υπάρχουν µεταξύ τους. Μελετάται λοιπόν η αντοχή του οικοσυστήµατος σε αλλαγές
καθώς και η προσαρµοστικότητά του. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της εκάστοτε
µελέτης πρέπει να επιλεχθεί και το κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης του
οικοσυστήµατος. Η χρήση των πόρων που διαθέτει ένα οικοσύστηµα πρέπει να
γίνεται µε βάση την διαθεσιµότητα τους αλλά και τις ανάγκες των µελών του.
Δεν πρέπει να δοθεί µόνο προσοχή στην παραγωγική διαδικασία και στη χρήση των
διαφόρων πηγών ενέργειας και φυσικών πόρων. Εξίσου σηµαντική είναι και η
κατανάλωση των προϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας και τα απόβλητα αυτής. Ο
ρυθµός αυτών των δύο αλληλένδετων διαδικασιών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα
για την οµαλή λειτουργία του κάθε οικοσυστήµατος.
Πέραν από το ενδιαφέρον για τη σωστή χρήση του περιβάλλοντος για την κάλυψη
των άµεσων αναγκών των ανθρώπων, η βιώσιµη ανάπτυξη ασχολείται και µε την
προστασία του περιβάλλοντος µε σκοπό τη χρήση του από της µελλοντικές γενιές.
Καθώς η Γη είναι ένα κλειστό σύστηµα, δηλαδή έχει συγκεκριµένο αριθµό πόρων
προς χρήση, πρέπει οι ανάγκες των τωρινών κατοίκων της να καλύπτονται µε σύνεση
και χωρίς να σπατάλες έτσι ώστε οι µελλοντικοί κάτοικοί της να είναι κι αυτοί σε
θέση να καλύψουν τις δικές τους.
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Ένα περιβαλλοντικό οικοσύστηµα όµως είναι πιο ευάλωτο στις αλλαγές από ότι ένα
κοινωνικό ή ένα οικονοµικό σύστηµα. Γίνεται σαφές εποµένως ότι η οικονοµική
ανάπτυξη, και συνεπώς η κοινωνική, έχει όρια που καθορίζονται από το πεπερασµένο
περιβάλλον του πλανήτη. Ισορροπία επιτυγχάνεται µέσω της βιώσιµης ανάπτυξης, η
οποία επειδή αποτελεί συνδυασµό των τριών αυτών συστηµάτων µπορεί να βρει τη
βέλτιστη λύση που θα δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα χωρίς να διαταράξει
την ισορροπία του καθενός ξεχωριστά.
Οποιαδήποτε πολιτική αποφασιστεί για την βιώσιµη ανάπτυξη του περιβάλλοντος
ελέγχεται µέσω περιβαλλοντικών δεικτών. Οι δείκτες αποφασίζονται µε διεθνή
συνεργασία και είναι ευρέως αποδεκτοί. Μπορούν να υιοθετηθούν σε οποιοδήποτε
τοµέα τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και σε διεθνές. Υπάρχουν δείκτες που αφορούν
το νερό, το έδαφος, τον αέρα, διάφορες φυσικές πηγές, καθώς και δείκτες που
ασχολούνται µε τα απόβλητα. Χωρίζονται σε ποιοτικούς, οι οποίοι περιγράφουν τις
ενέργειες και τα αποτελέσµατά τους, και ποσοτικούς, οι οποίοι ασχολούνται µε τις
αριθµητικές µετρήσεις των εµπλεκόµενων ποσοτήτων.
Το περιβάλλον αποτελεί ένα από τους τρεις πυλώνες της Βιώσιµης ανάπτυξης και
ίσως έως ένα σηµείο τη βάση για την ανάπτυξη των άλλων δύο. Είναι πλέον σίγουρο
ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της προστασίας του και της συνετής διαχείρισής του
εάν θέλουµε η ανάπτυξή µας, τόσο σε οικονοµικό πλαίσιο όσο και σε κοινωνικό, να
µας οδηγήσει σε ένα καλύτερο µέλλον και όχι στην καταστροφή.
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Η Κοινωνική Διάσταση της Βιώσιµης Ανάπτυξης
Καλλιθέα Μέλλιου
Η ανάπτυξη και η ευηµερία που σηµείωσαν αγορές και οικονοµίες στο πλαίσιο της
παγκοσµιοποίησης των τελευταίων εβδοµήντα περίπου ετών, προκάλεσαν την
επιδείνωση όχι µόνο των περιβαλλοντικών, αλλά και των κοινωνικών προβληµάτων,
όπως η απόλυτη ένδεια και η πλήρης στέρηση βασικών αγαθών που µαστίζουν
εκατοµµύρια ανθρώπους στον πλανήτη µας. Ήδη, λοιπόν, από το δεύτερο µισό του
20ού αιώνα, έγινε αντιληπτή η αλληλεπίδραση µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης, της
κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, και η παγκόσµια
κοινότητα αναγνώρισε τη σηµασία της επίτευξης των τριών αυτών στόχων κατά τρόπο
ισορροπηµένο, προκειµένου να διασφαλιστεί µια µορφή µακροχρόνιας ανάπτυξης σε
διεθνές επίπεδο, όπου τόσο οι παρούσες όσο και οι µέλλουσες γενεές θα απολαµβάνουν
αξιοπρεπή διαβίωση. Ο στόχος αυτός ταυτίζεται µε το περιεχόµενο της αρχής της
βιώσιµης ανάπτυξης.
Στον διάλογο περί βιώσιµης ανάπτυξης και των τριών πυλώνων που την απαρτίζουν
(οικονοµικός, κοινωνικός, περιβαλλοντικός), παρατηρείται ότι, ενώ ο εντοπισµός των
πάσης φύσεως κοινωνικών προβληµάτων φαίνεται απλός, δεν ισχύει το ίδιο και για τη
δυνητική θεραπεία των εν λόγω προβληµάτων, καθώς τα συστατικά του κοινωνικού
πυλώνα αποτελούν έννοιες µε ευρύ περιεχόµενο, το οποίο επιδέχεται ποικίλες
ερµηνείες.
Η βιώσιµη κοινωνική ανάπτυξη προϋποθέτει καταρχήν την ύπαρξη κοινωνικής
δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη η δίκαιη
ανακατανοµή κοινωνικών αγαθών και ευκαιριών ζωής σε πλαίσιο όχι µόνο εθνικό και
διεθνές, αλλά και διαγενεακό, προκειµένου όλοι οι πολίτες του κόσµου, χωρίς
διάκριση, να έχουν ίσες δυνατότητες στην επιβίωση και την ανάπτυξη της
προσωπικότητάς τους. Στην έννοια αυτή της ισότητας εµπίπτει ένα ευρύ φάσµα
τοµέων πολιτικής, τόσο µε τη µορφή σηµαντικών παροχών, όπως καθαρού/πόσιµου
νερού, τροφής, εργασίας, εκπαίδευσης, στέγης, βασικών φαρµάκων και καθαρού
περιβάλλοντος, όσο και µε τη µορφή σχετικών νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων, στα
κράτη όπου αυτές απουσιάζουν, µε στόχο την προώθηση της ελευθερίας και την
καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, θρησκείας, φυλής και λοιπών
παραγόντων.
Η κοινωνική δικαιοσύνη, βέβαια, δεν αποσκοπεί στην εξάλειψη των κοινωνικών
ανισοτήτων µόνο ως αµιγώς κοινωνικό µέτρο, αλλά εµφανίζει και ορισµένες
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περιβαλλοντικές διαστάσεις, καθώς οι κοινωνικά και οικονοµικά ασθενέστερες
οµάδες ανθρώπων είναι περισσότερο ευάλωτες σε περιβαλλοντικά προβλήµατα, ενώ
ταυτόχρονα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις περιβαλλοντικής φύσεως επιταγές της
βιώσιµης ανάπτυξης, ακριβώς λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας τους. Ενδεικτικά
αξίζει να αναφερθεί ότι η ρύπανση και οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, όπως οι
ακραίες καιρικές συνθήκες, γίνονται δυσανάλογα και εντονότερα αισθητές από
ανθρώπους χαµηλών εισοδηµάτων και ανθρώπους που ζουν στο όριο της φτώχειας,
ενώ οξύνουν τις ανισότητες, καθώς οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες τείνουν να
διαβιούν σε περιθωριοποιηµένες περιοχές, υψηλότερου κινδύνου, και διαθέτουν
λιγότερα µέσα άµυνας απέναντι σε περιβαλλοντικές καταστροφές. Αντίστοιχα, τα
οικονοµικά µέτρα που επιβάλλονται µε στόχο την καταπολέµηση της κλιµατικής
αλλαγής, παραδείγµατος χάριν οι αυξήσεις στις τιµές ενέργειας και οι ενεργειακοί
φόροι, ενδέχεται να εντείνουν τα επίπεδα της φτώχειας, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουν
το αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό στο οποίο προσβλέπουν, καθώς τα νοικοκυριά
χαµηλού εισοδήµατος στρέφονται προς πηγές καυσίµων µε υψηλότερη
περιεκτικότητα σε άνθρακα, ήτοι σε µη φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Η
κοινωνική διάσταση της βιώσιµης ανάπτυξης, λοιπόν, και συγκεκριµένα η αρχή της
κοινωνικής δικαιοσύνης προτάσσει ως αναγκαία την παροχή βοήθειας προς τις εν
λόγω ευάλωτες οµάδες, προκειµένου οι τελευταίες να προσαρµοστούν στις συνέπειες
της κλιµατικής αλλαγής (π.χ. µε την παροχή κατάλληλης τεχνολογίας σε ευπαθείς
χώρες και περιοχές), αλλά και την προστασία τους από οικονοµικά µέτρα τα οποία
στοχεύουν µεν στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, αλλά έχουν ιδιαίτερα
δυσµενείς συνέπειες για τις οµάδες αυτές.
Επιστρέφοντας στον ορισµό της βιώσιµης ανάπτυξης, παρατηρούµε επιπροσθέτως ότι
η παγκόσµια κοινότητα καλείται να διασφαλίσει τόσο την ενδογενεακή, όσο και τη
διαγενεακή ισότητα. Η αρχαία ινδιάνικη παροιµία, κατά την οποία «δεν
κληρονοµούµε τη Γη από τους προγόνους µας – τη δανειζόµαστε από τα παιδιά µας»
αποδίδει ακριβώς το αίσθηµα της ευθύνης απέναντι στις επόµενες γενεές, οι οποίες
θα υποστούν στο µέλλον τις συνέπειες των πράξεων της τρέχουσας γενεάς στο
περιβάλλον και το κλίµα, ως αποτέλεσµα της παρούσας οικονοµικής ανάπτυξης.
Καθίσταται, εποµένως, αναγκαία η διαχείριση των περιβαλλοντικών και οικονοµικών
πόρων κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στην παροχή
πρόνοιας στα µη προνοµιούχα µέλη της τρέχουσας γενεάς, καθώς και στη δέσµευση
απέναντι στις µελλοντικές γενεές, µε τη λήψη µέτρων όπως η διασπορά τεχνολογικών
λύσεων σε όλο τον κόσµο και η µείωση της κατανάλωσης.
Παρότι η κοινωνική δικαιοσύνη καταλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα της κοινωνικής
διάστασης της βιώσιµης ανάπτυξης, θα µπορούσαµε να πούµε πως η πραγµάτωσή της
εξαρτάται από ορισµένα επιπλέον συστατικά του κοινωνικού πυλώνα, τα οποία είναι
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αλληλένδετα µεταξύ τους και έχουν ως κοινό παρονοµαστή τον ενεργό ρόλο της
κοινωνίας. Η κοινωνική συνοχή, λόγου χάρη, έχει αναχθεί από τον Οργανισµό
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε βασικό κοινωνικό δείκτη µε
ποικίλες σηµασίες1 και κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική βιώσιµης ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συνδέεται και µε την ανάγκη ενίσχυσης της συµµετοχής
ατόµων και οµάδων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την επίτευξη
περιβαλλοντικών στόχων. Επιπλέον, για την πραγµάτωση της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της βιώσιµης ανάπτυξης εν γένει, είναι απαραίτητη η ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού για θέµατα βιωσιµότητας, µε τη µέριµνα κάθε αρµόδιου
φορέα2, προκειµένου πολίτες, επιχειρήσεις και κράτη να στραφούν προς
εναλλακτικές και βιώσιµες µορφές κατανάλωσης, µε παράλληλη συµµόρφωση προς
την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Συµπερασµατικά, παρατηρείται ότι ο κοινωνικός πυλώνας της βιώσιµης ανάπτυξης
βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση µε τους άλλους δύο πυλώνες, τον
περιβαλλοντικό και τον οικονοµικό, ενώ παράλληλα έκαστος εξ αυτών διαπνέεται
από την ανάγκη διασφάλισης τόσο ενδογενεακής όσο και διαγενεακής ανάπτυξης.
Μπορεί η ερµηνεία της κοινωνικής αυτής διάστασης να ποικίλλει από κράτος σε
κράτος και από περιοχή σε περιοχή, η συγκριτική, ωστόσο, µελέτη των διαφόρων
αντιλήψεων, υπό το πρίσµα των ιδιαίτερων κοινωνικών, οικονοµικών και
περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα εν λόγω κράτη, θα µπορούσε
να οδηγήσει σε υιοθέτηση µέτρων ευρέος πεδίου εφαρµογής και µεγαλύτερης
αποτελεσµατικότητας.
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Βασικές Οικονοµικές Αρχές της Βιώσιµης Ανάπτυξης
Κωνσταντίνος Καρανικόλας & Αρετή Μπακάλη
Όταν η Επιτροπή Brundtland όρισε τη βιώσιµη ανάπτυξη ως «την ανάπτυξη η οποία
εκπληρώνει τις παρούσες ανάγκες χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των µελλοντικών
γενεών να εκπληρώσουν τις δικές τους ανάγκες», συµπεριλάµβανε και έναν από τους
πιο σηµαντικούς και µε µεγάλη επιρροή τοµείς του κόσµου, τον τοµέα της
οικονοµίας.
Η οικονοµία είναι ένας µηχανισµός, ο οποίος περικλείει κάθε ενέργεια που κάνουµε
και διευκολύνει την καθηµερινότητά µας, κάνοντας τις συναλλαγές ευκολότερες,
αµεσότερες και πιο αποδοτικές. Η αλλεπάλληλη τεχνολογική ανάπτυξη έχει
συµβάλει τα µέγιστα στη σύνδεση της παγκόσµιας οικονοµίας, καθώς στη σηµερινή
εποχή οι αγορές είναι απόλυτα συνδεδεµένες µεταξύ τους µε την συνεχόµενη
επέκταση και προσβασιµότητα του Διαδικτύου.
Η οικονοµική θεωρία ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι αφιερώνονται στη µεγιστοποίηση
της χρησιµότητας που απορρέει από την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών
(διατροφή, ρουχισµός, µετακινήσεις, υγειονοµική περίθαλψη, ασφάλιση, εκπαίδευση
κτλ.). Ένα από τα θεµελιώδη στοιχεία της οικονοµίας, το οποίο καθορίζει κάθε
ενέργεια είναι το στοιχείο του χρόνου. Ο χρόνος, όχι µόνο περικλείει κάθε πτυχή της
παγκόσµιας οικονοµίας, αλλά σταθερά και σταδιακά κάνει το χρήµα να χάνει την
αξία του στο βάθος του χρόνου (προεξόφληση).
Το κυριότερο πρόβληµα του συνδυασµού του χρόνου, της παγκόσµιας οικονοµίας και
της βιώσιµης ανάπτυξης είναι ότι οι οικονοµίες δε χρησιµοποιούν τους διαθέσιµους
πόρους αποδοτικά. Οι σηµερινοί πόροι θα χάσουν την αξίας τους µακροπρόθεσµα
σύµφωνα µε το ποσοστό προεξόφλησης του χρόνου. Αντίθετα, εγκαθιδρύοντας ένα
βολικά χαµηλό ποσοστό προεξόφλησης, αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την παροχή
κεφαλαίων καθαρής θέσης για τις µελλοντικές γενεές.
Επιπρόσθετα, η σπανιότητα αποτελεί µία από τις πιο ουσιαστικές οικονοµικές αρχές
της βιώσιµης ανάπτυξης. Η σπανιότητα των φυσικών πόρων της γης κάνει όλο και
πιο επιτακτική για τις οικονοµίες του κόσµου την ανακάλυψη του βέλτιστου επιπέδου
κατανάλωσης και εκµετάλλευσης των διαθέσιµων πόρων. Ο Ιταλός οικονοµολόγος
Vilfredo Pareto όρισε την έννοια της βελτιστοποίησης ως την κατάσταση της
κατανοµής των πόρων, στην οποία είναι δυνατό να βελτιώσουν την κατάσταση ενός
ατόµου, χωρίς να χειροτερεύουν την κατάσταση κάποιου άλλου. Σ’ αυτόν τον διάσηµο
οικονοµολόγο οφείλεται και όρος «Το βέλτιστο του Pareto».
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Επιπλέον, η οικονοµική «κυριαρχία» σε ατοµικό και εθνικό επίπεδο είναι µια ζωτικής
σηµασίας οικονοµική αρχή στην επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Οι άνθρωποι και
τα έθνη θα πρέπει να έχουν την ατοµική και την εθνική τους κυριαρχία αντίστοιχα και
θα πρέπει να εστιάζουν τις προσπάθειές τους στη µη εξάρτησή τους από τον
υπερβολικό χρηµατικό δανεισµό, ο οποίος µειώνει την µελλοντική οικονοµική τους
φερεγγυότητα.
Επίσης, για να ικανοποιηθούν οι αδιάκοπες τροποποιήσεις στο επιχειρηµατικό
περιβάλλον, καθώς και οι συνεχόµενες αλλαγές στο περιβάλλον των επιχειρήσεων,
θα πρέπει οι τελευταίες να πραγµατοποιούν περιβαλλοντικές µελέτες και εκτιµήσεις.
Κινούµενοι προς της περιβαλλοντική και την κοινωνική ευθύνη, πολλά «εργαλεία»
µελετών και εκτιµήσεων έχουν αναπτυχθεί για τη διευκόλυνση της οικονοµικής
µετάβασης σε ένα πιο βιώσιµο µοντέλο, όπως είναι η Ανάλυση Κόστους - Οφέλους
(Cost – Benefit Analysis, CBA), η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Environmental Impact Assessment, EIA) και η Μελέτη του Κύκλου Ζωής του
Προϊόντος (Life Cycle Analysis, LCA). Οι πρώτες δύο µέθοδοι εφαρµόζονται κυρίως
σε έργα και προγράµµατα, ενώ η Μελέτη του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος
χρησιµοποιείται στην εξέταση των επιπτώσεων συγκεκριµένων προϊόντων.
Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διαχείρισης, η Ανάλυση Κόστους - Οφέλους (CBA)
είναι ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων, το οποίο καταγράφει τα οφέλη και τα κόστη
κάθε είδους ενός έργου/ προγράµµατος και στη συνέχεια τα συγκρίνει. Η χρήση της
µεθόδου αυτής ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930 στις ΗΠΑ, όπου εφαρµόστηκε σε
δηµόσια έργα. Η εξάπλωση της στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο
χρονολογείται τη δεκαετία του 1960. Στις µέρες µας, χρησιµοποιείται ευρέως σε έργα
µεγάλης κλίµακας και σε αρκετές περιπτώσεις είναι προαπαιτούµενο για την έγκριση
ενός έργου.
Ο βασικός στόχος της ανάλυσης είναι η ποσοτικοποίηση κάθε οφέλους και κόστους
σε χρηµατικούς όρους. Η έκφραση όλων των µεγεθών σε µια µονάδα µέτρησης
καθιστά εφικτή την άθροιση και την άµεση σύγκριση τους. Βασισµένη στα
οικονοµικά της ευηµερίας, η µέθοδος αυτή συγκρίνει κοινωνικά κόστη και κοινωνικά
οφέλη. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς, ότι η τιµολόγηση µη εµπορικών αγαθών
είναι µια δύσκολη διαδικασία και ίσως κάποιες φορές µη εφικτή. Επιπλέον, κάποιοι
διαφωνούν µε την απόδοση χρηµατικής αξίας στο φυσικό περιβάλλον, θεωρώντας
πως αυτό αποτελεί υποτίµηση της πραγµατικής του αξίας, η οποία δε µπορεί να
εκφραστεί σε χρήµατα. Παρόλα αυτά, οι υποστηρικτές της ανάλυσης κόστους οφέλους επισηµαίνουν, πως είναι καλύτερο να συµπεριληφθούν κοινωνικά και
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περιβαλλοντικά µεγέθη στη διαδικασία αξιολόγησης, έστω και υποτιµηµένα, παρά να
αγνοηθούν τελείως.
Μία ακόµη σηµαντική έννοια των οικονοµικών του περιβάλλοντος είναι οι
«εξωτερικότητες». Με τον όρο αυτό εκφράζονται οι επιπτώσεις των αποφάσεων µιας
οικονοµικής µονάδας (επιχείρηση, οργανισµός, ιδιώτης) στο εξωτερικό περιβάλλον,
δηλαδή σε τρίτους. Συνήθως, αυτές οι επιπτώσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, δε
λαµβάνονται υπόψη. Για παράδειγµα, µια αρνητική επίπτωση είναι η µόλυνση ενός
ποταµού από τα λύµατα ενός εργοστασίου. Η µόλυνση αυτή αντιπροσωπεύει ένα
κόστος σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς αποτρέπει ορισµένες
χρήσεις του ποταµού, ως πηγή φρέσκου νερού ή περιοχή αναψυχής. Παρόλα αυτά, το
κόστος της µόλυνσης δεν συµπεριλαµβάνεται στα κόστη της παραγωγής του
εργοστασίου και κατ’ επέκταση, στην τιµή των παραγόµενων προϊόντων. Εποµένως,
για όσο διάστηµα η µόλυνση αποτελεί ένα εξωτερικό κόστος για την παραγωγή, θα
επιβαρύνει την κοινωνία. Όσον αφορά περιπτώσεις εξωτερικών οφελών, η απόλαυση
που προέρχεται από τον όµορφο κήπο ενός γείτονα αποτελεί ένα παράδειγµα θετικής
«εξωτερικότητας».
Όπως είναι γνωστό, το επίπεδο παραγωγής ενός αγαθού καθορίζεται από το νόµο της
προσφοράς και της ζήτησης. Όταν υπάρχουν αρνητικές «εξωτερικότητες», δηλαδή
εξωτερικά κόστη, το κόστος του προϊόντος είναι χαµηλότερο από το κοινωνικό του
κόστος και εποµένως, η αγορά δεν παράγει τη βέλτιστη ποσότητα. Για να επιτευχθεί
αποδοτική κατανοµή των πόρων, τα εξωτερικά κόστη πρέπει να µειωθούν όσο γίνεται
περισσότερο. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε άµεση επέµβαση, η οποία συντελείται από
το κράτος, µε τη λήψη µέτρων, όπως αυστηρότερη περιβαλλοντική νοµοθεσία,
φορολόγηση κτλ., είτε µε έµµεση επέµβαση, µε δράσεις για την διάδοση της
περιβαλλοντικής συνείδησης και την αύξηση της κοινωνικής πίεσης.
Για να επιτευχθεί η παγκόσµια βιωσιµότητα, οι οικονοµίες του κόσµου θα πρέπει να
συνεργαστούν κάτω από την «οµπρέλα» της βιώσιµης ανάπτυξης. Η οικονοµική
ανάπτυξη θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε παγκόσµιο επίπεδο καθώς προς το παρόν οι
χώρες ξεπερνούν τη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη.
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Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση
Χαρούλα Μέλλιου
Η Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση είναι µια έννοια της Πολιτικής Οικολογίας και της
Περιβαλλοντικής Πολιτικής που προτάσσει τη Βιώσιµη Ανάπτυξη ως την
πρωταρχική θέση για τη διαχείριση όλης της ανθρώπινης δραστηριότητας – της
πολιτικής, κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής - ως ενιαίου συστήµατος.
Επιπλέον, εγκαθιδρύει ένα πρότυπο διαβούλευσης και διακυβέρνησης που απαιτεί τη
συµµετοχή όλων των φορέων διακυβέρνησης, η οποία εκτυλίσσεται σε πολλαπλά
επίπεδα, δηλαδή τοπικά, εθνικά, διεθνή. Οι φορείς αυτοί είναι κατά βάση τρεις: το
κράτος, η αγορά µε τις επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών, και βρίσκονται όλοι
σε συνεχή αλληλεπίδραση.
Η σηµασία της σωστής και δίκαιης Διακυβέρνησης στη Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι
µεγάλη, δεδοµένου ότι µπορεί να διασφαλίσει µια ανάπτυξη που να ωφελεί
ταυτόχρονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μια τέτοια µορφή διακυβέρνησης
πρέπει να εµπεριέχει διαδικασίες, αποφάσεις και αποτελέσµατα κατάλληλα να
διατηρήσουν τις φυσικές πηγές, να εξανεµίσουν τη φτώχεια και να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής. Σίγουρα, προϋποθέτει υψηλά επίπεδα διαφάνειας ως προς την
καταγραφή της χρήσης δηµοσίων πηγών, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την
παροχή υπηρεσιών, ενώ απαιτείται η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή των
πολιτών στη διαµόρφωση των πολιτικών. Οι διαδικασίες που την πραγµατώνουν είναι
βαθιά δηµοκρατικές και αξιόπιστες, ενώ όλη η πολιτική διαµορφώνεται σε ορίζοντα
χρόνου, µε έναν µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό και σχεδιασµό, γεγονός που
τονίζει τον διαγενεακό χαρακτήρα της Βιώσιµης Ανάπτυξης.
Συγκεκριµένα, ως προς τις φυσικές πηγές και το περιβάλλον, η Περιβαλλοντική
Διακυβέρνηση τα αντιµετωπίζει ως δηµόσια αγαθά, από τα οποία επωφελούνται όλοι,
όπως συµβαίνει µε τον ατµοσφαιρικό αέρα που αναπνέουµε. Ως δηµόσια αγαθά τα
παραπάνω, πέρα από έναν χαρακτήρα µη-επιθετικό (η απόλαυση του αγαθού από
έναν δεν εµποδίζει την απόλαυση του ίδιο αγαθού από άλλον) και µη περιοριστικό
(δεν µπορεί να εµποδιστεί κάποιος από τα να απολαύσει ένα τέτοιο αγαθό), έχουν και
αξία, αφού καλύπτουν ανάγκες.
Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα δεν έχουν σύνορα, αλλά είναι παγκόσµια. Αυτό
αποκαλύπτει ότι η αντιµετώπισή τους δεν µπορεί να πραγµατοποιείται µόνο σε
επίπεδο µιας χώρας ή ενός τόπου. Η αντιµετώπισή τους απαιτεί διεθνή συνεργασία. Η
διεθνής αυτή συνεργασία πρέπει να είναι ταυτόχρονα οριζόντια, δηλαδή µε τη
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συµµετοχή διεθνών, ηπειρωτικών, εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων, αλλά και
κάθετη, ώστε να καλύπτει τη συνεργασία σε επίπεδο κρατικό, σε επίπεδο διεθνών
οικονοµικών θεσµών, και σε επίπεδο µη-κρατικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Αναµφίβολα, τα κράτη είναι αυτά που ασκούν την κυρίαρχη πολιτική και µπορούν να
εφαρµόσουν τις αρχές της Βιώσιµης Ανάπτυξης. Η συνεργασία µεταξύ των κρατών
εκφράζεται µέσω των Διεθνών Συνθηκών, και συγκεκριµένα των Διεθνών
Περιβαλλοντικών Συνθηκών, καθώς ασχολούµαστε µε την Περιβαλλοντική Πολιτική.
Για την επίτευξη συµφωνίας, η οποία µάλιστα να έχει και νοµική δεσµευτικότητα
απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες διαπραγµατεύσεων, υπογραφών και κυρώσεων,
και στην πραγµατικότητα πολύ συχνά τα κράτη δεν φτάνουν ποτέ σε συµφωνία, λόγω
των αντικρουόµενων συµφερόντων. Παρόλα αυτά, αξίζει να σηµειώσουµε τα
ακόλουθα αναφορικά µε το τι συµβαίνει αν επιτευχθεί τελικά συµφωνία. Οι Διεθνείς
Περιβαλλοντικές Συνθήκες θέτουν τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε σχέση
µε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Από κει και πέρα εναπόκειται στις
κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τις δεσµεύσεις τους µε την εφαρµογή συγκεκριµένων
πολιτικών συναφών προς τους στόχους αυτούς. Υπάρχει µια µεγάλη γκάµα πολιτικών
και µέσων που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι κυβερνήσεις ώστε να δηµιουργήσουν
κίνητρα για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής. Αυτά περιλαµβάνουν νοµοθετικά
και φορολογικά µέτρα, µέτρα και µέσα βασισµένα στην αγορά (χαρακτηριστικό
παράδειγµα αποτελεί το εµπόριο ρύπων µέσω ενός συστήµατος εµπορεύσιµων
αδειών), καθώς και εθελούσιες συµφωνίες µεταξύ του Δηµοσίου και του Ιδιωτικού
Τοµέα.
Η Διεθνής Συνεργασία για το περιβάλλον µπορεί να λάβει επίσης τη µορφή της
διεθνούς οικονοµικής διακυβέρνησης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνδέει διεθνείς
οικονοµικούς οργανισµούς µε την επίλυση περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Κατά γενική
παραδοχή πάντως, η σχέση µεταξύ των φορέων της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης
αφενός και του περιβάλλοντος αφετέρου εγείρει πολλές αµφιβολίες ως προς την
συµβατότητά τους.
Οι τρεις βασικοί διεθνείς οικονοµικοί θεσµοί είναι ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Εµπορίου (ΠΟΕ), η Παγκόσµια Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ).
Ιδρύθηκαν µε τη Συνδιάσκεψη του Μπρέτον Γουντς. (Ο ΠΟΕ ιδρύθηκε το 1995,
ωστόσο αποτελεί µετεξέλιξη της Γενικής Συµφωνίας Δασµών και Eµπορίου (ΓΕΣΔΕ
– GATT, General Agreement on Tariffs and Trade), η οποία υιοθετήθηκε στη
Συνδιάσκεψη του Μπρέτον Γουντς, και τέθηκε σε ισχύ το 1947). Στόχος των θεσµών
αυτών είναι η ρύθµιση του παγκόσµιου εµπορίου, η ανοικοδόµηση χωρών, η παροχή
αναπτυξιακής βοήθειας και χρηµατοδότησης και η νοµισµατική και
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
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Σε ό,τι αφορά στο εµπόριο, οφείλουµε να σηµειώσουµε καταρχήν ότι αυτό βρίσκεται
σε συνεχή αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον, καθώς επηρεάζεται, όπως όλοι οι
κλάδοι της οικονοµίας, από τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, ενώ το ίδιο µε τη
σειρά του εντείνει την παραγωγή ρύπων λόγω της εκτεταµένης χρήσης µεταφορικών
µέσων. Από την άλλη, ωστόσο, µπορεί να συνεισφέρει στην προσαρµογή και τον
περιορισµό των βλαβερών για το περιβάλλον συνεπειών του σύγχρονου τρόπου ζωής
και των µοντέλων παραγωγής, κυρίως µέσω της διάδοσης αποδοτικών πρακτικών,
προϊόντων και τεχνολογιών για την αποτροπή της κλιµατικής αλλαγής, όπως επίσης
και µέσω της προώθησης µιας αποτελεσµατικότερης κατανοµής των παγκόσµιων
πόρων.
Ο ΠΟΕ αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας
καθότι παρέχει µια πλατφόρµα από κανόνες και αρχές που ρυθµίζουν και
διευκολύνουν το παγκόσµιο εµπόριο. Αυτή η πλατφόρµα αποτελεί ταυτόχρονα το
πλαίσιο συνεργασίας για την επίλυση και περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Αυτό
συµβαίνει γιατί πολύ απλά τα µέτρα που λαµβάνουν οι εθνικές κυβερνήσεις
προκειµένου να αντιµετωπίσουν την κλιµατική αλλαγή µπορεί να πάρουν τη µορφή
µέτρων της αγοράς, όπως αναφέραµε προηγουµένως, οπότε εντάσσονται στο
ρυθµιστικό πεδίο του ΠΟΕ και των συνθηκών του. Επιβάλλοντας ένα κράτος
περιορισµούς στο εµπόριο, σε σχέση µε άλλα κράτη, µπορεί να δηµιουργήσει ζήτηµα
παραβίασης των συνθηκών του ΠΟΕ. Συνακόλουθα, οι συνθήκες του ΠΟΕ µπορούν
να διαµορφώνονται πλέον κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ενσωµατώνουν
περιβαλλοντικές διατάξεις, οι οποίες θα αποκτούν µέσω των εµπορικών συµφωνιών
νοµική δεσµευτικότητα και δεν θα συνιστούν απλώς εξαγγελίες.
Τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά όσον αφορά στην Παγκόσµια Τράπεζα και στο
ΔΝΤ, καθώς έχει ασκηθεί δριµεία κριτική ως προς τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί οι
οργανισµοί αναπτύσσουν το πρόγραµµά τους και εφαρµόζουν τις πολιτικές τους,
λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τις κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις των πολιτικών
που ακολουθούν αυτοί σε χώρες, οι οποίες βρίσκονται σε πρόγραµµα οικονοµικής
βοήθειας από αυτούς. Επιπλέον, ιδιαίτερα ανησυχητικοί είναι και οι δανειακοί όροι
που επιβάλλονται στις δανειζόµενες χώρες.
Παρόλα τα ερωτήµατα που µπορεί να ανακύπτουν σχετικά µε την νοµιµοποίηση, την
υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητά τους, εφόσον οι οργανισµοί οικονοµικής
διακυβέρνησης έχουν τα µέσα και την οικονοµική δύναµη, πρέπει να αποτελέσουν
βασικούς παράγοντες στην προώθηση µιας παγκόσµιας περιβαλλοντικής
διακυβέρνησης και στην εδραίωση των αρχών της Βιώσιµης Ανάπτυξης.
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Ασφαλώς, το πεδίο της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής απαιτεί όσο το δυνατό
πιο ευρεία συνεργασία φορέων σε παγκόσµιο επίπεδο, παρέχοντας ένα γόνιµο έδαφος
για την ανάδειξη ποικίλων µη-κρατικών / µη-κυβερνητικών ή ιδιωτικών µορφών
διακυβέρνησης. Από τη µια πλευρά συναντούµε τις επιχειρήσεις, που όπως θα
αναπτύξουµε πιο αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο, συµµετέχουν και αυτές στην
εδραίωση της Βιώσιµης Ανάπτυξης, αφενός µέσω της προώθησης του θεσµού της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και αφετέρου µέσω της εθελούσιας εφαρµογής
προγραµµάτων και συστηµάτων πιστοποίησης και διασφάλισης της περιβαλλοντικής
διαχείρισης και αποδοτικότητας, όπως για παράδειγµα το πρότυπο ISO 14001, αλλά
και µέσω της χρήσης συστηµάτων eco-label.
Από την άλλη πλευρά βρίσκουµε τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισµούς (ΜΚΟ). Οι
Οργανισµοί αυτοί δραστηριοποιούνται σε εθνικό, διεθνές ή διακρατικό επίπεδο, και
µπορούν να λειτουργούν µε τη µορφή ισχυρών πολυεθνικών δικτύων οργανώσεων,
οπότε πιέζουν κατά κύριο λόγο για την προστασία του περιβάλλοντος, για δράση
κατά της κλιµατικής αλλαγής, για ανθρωπιστική δράση, για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών, ή
µε τη µορφή πολυεθνικών κινηµάτων, όπως είναι για παράδειγµα τα διάφορα
κοινωνικά φόρα. Οι ΜΚΟ συνεργάζονται µε την Κοινωνία των Πολιτών, καθώς µαζί
αποτελούν την παγκόσµια κοινότητα.
Η µη-κρατική διακυβέρνηση σαφέστατα προσφέρει το πλεονέκτηµα της γνώσης και
της ειδίκευσης που έχουν να συνεισφέρουν οι επιχειρήσεις και οι ΜΚΟ στο διάλογο
για το περιβάλλον και την εφαρµογή πολιτικών για την Βιώσιµη Ανάπτυξη. Ο ρόλος
τους είναι να συνδράµουν µαζί µε τους άλλους φορείς διακυβέρνησης που
αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο για µια πιο συνεκτική και αποτελεσµατική
περιβαλλοντική πολιτική.
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Ο Ρόλος της Επιχείρησης στη Βιώσιµη Ανάπτυξη - Η
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Χαρούλα Μέλλιου
Σήµερα, παράγοντες όπως η παγκοσµιοποίηση, οι ραγδαίες εξελίξεις στις
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, η αυξανόµενη επιρροή απ’ την πλευρά
των καταναλωτών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, η πολιτική, η ηθικά
αµφίβολη διαφήµιση, η πληθώρα περιπτώσεων απάτης, και ο περιορισµός των
εργασιακών δικαιωµάτων, όπως αυτά είχαν κατακτηθεί και διαµορφωθεί τις
τελευταίες δεκαετίες, όλα µαζί είναι στοιχεία που αφενός δικαιολογούν την κριτική
που ασκείται στις εταιρίες ήδη από τις αρχές του εικοστού αιώνα, και αφετέρου
εξακολουθούν και σήµερα να συνθέτουν το νέο κοινωνικοπολιτικό και οικονοµικό
πλαίσιο, που επιβάλλει στις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς να
επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους και τις υποχρεώσεις τους µέσα στην κοινωνία.
Ο 21ος αιώνας βρίσκει την επιχείρηση στο κέντρο των προκλήσεων για Βιώσιµη
Ανάπτυξη, καθώς η πλειονότητα των οικονοµικών δραστηριοτήτων εκτυλίσσεται στο
πλαίσιο λειτουργίας µεγάλων και µικρών εταιριών, αλλά και επειδή οι επιχειρήσεις
καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την επιλογή των τεχνολογιών και την ένταση χρήσης
των πόρων των παραπάνω οικονοµικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα σ’ ό,τι αφορά
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αυτές καλούνται από τη µία να επιβιώσουν
σε µια ολοένα και πιο απαιτητική οικονοµία, και µάλιστα σε καιρούς ύφεσης, και από
την άλλη να συµβάλλουν στη Βιώσιµη Ανάπτυξη της περιοχής δραστηριοποίησης
τους ως παράγοντες οικονοµικής δραστηριότητας. Οι τελευταίες αυτές επιχειρήσεις
αποτελούν και την κινητήριο δύναµη της οικονοµίας ως προς την επιχειρηµατική
καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, ειδικά αν λάβουµε υπόψη
ότι στην Ελλάδα οι ΜΜΕ κατέχουν την πρώτη θέση σε αριθµό αλλά και σε
απασχόληση εργατικού δυναµικού.
Τα παραπάνω οδήγησαν στην ανάπτυξη της ιδέας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία
έχει λάβει αυξανόµενη προσοχή τις τελευταίες δύο δεκαετίες, παρόλο που πολλοί µελετητές έχουν
υπογραµµίσει τις υποχρεώσεις των επιχειρηµατιών προς την κοινωνία ήδη από τη δεκαετία του 1960.
Παρόλη την προσοχή που έχει συγκεντρώσει η ΕΚΕ, λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα αυτής δεν
υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός ορισµός του όρου. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΚΕ µπορεί να οριστεί
από τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοιά της. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της ΕΚΕ ο επιχειρηματικός
κόσμος δεσμεύεται να συμβάλλει στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και η επιχείρηση να
λειτουργεί κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται ή και να ξεπερνά τις ηθικές, νομικές, εμπορικές
και δημόσιες προσδοκίες της κοινωνίας μέσω της οικειοθελούς λήψης πρακτικών και μέτρων
(πέρα από απαιτήσεις της νομοθεσίας, ενώ δεν περιορίζονται σε δωρεές και χορηγίες) από
μέρους της για την κοινωνική ευημερία, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του
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περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τους εργαζομένους, τις οικογένειές τους, και την τοπική και
την ευρύτερη κοινωνία, και όλα αυτά μέσα από συστηµατική και στρατηγική προσέγγιση. Οι
επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να εισάγουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, πέρα από τα
οικονοµικά αποτελέσµατα ή την ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών,
εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο µακρόχρονη επιχειρηµατική ανάπτυξη. Κυρίαρχο ρόλο στην
έννοια της ΕΚΕ παίζει ο σεβασμός στα εργασιακά δικαιώματα, η πρόνοια για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων της επιχείρησης, και η διαρκής εκπαίδευσή τους.

Η ΕΚΕ µπορεί να γίνει αντικείµενο θεωρητικής προσέγγισης µε δύο τρόπους: είτε
µέσω της ιδέας της Βιώσιµης Ανάπτυξης, είτε µέσω της Θεωρίας των
Ενδιαφερόµενων Μερών. Όσον αφορά στη Βιώσιµη Ανάπτυξη, όπως έχουµε
αναφέρει και σε προηγούµενα κεφάλαια, η Επιτροπή Brundtland έδωσε τον ορισµό
της ως την ανάπτυξη που «καλύπτει τις ανάγκες των παρόντων γενεών χωρίς να
διακυβεύει την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους
ανάγκες». Η έννοια της Βιώσιµης Ανάπτυξης βασίζεται στην αρµονική συνύπαρξη
τριών πυλώνων: του οικονοµικού, του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού. Η ΕΚΕ,
λοιπόν, υπό αυτήν την θεώρηση, αποτελεί τη µετουσίωση της Βιώσιµης Ανάπτυξης
στις εταιρικές πρακτικές. Αναφορικά µε την Θεωρία των Ενδιαφερόµενων Μερών,
οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι µέσω της ΕΚΕ η εταιρία πρέπει να λαµβάνει υπόψη
και να εστιάζει σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που επηρεάζονται από τις
δραστηριότητές της, είτε πρόκειται για το εσωτερικό της περιβάλλον, δηλαδή για το
σύνολο του εργατικού δυναµικού , είτε για το εξωτερικό, δηλαδή για τους
καταναλωτές, τους πελάτες, τους προµηθευτές, τους µετόχους, τους διεθνείς
οργανισµούς, τα εργατικά σωµατεία, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, τον δηµόσιο
και κρατικό τοµέα, τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, τα ΜΜΕ κ.α. Παράλληλα, η ΕΚΕ είναι
στενά συνδεδεµένη και µε 2 ακόµα έννοιες – κινήµατα, την Επιχειρηµατική Ηθική
και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Η εφαρµογή των αρχών και του πλαισίου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει αναντίρρητα πολλά
πλεονεκτήµατα. Κατά πρώτο λόγο, η δηµόσια εικόνα και η φήµη της επιχείρησης βελτιώνονται και
ενισχύονται. Η προσέγγιση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των ζητηµάτων που αφορούν ανά πάσα
στιγµή την επιχείρηση γίνεται πλέον µε συστηµατικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη
και αποτελεσµατικότερη επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος ή κινδύνου που τυχόν ανακύπτει, αλλά
και η καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οικοδοµούνται σχέσεις
αµοιβαίας εµπιστοσύνης και ωφέλειας τόσο στο εσωτερικό (µε τους εργαζόµενους) όσο και στο
εξωτερικό (µε τους προµηθευτές) του οργανισµού, µε την αξιοποίηση υγιών συµµαχιών, γεγονός που
οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
για την επιχείρηση. Διευκολύνεται η συµµόρφωση µε το υφιστάµενο κάθε φορά κανονιστικό πλαίσιο
ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, τα εργασιακά δικαιώµατα και την παροχή πληροφοριών.

Στην εποχή της Βιώσιµης Ανάπτυξης οι επιχειρήσεις έχουν οι ίδιες την ευθύνη για τον
αντίκτυπό τους στην κοινωνία, ενώ είναι βέβαιο ότι η βιωσιµότητα µιας επιχείρησης,
ενός οργανισµού, περνάει από το περιβάλλον.
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Τουρισµός και Βιώσιµη Ανάπτυξη
Κωνσταντίνος Καρανικόλας
Ζούµε σε ένα εξελιγµένο κόσµο, ο οποίος κυριαρχείται από διαφορετικές ιδεολογίες,
πολλές από τις οποίες οδηγούν τις δυνάµεις τις αγοράς του κόσµου και παρακινούν
σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν µε προσωπικές φιλοδοξίες και απτές ανάγκες.
Αυτός ο βραχυπρόθεσµος τρόπος σκέψης έχει διατηρηθεί για εκατοντάδες χρόνια
στον διεθνή τουριστικό τοµέα και αυτός είναι ένας τρόπος σκέψης, ο οποίος συχνά
καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον. Η αποδοτικότητα της παραγωγής συχνά, αν όχι
πάντα, επιτυγχάνεται εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, καταστρέφοντας την
βιοποικιλότητα και επιφέροντας καταστροφικές συνέπειες µακροπρόθεσµα. Οι
περιοχές φυσικής οµορφιάς, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε παρακµή σε
ποιότητα και ποσότητα, η τουριστική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές αυξάνεται
σηµαντικά. Από την άλλη µεριά, η δραστηριότητα του τουρισµού σε αυτές τις
περιοχές συνοδεύεται από µεγάλη δόση κριτικής, καθώς αποτελεί τον κύριο λόγο
καταστροφής των φυσικών αυτών περιοχών. Ο τουρισµός είναι άρρηκτα
συνδεδεµένος µε την ύπαρξη φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και µε την ύπαρξη
ανθρώπινου περιβάλλοντος.
Στις µέρες µας, ο τουρισµός κυριαρχείται από ένα πνεύµα καταναλωτισµού, το οποίο
υποστηρίζει ότι «το µεγαλύτερο είναι πάντα και καλύτερο». Με βάση αυτή την
πρόταση, οι τουρίστες βρίσκονται σε µια διαρκή καταδίωξη µεγαλύτερων,
φθηνότερων, εντυπωσιακότερων και µοναδικών εµπειριών. Είναι αδύνατο όµως να
αναπτυχθεί ένα τέτοιο προϊόν και παράλληλα να υποστηριχθεί το φυσικό περιβάλλον
σε µία περιοχή, όπως και η κουλτούρα της, τα κοινωνικά και οικονοµικά
οικοσυστήµατά της. Για αυτό το λόγο, ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί µια
εναλλακτική µορφή τουρισµού, έτσι ώστε να διευθετηθούν αυτά τα σηµαντικά
προβλήµατα. Μια εναλλακτική µορφή τουρισµού που αναπτύχθηκε είναι και ο
«βιώσιµος» τουρισµός.
Ο «βιώσιµος» τουρισµός, ως έννοια αναδείχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, σαν
αποτέλεσµα της αντίληψης ότι ο τουριστικός τοµέας ήταν ανάγκη να κατανοήσει το
γεγονός ότι οι πρακτικές βιώσιµης ανάπτυξης ήταν άµεση υποχρέωση προς την
κοινωνία και τις πολιτιστικές αξίες. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Τουρισµού Ηνωµένων Εθνών (UNWTO), ο «βιώσιµος» τουρισµός µπορεί να οριστεί
ως εξής: «ο τουρισµός ο οποίος λαµβάνει πλήρως υπ’ όψη του τις παρούσες και τις
µελλοντικές οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, εκφράζοντας τις
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ανάγκες των επισκεπτών, της βιοµηχανίας, του περιβάλλοντος και τις κοινωνίες
υποδοχής τουριστών».
Οι αρχές και οι πρακτικές του «βιώσιµου» τουρισµού µπορούν να εφαρµοστούν σε
κάθε τύπο τουρισµού, είτε αυτός είναι µαζικός τουρισµός είτε είναι κάποιο
εξειδικευµένο προϊόν. Ο «βιώσιµος» τουρισµός λαµβάνει υπόψη του την ισορροπία
µεταξύ των τριών πυλώνων της βιώσιµης ανάπτυξης, οι οποίοι είναι ο οικονοµικός
πυλώνας, ο κοινωνικός και ο τελευταίος και σηµαντικότερος ο περιβαλλοντικός
πυλώνας, καθώς και τις µεταξύ τους σχέσεις.
Για αυτό το λόγο σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού Ηνωµένων
Εθνών (UNWTO), ο «βιώσιµος» τουρισµός έχει 3 βασικές λειτουργίες:
Να πραγµατοποιεί τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, το οποίο είναι
ουσιαστικής σηµασίας και προαπαιτούµενο της ανάπτυξης τουριστικής
δραστηριότητας, διαχειριζόµενος σηµαντικές περιβαλλοντικές διαδικασίες και
υποστηρίζοντας την κληρονοµιά και τη βιοποικιλότητα του προορισµού.
Να σέβεται τις παραδόσεις της τοπικής κοινότητας και τις ηθικές αξίες, την
«κοινωνικο-πολιτιστική της αυθεντικότητα»
Η ευηµερία όλων των εµπλεκόµενων φορέων της τοπικής κοινωνίας θα πρέπει να
διανέµεται δίκαια και η ανάπτυξη των λειτουργιών «βιώσιµου» τουρισµού σε µια
περιοχή θα πρέπει να περιλαµβάνει «σταθερή εργασία, εισοδηµατικές ευκαιρίες και
κοινωνικές υπηρεσίες στις κοινωνίες υποδοχής και συµβολή στην εξάλειψη της
φτώχειας».
Ο «βιώσιµος» τουρισµός, µε βάση την ετερογένεια του ίδιου του τουριστικού
προϊόντος, χρήζει συνεχόµενης και αυστηρής συνεργασίας των τοπικών
ενδιαφερόµενων και χρειάζεται τη δική τους σταθερή συµµετοχή. Για να
αντιµετωπίσει ορισµένα αυξανόµενα προβλήµατα στο εσωτερικό της κοινωνίας, η
κυβέρνηση του κράτους θα πρέπει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών της
σχετικά µε το κεντρικής σηµασίας θέµα της βιώσιµης ανάπτυξης και να εισάγει
ποικίλες πρακτικές, ούτως ώστε να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας
υποδοχής και ταυτόχρονα να προφυλάξει την κουλτούρα και τις ηθικές αξίες.
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Συνεταιρισµοί και Βιώσιµη Ανάπτυξη
Γεώργιος Γονιάδης
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα ανανεωµένο ενδιαφέρον για τους συνεταιρισµούς,
και πιο συγκεκριµένα για το ρόλο και τον αντίκτυπο που έχουν, ως επιχειρήσεις, στην
κοινωνία και στο περιβάλλον, από διάφορους διεθνείς οργανισµούς και κυρίως από
τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών. Αυτή η τάση δείχνει ότι οι συνεταιρισµοί έχουν τη
δυνατότητα να διαδραµατίσουν έναν πολύ σηµαντικό ρόλο ως επιχειρηµατικό
µοντέλο κυρίως σε ταραχώδεις καιρούς όπως είναι η παγκόσµια οικονοµική κρίση
που ξεκίνησε το 2007.
Οι συνεταιρισµοί ακολουθούν µία πολύ συγκεκριµένη προσέγγιση όσον αφορά το
επιχειρείν, η οποία τους διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες οικονοµικές επιχειρήσεις.
Παρά το γεγονός ότι δεν αποζητούν τη µεγιστοποίηση του κέρδους, δε λειτουργούν
σε καµία περίπτωση στα πλαίσια της φιλανθρωπίας. Στην πραγµατικότητα παρέχουν
υπηρεσίες µέσα σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για
«οργανώσεις που δηµοκρατικά ανήκουν και ελέγχονται από τα πρόσωπα που
επωφελούνται από αυτές και λειτουργούν συνεργατικά µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών
σε αυτούς τους δικαιούχους ή τα µέλη».
Σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη, ο πλανήτης αντιµετωπίζει σοβαρούς κινδύνους όσον
αφορά τον επισιτισµό, κυρίως εάν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι ο παγκόσµιος
πληθυσµός αναµένεται µέχρι το 2050 να φτάσει τα 9 δισεκατοµµύρια. Επιπλέον, ο
κίνδυνος γίνεται ολοένα και πιο εµφανής όταν παρατηρούµε τη συχνότητα εµφάνισης
ακραίων καιρικών φαινοµένων, την έλλειψη ενεργειακών πόρων και τις ποικίλες
τοπικές συρράξεις. Μία λύση που ακολουθεί αυτό τον προσανατολισµό είναι η
αλυσίδα των τοπικών προϊόντων που προωθείται από τους συνεταιρισµούς. Σύµφωνα
µε τον Feenstra, τα τοπικά διατροφικά προϊόντα ή το κίνηµα των τοπικών προϊόντων
είναι µία «συνεργατική προσπάθεια να δηµιουργηθούν τοπικές και αυτόνοµες
επισιτιστικές οικονοµίες, όπου η βιώσιµη παραγωγή, επεξεργασία, διανοµή και
κατανάλωση τροφίµων θα είναι ενσωµατωµένη µε σκοπό την αναβάθµιση της
οικονοµικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής υγείας ενός συγκεκριµένου τόπου». Ως
εκ τούτου οι συνεταιρισµοί εξ ορισµού µπορούν να διαδραµατίσουν ένα καίριο ρόλο
στην παγκόσµια προσπάθεια για βιώσιµη παραγωγή και διανοµή τροφίµων. Σε
γενικές γραµµές, οι συνεταιρισµοί µπορούν να προωθήσουν την έννοια της
βιωσιµότητας µε ποικίλους τρόπους, καθώς και οι ίδιοι βασίζονται σε αξίες και αρχές
που άµεσα ή έµµεσα προωθούν τη βιώσιµη ανάπτυξη.
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Υπάρχουν έξι αξίες που διέπουν τους συνεταιρισµούς, όπως ορίζονται από τη Διεθνή
Συνεταιριστική Ένωση (ICA). Οι συνεταιρισµοί βασίζονται στις αξίες της
αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δηµοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και
της αλληλεγγύης. Αυτές οι αξίες προωθούν, µέσα στα πλαίσια της αγοράς, την
εντιµότητα, την ειλικρίνεια, την κοινωνική ευθύνη και τη µέριµνα για τους άλλους. Η
βάση των αξιών των συνεταιρισµών µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σηµαντικό
συγκριτικό πλεονέκτηµα, καθώς αυτές οι αξίες είναι ενσωµατωµένες αφενός στα
καταστατικά τους και αφετέρου στη διαχείριση τους µέσω ενός νοµικού πλαισίου.
Οι συνεταιρισµοί ακολουθούν την αρχή της οικονοµικής δηµοκρατίας στην
οργάνωσή τους. Οικονοµική δηµοκρατία σηµαίνει ότι κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα
να λαµβάνει αποφάσεις, όσον αφορά στα οικονοµικά ζητήµατα, που επηρεάζουν µε
άµεσο τρόπο τη ζωή του. Στο πλαίσιο του συνεταιρισµού, αυτή η αρχή µεταφράζεται
ως το δικαίωµα κάθε ατόµου που εργάζεται σε αυτό, να συµµετέχει και να λαµβάνει
οικονοµικές αποφάσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν το συνεταιρισµό ή την τοπική
κοινότητα εν γένει. Για την περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας της οικονοµικής
δηµοκρατίας και των επιδράσεων που έχει στις τοπικές κοινότητες, είναι εµφανές ότι
οι τοπικές κοινότητες έχουν την ικανότητα να αντιµετωπίζουν µε πιο αποτελεσµατικό
τρόπο τα τοπικά οικονοµικά προβλήµατα σε σύγκριση µε τις εθνικές κυβερνήσεις ή
µεγάλες επιχειρήσεις, λόγω της εγγύτητάς τους στην πηγή του προβλήµατος, της
καλύτερης κατανόησής του όπως και της µικρότερης κλίµακας του.
Εξάλλου οι συνεταιρισµοί βασίζονται σε επτά παγκόσµιες αρχές (Εθελοντική και
Ανοικτή Συµµετοχή, Δηµοκρατικός Έλεγχος των Μελών, Οικονοµική Συµµετοχή
των Μελών, Αυτονοµία και Ανεξαρτησία, Εκπαίδευση Κατάρτιση και
Πληροφόρηση, Συνεργασία µεταξύ Συνεταιριστικών Εταιρειών, Κοινοτικό
Ενδιαφέρον) που ενισχύουν το επιχειρησιακό πλαίσιο τους προς την κοινωνία.
Αυτό το σύστηµα αξιών-αρχών ενός συνεταιρισµού έχει και επιπλέον θετικές
επιδράσεις σε διάφορες πτυχές των τριών πυλώνων της βιωσιµότητας.
Παραδείγµατος χάρη, µέσω των συνεργασιών αναπτύσσεται ένα ενεργό εργατικό
δυναµικό ενώ παράλληλα προσφέρονται καλύτερες ευκαιρίες όχι µόνο στους
εργαζοµένους αλλά και στους πελάτες και σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να
συµµετέχουν στη λειτουργία της επιχείρησης. Αυτές οι ευκαιρίες επιτρέπουν σε
κοινότητες και διάφορες κοινωνικές οµάδες να αναλαµβάνουν ευθύνες και να δρουν
ανάλογα, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους και να προωθούν και να
προστατεύουν τα κοινωνικά τους συµφέροντα. Και πράγµατι, αυτό το πλαίσιο
συνεργασίας ενθαρρύνει τα µέλη του να εγκαταλείψουν την ιδέα µίας κυβέρνησης η
οποία προτείνει και εφαρµόζει λύσεις ενώ παράλληλα προωθεί µία ιδιωτική, ατοµική
και αυτό-καθοδηγούµενη δράση για την επίλυση των οικονοµικών και κοινωνικών
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προβληµάτων, προωθεί δηλαδή την έννοια του ενεργού πολίτη και της συµµετοχής.
Επιπλέον, µέσω των συνεταιρισµών, καθίσταται πιο εύκολο για τα µεµονωµένα
άτοµα να ενώσουν τους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που έχουν στη
διάθεσή τους και να αντλήσουν υψηλότερα κεφάλαια. Επιπροσθέτως πολλοί
συνεταιρισµοί έχουν την τάση να προσφέρουν βοήθεια και καθοδήγηση σε αγρότες,
έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής τους. Έτσι µέσω της
πιο στενής συνεργασίας µε τους αγρότες, καλλιεργείται µεταξύ τους ένα αίσθηµα
ασφάλειας, καθώς γίνεται ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ του
συνεταιρισµού και του αγρότη έχει µία µακροπρόθεσµη προοπτική. Επιπλέον ο
συνεταιρισµός µπορεί να ανεβάσει το επίπεδο του ελέγχου ποιότητας των αγαθών
που αγοράζει για τα µέλη του καθώς έχει τη δυνατότητα να διαπραγµατεύεται άµεσα
µε τους προµηθευτές.
Υπάρχουν ορισµένοι τρόποι µε τους οποίους µπορούν οι συνεταιρισµοί να
προωθήσουν τη βιωσιµότητα, σύµφωνα µε τα ευρήµατα που εξάχθηκαν από τη
Συνάντηση της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων που διοργανώθηκε από το Τµήµα
Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων(DESA) του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών στη Νέα Υόρκη το 2009. Το πόρισµα της συνάντησης επικεντρώθηκε στη
βιωσιµότητα µέσω της οικονοµικής ασφάλειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της
οικολογικής ισορροπίας και της πολιτικής σταθερότητας, κάτι που µπορεί να
επιτευχθεί µε τη συµβολή των συνεταιρισµών ως επιχειρηµατικό µοντέλο στην
οικονοµία και την κοινωνία. Οι συνεταιρισµοί συµβάλουν αρχικά στην προώθηση της
βιώσιµης ανάπτυξης µε την υποστήριξη της διανοµής των τοπικών διατροφικών
προϊόντων. Με την προώθηση των τοπικών προϊόντων και την υποστήριξή των
τοπικών παραγωγών, οι συνεταιρισµοί µειώνουν το ενεργειακό τους αποτύπωµα
καθώς µειώνουν τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται κατά τη
µεταφορά των προϊόντων. Επιπροσθέτως, οι συνεταιρισµοί καταβάλλουν
προσπάθειες για βιωσιµότητα µε σεβασµό στη χρήση πόρων και ενέργειας. Επίσης,
µέσω της στενής συνεργασίας µε τους αγρότες, καλλιεργείται µεταξύ των
συµβαλλόµενων µελών ένα αίσθηµα ασφάλειας και εµπιστοσύνης, ενώ παράλληλα
αυξάνεται και το επίπεδο του ελέγχου ποιότητας της αλυσίδας εφοδιασµού των
αγαθών που αγοράζει για τα µέλη του καθώς έχει τη δυνατότητα να
διαπραγµατεύεται άµεσα µε τους παραγωγούς ή τους προµηθευτές.
Πέρα από το θετικό αντίκτυπο που έχουν για το περιβάλλον, οι συνεταιρισµοί
επιδρούν θετικά και στους κοινωνικούς και οικονοµικούς δείκτες. Μέσα από την
προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων, την επιστροφή των κερδών στους
τοπικούς παραγωγούς και τη δέσµευσή να παραµείνουν στην κοινότητα για µία
µακροπρόθεσµη περίοδο οι συνεταιρισµοί προωθούν τη βιωσιµότητα της τοπικής
οικονοµίας, καθώς υπάρχει κυκλοφορία κεφαλαίων µέσα στην τοπική οικονοµία, σε
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αντίθεση µε τις εταιρείες και τους ιδιώτες επενδυτές σε ένα παγκοσµιοποιηµένο
οικονοµικό περιβάλλον. Επιπλέον είναι πολύ σηµαντική και η ικανότητά τους να
δηµιουργούν και να συντηρούν θέσεις εργασίας.
Τέλος, µέσω της προώθησης της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων, της επιστροφής
των κερδών στους τοπικούς παραγωγούς και της δέσµευσης να παραµείνουν στην
κοινότητα για µία µακροπρόθεσµη περίοδο, οι συνεταιρισµοί προωθούν τη
βιωσιµότητα της τοπικής οικονοµίας, καθώς υπάρχει κυκλοφορία κεφαλαίων µέσα
στην τοπική οικονοµία, σε αντίθεση µε τις εταιρείες και τους ιδιώτες επενδυτές σε
ένα παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον.
Παρόλα αυτά, η παγκοσµιοποίηση δεν επιδρά απαραίτητα αρνητικά στη συνεργασία.
Σύµφωνα µε τον Williams, οι συνεταιρισµοί µπορούν να διαδραµατίσουν έναν
εποικοδοµητικό ρόλο στην παγκοσµιοποίηση σε ένα ιδανικό πλαίσιο. Οι
συνεταιρισµοί µπορούν αφενός να ανεβάσουν την ποιότητα ζωής των µελών τους και
να τους βοηθήσουν να επιβιώσουν σε περιόδους οικονοµικής κρίσης και οικονοµικής
ύφεσης, και αφετέρου να προωθήσουν την ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή
συνεργασία. Επιπλέον η συνεργασία µέσω των συνεταιρισµών µπορεί να επεκταθεί
και µέσω της δηµιουργίας νοµικών συµµαχιών και δικτύων µεταξύ περιφερειών,
κρατών που σταδιακά θα εξαπλωθούν σε όλο τον πλανήτη. Η βασική αρχή των
συνεταιρισµών είναι «να διανέµονται αγαθά και υπηρεσίες µε δίκαιο τρόπο µεταξύ των
µελών τους, να µη συσσωρεύεται πλούτος στους ιδιοκτήτες και τους µετόχους, να
αντιπροσωπεύουν µία πιο ιδανική, δηµοκρατική και λειτουργική παγκοσµιοποίηση, την
οποία δεν έχουµε βιώσει µέχρι σήµερα- ένας είδος παγκοσµιοποίησης από τη βάση».
Όλα τα παραπάνω, παρά το γεγονός ότι µπορούν να εντοπιστούν χωριστά, σε
υψηλότερα ή χαµηλότερα επίπεδα, σε διαφορετικές επιχειρήσεις, όλα
συγκεντρωµένα, µπορούν να περιγράψουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα που έχουν οι
συνεταιρισµοί σε σύγκριση µε τις εταιρείες στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης.
Οι συνεταιρισµοί µπορούν να εξελιχθούν σε ένα αξιόλογο οικονοµικό παράγοντα
µέσα σε µία εθνική οικονοµία, εάν ληφθούν υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
τους και η ευαισθησία τους για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα που
σκιαγραφούνται από το σύστηµα της αρχής της αξίας που ακολουθούν.
Μέσω της ανάλυσης των συνεταιρισµών και πιο συγκεκριµένα της µελέτης
περιπτώσεων της BiosCoop, κατέστη σαφές ότι οι συνεταιρισµοί έχουν θετικό
αντίκτυπο και στους τρεις πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης: τον κοινωνικό, τον
οικονοµικό και τον περιβαλλοντικό, και ως εκ τούτου προάγουν τη βιώσιµη
ανάπτυξη. Επιπλέον η οικονοµική κρίση είναι µία ευκαιρία για την ανάπτυξη της
συνεργασίας καθώς είναι ξεκάθαρο ότι οι συνεταιρισµοί επιδρούν θετικά στην
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οικονοµία και την κοινωνία. Πιο συγκεκριµένα µε κοινωνικούς όρους, η BiosCoop
δηµιουργεί θέσεις εργασίας άµεσα µε την πρόσληψη εργαζοµένων για τη λειτουργία
του παντοπωλείου και έµµεσα µε την υποστήριξη και τη διανοµή αγροτικών
προϊόντων που παράγονται τοπικά. Επιπροσθέτως, απαιτείται η συµµετοχή κάθε
µέλους υπό την αρχή «ένα µερίδιο, ένα µέλος, µία ψήφος», και έτσι παραµένουν ως
ένα βαθµό απαγκιστρωµένοι από την κεντρική διοίκηση και οποιαδήποτε άλλη
εξωτερική παρέµβαση. Και πράγµατι, αυτό το πλαίσιο συνεργασίας ενθαρρύνει τα
µέλη του να εγκαταλείψουν την ιδέα µίας κυβέρνησης η οποία προτείνει και
εφαρµόζει λύσεις ενώ παράλληλα προωθεί µία ιδιωτική, ατοµική και αυτόκαθοδηγούµενη δράση για την επίλυση των οικονοµικών και κοινωνικών
προβληµάτων, προωθεί δηλαδή την έννοια του ενεργού πολίτη και της συµµετοχής.
Επιπροσθέτως πολλοί συνεταιρισµοί έχουν την τάση να προσφέρουν βοήθεια και
καθοδήγηση σε αγρότες, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της
παραγωγής τους. Έτσι λοιπόν µέσω της πιο στενής συνεργασίας µε τους αγρότες,
καλλιεργείται µεταξύ τους ένα αίσθηµα ασφάλειας, καθώς γίνεται ξεκάθαρο ότι
οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ του συνεταιρισµού και του αγρότη έχει µία
µακροπρόθεσµη προοπτική. Επιπλέον, µε όρους οικονοµίας, µέσα από την προώθηση
της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων, την επιστροφή των κερδών στους τοπικούς
ιδιοκτήτες και τη δέσµευσή να παραµείνουν στην κοινότητα για µία µακρόχρονη
περίοδο, οι συνεταιρισµοί προωθούν τη βιωσιµότητα της τοπικής οικονοµίας, καθώς
υπάρχει κυκλοφορία κεφαλαίων µέσα στην τοπική οικονοµία. Επιπρόσθετα, η
BiosCoop ενθαρρύνει την ίση διανοµή πόρων, δεν εξασφαλίζει κέρδος για
µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες ιδιοκτητών και καταβάλλει προσπάθειες για τη
βιωσιµότητα µε σεβασµό στη χρήση των πόρων και της ενέργειας. Η πρωταρχική
συµβολή της BiosCoop στην προώθηση της περιβαλλοντικής βιώσιµης ανάπτυξης
είναι το γεγονός ότι θεωρεί µεγάλης σηµασίας τη διανοµή τοπικών διατροφικών
προϊόντων. Με την προώθηση των τοπικών προϊόντων και την υποστήριξή των
τοπικών παραγωγών, µειώνεται µέσω της συνεργασίας το ενεργειακό αποτύπωµα
καθώς µειώνονται οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται κατά
τη µεταφορά των προϊόντων.
Χάρη στην οργάνωση της επιχείρησης και τον οικονοµικό προσανατολισµό της
BiosCoop, που καθοδηγείται από τις αρχές της οικονοµικής δηµοκρατίας και της
κοινωνικής αλληλεγγύης, ο συνεταιρισµός µπορεί να συµβάλει σε µεγάλο βαθµό
στην κοινωνική ένταξη και αλληλεγγύη και παράλληλα να δηµιουργήσει θέσεις
εργασίας στην περιφέρεια, καθώς διανέµει κατά κύριο λόγο γεωργικά προϊόντα όπως
φαίνεται από την ανάλυση δεδοµένων των επιδόσεων της αγοράς που διεξήχθη από
τον Ιανουάριο του 2014 µέχρι τον Ιούνιο του 2014.
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Τέλος, δεδοµένων των πλεονεκτηµάτων που έχουν οι συνεταιρισµοί, το συνεργατικό
επιχειρηµατικό µοντέλο είναι πολύ πιθανό να διαδραµατίσει ένα ρόλο κλειδί στις
προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης,
κυρίως σε περιόδους οικονοµικής αστάθειας όπου το κλασσικό επιχειρηµατικό
µοντέλο αποτυγχάνει. Βέβαια παρόλο που το µοντέλο συνεργασίας παρουσιάζει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, δεν πρόκειται για µία µαγική φόρµουλα επιτυχίας ή µία
λύση για τα κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα. Όπως και κάθε
επιχείρηση, χρειάζεται να επικεντρωθεί στις αξίες και τις αρχές της και παράλληλα να
συνεχίσει τις απαραίτητες προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη.
Πηγές:
Co-operative identity, values & principles. International Co-operative Alliance (ICA).
[ONLINE] Available at http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-valuesprinciples . [Accessed 10 October 2015].
Feenstra, G. (2002). Creating space for sustainable food systems: lessons from the
field, Agriculture and Human Values. 19 (2), 99-106.
Giorgos Goniadis, Eftsathia Osloviti. (2014). Social and environmental comparative
advantages of a Cooperative Grocery. Bios Coop Case. Consutling Project in the
framework of MSc studies at the International Hellenic Univerity, 28-35.
Hagen Henrÿ. (2009). “Cooperatives in a world of crisis”, Expert Group Meeting
organized by the Department of Economic and Social Affairs (DESA) of the United
Nations in New York, 28-30 of April. [ONLINE] Available at
http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/cooperatives/Hagen.pdf. [Accessed 10
October 2015].
Lund M. (2013) . Cooperative Equity and Ownership: An Introduction, University of
Wisconsin, Center for Cooperatives, 4.
Sarkar, Prabhat Ranjan. (1992). Economic Democracy, Proutist Economics, AM
Publications, 229-237.
Williams, Richard C. (2007). The Cooperative Movement: Globalization from Below.
Aldershot, Ashgate, 34.

Εισαγωγή στη Βιώσιµη Ανάπτυξη

Σελίδα 62

Οι Επιπτώσεις της Αστικής Ρύπανσης στη Βιωσιµότητα –
ο Ρόλος των Πολιτών
Δήµητρα Μούχλια
Ο όρος αειφόρος ανάπτυξη χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο στην εποχή µας,
παρόλο που οι ρίζες του ξεκινούν ήδη από τον προηγούµενο αιώνα. Με απλά λόγια
αναφέρεται στην οικονοµική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαµβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες του περιβάλλοντος ώστε αυτό να είναι διατηρήσιµο στο διηνεκές.
Ο γνώµονας της βιωσιµότητας είναι η απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, όµως οι
τρεις βασικοί πυλώνες της είναι η κοινωνία, η οικονοµία και το περιβάλλον, όπως
αυτοί απεικονίζονται στο παρακάτω σχήµα.

Εικόνα 3 - Οι τρεις διαστάσεις του όρου "Βιώσιµη Ανάπτυξη"
Η σηµερινή κοινωνία για να συνεχίσει να αναπτύσσεται µακροχρόνια µε
σταθερούς ρυθµούς χρειάζεται υψηλά επίπεδα παιδείας, δικαιοσύνης και αξιοπρεπούς
διαβίωσης για τους πολίτες της. Άρρηκτα συνδεδεµένη µε την υγεία και την
ισορροπία του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του στο αστικό ή µη περιβάλλον
του, είναι η ελεγχόµενη χρήση των φυσικών πόρων καθώς και η ελεγχόµενη µόλυνση
που προκύπτει από κάθε είδους ανθρώπινη ενέργεια. Μοχλό επιβίωσης και
µεγέθυνσης αποτελεί η οικονοµική διάσταση του όρου «ανάπτυξη», καθώς είναι
απαραίτητο στοιχείο για να κριθεί δόκιµη µια τέτοια προσπάθεια. Γι αυτό το λόγο η
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µείωση του κόστους των δραστηριοτήτων (όχι µόνο σε νοµισµατικούς όρους, αλλά
και σε ενεργειακούς) µπορεί να συµβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας ανθρώπουοικοσυστήµατος, η οποία είναι ευάλωτη. Για να ενισχυθεί η µετάβαση προς µια
αποτελεσµατική στη χρήση των πόρων οικονοµία, µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα,
είναι αναγκαία η αποσύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης από τη χρήση πόρων και
ενέργειας µε:
•

τη µείωση των εκποµπών CO2

•

την προώθηση µεγαλύτερης ενεργειακής ασφάλειας

•

τη µείωση του βαθµού εκµετάλλευσης φυσικών πόρων για τα προϊόντα που
χρησιµοποιούµε και καταναλώνουµε µε στόχο την προστασία της
βιοποικιλότητας

Εάν όλοι ζούσαν όπως ο µέσος Αµερικανός θα χρειαζόµασταν 5 πλανήτες για
να συντηρηθούµε, ενώ εάν ζούσαν σαν τον µέσο Ευρωπαίο (ή Έλληνα) θα
χρειαζόµασταν 3. Καλώς ή κακώς έχουµε µόνο έναν
Η παραπάνω φράση έχει προβληµατίσει αρκετά ιδιαίτερα τους νέους που έχει τύχει
να διαβάσουν ή να ενηµερωθούν σχετικά µε την υπερβολική, ίσως απερίσκεπτη και
δίχως αξιόλογα κίνητρα, κατανάλωση που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία. Η
θεωρία του οικολογικού αποτυπώµατος αναλύει το εν λόγω θέµα. Με βάση το
γεγονός ότι ο πλανήτης έχει συγκεκριµένους και πεπερασµένους φυσικούς πόρους,
προσµετρά την έκταση της καλλιεργήσιµης γης και του νερού που χρειάζεται ένας
άνθρωπος ή ένας πληθυσµός για να παράγει όλα τα προϊόντα που καταναλώνει και να
απορροφηθούν τα απορρίµµατα και οι ρύποι του. Πρακτικά, διαιρώντας την έκταση
των καλλιεργήσιµων εδαφών και του καθαρού νερού µε τον πληθυσµό της γης,
υπολογίζεται τι αντιστοιχεί στον καθένα. Το αποτύπωµα αυτό µπορεί να αφορά έναν
άνθρωπο, ένα κτίριο, µία πόλη ή µια χώρα. Σήµερα, η ανθρωπότητα, συνολικά,
καταναλώνει σχεδόν 1,5 πλανήτη. Ο µέσος Έλληνας παράγει 540kg απορριµµάτων
το χρόνο. Αυτό σηµαίνει περίπου 1,5kg κάθε µέρα. (O µέσος Αµερικανός παράγει
2kg, ενώ ο Ινδός 270gr ηµερησίως). Ακόµη µεγαλύτερες είναι οι διαφορές µεταξύ
των ‘ανεπτυγµένων’ και των ‘αναπτυσσόµενων’ χωρών, σε µεγέθη όπως η κατά
κεφαλή κατανάλωση νερού, πετρελαίου ή έκλυση CO2. Είναι προφανές ότι για να
µπορούν οι πλούσιες χώρες να έχουν τόσο µεγάλα οικολογικά αποτυπώµατα, πρέπει
οι φτωχές να έχουν πολύ µικρά. Ουσιαστικά, οι πλούσιες χώρες κλέβουν το µερίδιο
κατανάλωσης και ρύπανσης των φτωχών.
Το 1/5 των κατοίκων της γης ζουν σε βάρος των υπολοίπων 4/5. Ακόµη, οι φυσικές
καταστροφές (τυφώνες, πληµµύρες) που προκαλεί η κλιµατική αλλαγή επηρεάζουν
κυρίως φτωχές περιοχές, που αδυνατούν να τις αντιµετωπίσουν. Έτσι, εξ αιτίας του
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δικού µας «ανεπτυγµένου» τρόπου ζωής, ο πληθυσµός των αναπτυσσόµενων χωρών
καταδικάζεται έµµεσα σε θάνατο, πείνα, αρρώστια, µετανάστευση και ανέχεια.
Σαφώς οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης σε κάποια σηµεία του πλανήτη, δε θα έπρεπε
να είναι σηµεία σύγκρισης –οφείλουµε να προσπαθούµε για το καλύτερο- όµως ίσως
θα έπρεπε να αποτελούν σηµεία αναφοράς για το µέχρι πού µπορούµε να
µεγεθυνόµαστε ως κοινωνίες και µέχρι που µπορούµε να καταναλώνουµε.
Αντί να προσαρµόσουµε τις κοινότητες των ανθρώπων στο περιβάλλον,
προσαρµόσαµε το περιβάλλον στις ανάγκες τις βιοµηχανίας, της οικονοµίας και της
‘ανάπτυξης’. Η απληστία µας έχει οδηγήσει στη δηµιουργία άχρηστων αναγκών. Για
να τις ικανοποιήσουµε, δηµιουργήσαµε µια απεριόριστη ‘ανάπτυξη’ σε έναν
πεπερασµένο πλανήτη. Και δυστυχώς, η ‘ανάπτυξη’ αυτή τροφοδοτεί και
τροφοδοτείται από τις κοινωνικές ανισότητες. Χωρίς αυτές δεν µπορεί να υπάρξει. Η
ανάγκη για ευχαρίστηση, η κατανάλωση και η ευηµερία δεν είναι κατακριτέες. Το
µεγαλύτερο µέρος της ευχαρίστησής µας όµως, προέρχεται από πράγµατα όπως η
αλόγιστη χρήση του αεροπλάνου ή του αυτοκινήτου µας (πετρελαιοπόλεµοι και
CO2), τα καινούρια µας ρούχα ή κινητά (ηλεκτρονικά απόβλητα στις χώρες του
τρίτου κόσµου).
Αλήθεια, σκεφτόµαστε την σχέση µας µε το περιβάλλον όταν πετάµε µε αεροπλάνο ή
όταν αγοράζουµε νέο κινητό; Σκεφτόµαστε πόσο νερό, σοδειές και καλλιεργήσιµη γη
ξοδεύεται όταν τρώµε καθηµερινά κρέας; Σκεφτόµαστε πόσοι κάτοικοι φτωχών
χωρών έχουν αναγκαστεί να γίνουν ‘περιβαλλοντικοί πρόσφυγες’ όταν πηγαίνουµε µε
το αµάξι µας στο διπλανό τετράγωνο;
Ένα σύµπλεγµα σχεδιαστών, διαφηµιστών, ψυχολόγων και πωλητών, εργάζεται
ασταµάτητα για τη δηµιουργία νέων αναγκών και επιθυµιών, προωθώντας προϊόντα
που δεν έχουν κανένα πραγµατικό όφελος στον ψυχισµό µας ή στο περιβάλλον, αλλά
σχεδιάζονται αποκλειστικά για να µας τονώσουν τη λίµπιντο, ή να µας ανεβάσουν
ένα ακόµα σκαλί στο κοινωνικό status.
Την ίδια στιγµή οι παραπάνω συνήθειες οδηγούν, εκτός των άλλων, στην δηµιουργία
ενός µεγάλου όγκου αποβλήτων –επικίνδυνων ή µη- η οποία παρουσιάζει σταθερή
αυξητική πορεία (ΕΕ, 2010). Και κάπου εδώ εισάγεται η έννοια και η σηµασία της
επαναχρησιµοποίησης στο σηµείο τοµής των δύο πυλώνων «Περιβάλλον» και
«Οικονοµία» µέσα πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 1.
Μέρος της Ευρωπαϊκής πολιτικής για να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους της
στο βραχύ µέλλον αλλά και µακροπρόθεσµα όσον αφορά στη µείωση του
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περιβαλλοντικού αποτυπώµατος είναι ο έλεγχος της παραγωγής απορριµµάτων σε
επίπεδο νοικοκυριών αλλά και βιοµηχανίας. Τα κράτη µέλη της ΕΕ υιοθετώντας την
κοινή ευρωπαϊκή νοµοθεσία οφείλουν να λάβουν σχετικά µέτρα σύµφωνα µε την
Ιεραρχία Διαχείρισης Απορριµµάτων όπως απεικονίζεται παρακάτω:

Εικόνα 4 - Ιεραρχία Διαχείρισης Αποβλήτων
Με απλά λόγια η ιεραρχία βοηθά στον καθορισµό προτεραιοτήτων και καλών
πρακτικών σχετικά µε την µεταχείριση απορριµµάτων. Αρχικά προτείνει να
προβλέπεται και να αποφεύγεται η κατανάλωση κάποιου πόρου/ προϊόντος όταν αυτό
δεν είναι πραγµατική ανάγκη ώστε να αποφευχθεί η παραγωγή σκουπιδιού από αυτήν
την ενέργεια. Στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τότε προτείνεται η
επαναχρησιµοποίηση µέρους του προϊόντος για κάποια άλλη χρήση. Συχνά
εκπλήσσουν οι διαφορετικές ευφάνταστες λύσεις προς επαναχρησιµοποίηση. Όσον
αφορά κυρίως τα οργανικά απόβλητα (µεγάλο µέρος των αποβλήτων των
νοικοκυριών) το επόµενο λιγότερο επώδυνο στάδιο διαχείρισης είναι η
κοµποστοποίηση και για όσα υλικά µπορούν να αξιοποιηθούν (πλαστικό, χαρτί,
µέταλλο, γυαλί) η ανακύκλωση. Έπειτα, από τα ανακυκλωµένα υλικά, χάρη στα
προηγµένα τεχνολογικά επιτεύγµατα, είναι δυνατή η ανάκτηση ενέργειας για παροχή
ηλεκτρισµού ή θέρµανσης µέσω της τεχνολογίας της αναερόβιας χώνεψης. Ως
τελευταίο τµήµα της ιεραρχίας, και ως λιγότερη επιθυµητή ενέργεια ορίζεται η
εναπόθεση των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Αυτή η µέθοδος, αν
και χρησιµοποιείται ευρέως σε πολλά κράτη παρουσιάζει το µεγαλύτερο οικολογικό
αποτύπωµα λόγω των εκποµπών αερίων (CH4) αλλά επίσης συµβάλλει στην
δέσµευση σηµαντικού τµήµατος της επιφάνειας της γης ως χωµατερή αντί να
χρησιµοποιείται για δηµιουργικές και προς όφελος του οικοσυστήµατος
δραστηριότητες (καλλιέργεια, φυσιολατρικούς χώρους).
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Υπάρχουν πολύ σηµαντικοί λόγοι που καθιστούν την παραπάνω οδό ως αναγκαία για
την προσέγγιση της ισορροπίας του οικοσυστήµατος που αναφέρθηκε προηγουµένως.
Αρχικά µειώνεται ο όγκος και το βάρος των απορριµµάτων που καταλήγουν στη
χωµατερή και ρυπαίνουν τον αέρα, το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα. Γίνεται
εξοικονόµηση πρώτων υλών, ενέργειας και φυσικών πόρων που συνήθως είναι µη
ανανεώσιµοι (π.χ. πετρέλαιο, µεταλλεύµατα). Δηµιουργούµε «πράσινες» θέσεις
εργασίας σε µια περίοδο οικονοµικής και περιβαλλοντικής κρίσης. Συνολικά, η
ανακύκλωση συµβάλλει στο να µετριαστούν οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής.
Έρευνες έχουν καταδείξει τη δυσκολία κοινωνικής αποδοχής κάποιων µέτρων που
συµπεριλαµβάνονται στις οδηγίες της ΕΕ, όπως για παράδειγµα µονάδες καύσης
αποβλήτων, κάτι το οποίο συχνά οφείλεται σε έλλειψη ενηµέρωσης των πολιτών (Not
in My BackYard Syndrome), σε τοπικά πολιτικά συµφέροντα και στη δυσκαµψία των
οργανωτικών δοµών των δήµων και των περιφερειών. Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά
στα οργανικά απόβλητα υπάρχει µια δυσπιστία από τη µεριά των πολιτών για την
πραγµατική κατάληξη των αποβλήτων. Έρευνες από την περιβαλλοντική οµάδα του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη οργανωµένων Κέντρων
Διαχείρισης Αστικών Υπολειµµάτων (ΚΔΑΥ) όπου τα αστικά απορρίµµατα, αφού
έχουν συλλεχθεί, διαχωρίζονται µε βάση τη µοριακή τους σύσταση και προωθούνται
στον εκάστοτε ιδιώτη ιδιοκτήτη βιοµηχανικής µονάδας τεχνολογικής επεξεργασίας
και αξιοποίησης αποβλήτων. Το προϊόν αυτής της επεξεργασίας είναι το λεγόµενο
«ανακυκλωµένο» υλικό, το οποίο επιστρέφει στην παραγωγική διαδικασία στη θέση
της πρώτης ύλης και έτσι µειώνεται δραστικά η εξάντληση των φυσικών
αποθεµάτων. Εποµένως, όλοι µας θα ήταν καλό να ενισχύουµε και όχι να
αποδοµούµε το έργο των εν λόγω φορέων , απορρίπτοντας την στάση της
παθητικότητας. Τα περισσότερα περιτυλίγµατα και συσκευασίες όσων προϊόντων
καταναλώνουµε µπορούν να ανακυκλωθούν. Είναι πολύτιµο υλικό που πρέπει να
προστατευθεί και να αξιοποιηθεί κι όχι να χαθεί στο σωρό των χωµατερών.
Μια ακόµη καλή πρακτική, λιγότερο διαδεδοµένη στα ελληνικά αστικά κέντρα (η
ύπαιθρος και η περιφέρεια βέβαια πρωτοπορούν) είναι η κοµποστοποίηση και αφορά
στην κατηγορία των οργανικών υπολειµµάτων.
Η κοµποστοποίηση είναι ένας εύκολος και φυσικός τρόπος µετατροπής των
υπολειµµάτων της κουζίνας και του κήπου σε χρήσιµο λίπασµα. Στον κάδο
κοµποστοποίησης ρίχνουµε υπολείµµατα φρούτων και λαχανικών, υπολείµµατα και
φίλτρα καφέ, φακελάκια τσαγιού, φύλλα δένδρων, χόρτα ή γκαζόν, κτλ. Ο χρόνος
που απαιτείται για την παραγωγή λιπάσµατος - κοµπόστ είναι περίπου 6-9 µήνες.
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Τα οφέλη της κοµποστοποίησης παρουσιάζονται παρακάτω:
ü
Προστατεύει το περιβάλλον, καθώς ανακυκλώνοντας πολύτιµα
οργανικά υλικά µειώνονται οι ποσότητες που καταλήγουν στις χωµατερές (και
παράγουν µεθάνιο), εξοικονοµείται χώρος απόρριψης και νερό, καθώς το
χώµα διατηρεί µε αυτόν τον τρόπο την υγρασία του.
ü

Εξοικονοµεί χρήµατα, απαλλάσσοντάς µας από την αγορά
εµπορικού λιπάσµατος.

ü

Εξασφαλίζει υγιεινά τρόφιµα και λαχανικά, διατηρώντας το χώµα
εύφορο, χωρίς χηµικά πρόσθετα.

Προκειµένου η ΕΕ να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα
της, είναι σκόπιµο να διατηρήσει το προβάδισµά της στις πράσινες λύσεις, κυρίως
ενόψει του εντεινόµενου ανταγωνισµού από την Κίνα και τη Βόρειο Αµερική. Με την
επίτευξη των ενεργειακών µας στόχων, η Ευρώπη θα εξοικονοµήσει 60
δισεκατοµµύρια ευρώ από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου µέχρι το 2020,
κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό τόσο για την ενεργειακή µας ασφάλεια όσο και για την
οικονοµία µας.

Από οικονοµική σκοπιά, η περαιτέρω πρόοδος στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής
ενεργειακής αγοράς µπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 0,6% έως 0,8%. Η επίτευξη του
στόχου για ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης από ανανεώσιµες
πηγές σε ποσοστό 20% µπορεί να δηµιουργήσει περισσότερες από 600.000 θέσεις
εργασίας στην ΕΕ, και επιπλέον 400.000 αν επιτύχουµε τον στόχο βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης κατά 20%. Βέβαια, οι δεσµεύσεις για τη µείωση των
εκποµπών πρέπει να υλοποιηθούν κατά τρόπο που να µεγιστοποιεί τα οφέλη και να
ελαχιστοποιεί τις δαπάνες, µεριµνώντας ταυτόχρονα για τη διάδοση καινοτόµων
τεχνολογικών λύσεων.
Θα πρέπει η οικονοµία να ξαναγίνει ένα απλό εργαλείο του ανθρώπινου βίου και όχι
ο υπαρξιακός λόγος του. Θα βοηθούσε ένα σύστηµα αγοράς που θα βασίζεται στην
βιωσιµότητα και όχι αποκλειστικά στο δέλεαρ του κέρδους.. Τι πραγµατικά
χρειαζόµαστε; Πόση παραπάνω ‘ανάπτυξη’ θα µας κάνει ευτυχισµένους; Ας
αρχίσουµε επαναπροσδιορίζοντας τις έννοιες ‘χρειάζοµαι’ και ‘θέλω’, ‘ανάγκη’ και
‘επιθυµία’ και επανακαθορίζοντας το «τι», «πως» και «γιατί» θα παράγεται. Όσο πιο
πολύ αργούµε, τόσο ακριβότερα θα το πληρώσουµε εµείς και τα παιδιά µας στο
µέλλον.
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Δικαίωµα στο Περιβάλλον: η αρχή της αειφορίας στην
ελληνική έννοµη τάξη
Έλλη Μέλλιου, Θωµάς Ψήµµας
«Η προστασία του περιβάλλοντος έχει µέλλον, γιατί χωρίς αυτή δεν µπορεί να υπάρξει
µέλλον» (“Der Umweltschutz hat Zukunft, weil es ohne Umweltschutz keine Zukunft
geben wird”).
Η παραπάνω φράση αποδίδει ίσως µε τον πιο λιτό και σαφή τρόπο τη σηµασία του
περιβάλλοντος ως κοινωνικού αγαθού, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τη
διασφάλιση όλων των άλλων αγαθών που συµβάλλον στην εξέλιξη και την επιβίωση
της ανθρωπότητας.
Ως περιβάλλον τείνουµε να αντιλαµβανόµαστε κυρίως το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή
τις βιοτικές βάσεις ή τους απαραίτητους για την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου
φυσικούς πόρους. Πέρα, όµως, από αυτή τη στενή έννοια του όρου, ως περιβάλλον
νοείται το σύνολο του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
δηλαδή όλοι εκείνοι οι κοινωνικοί, πολιτικοί και πολιτιστικοί θεσµοί που έχουν
διαµορφωθεί µε την επέµβαση του ανθρώπου στις φυσικές πρώτες ύλες.
Αυτή την ευρεία έννοια του περιβάλλοντος συναντούµε και στο Σύνταγµα της
Ελλάδας, όπου η προστασία του περιβάλλοντος αναγνωρίζεται σε συµβολικό επίπεδο
ως αποστολή του Κράτους, ρητά διατυπωµένη ως αυτοσκοπός της κρατικά
οργανωµένης δράσης. Το άρθρο 24 του Συντ. ανάγει την προστασία του
περιβάλλοντος σε υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός ατόµου. Η
υποχρέωση του κράτους έχει διττό χαρακτήρα, προληπτικό και κατασταλτικό·
προσλαµβάνει αφενός τη µορφή της λήψης θετικών µέτρων και αφετέρου της αποχής
από ενέργειες που θα µπορούσαν να αποδειχτούν περιβαλλοντικά επιζήµιες.
Επιπλέον, µε την αναθεώρηση του 2001, στο Σύνταγµά µας καθιερώνεται πλέον ρητά
η αρχή της αειφορίας ή, αλλιώς, της βιώσιµης ανάπτυξης, δηλαδή της προστασίας του
περιβάλλοντος όχι µόνο εντός της τρέχουσας γενιάς, αλλά και για χάρη και των
επόµενων γενεών. Αξίζει να σηµειωθεί πως η ρυθµιστική εµβέλεια του άρ. 24 Συντ.
καταλαµβάνει όχι µόνο το φυσικό – υπό στενή έννοια- , αλλά και το πολιτιστικό
περιβάλλον, αποτρέποντας συνεπώς τη µεταβολή του προορισµού δασικών εκτάσεων
και αρχαιολογικών χώρων.
Εκτός από αυτόφωτο δικαίωµα, ωστόσο, η προστασία του φυσικού, ανθρωπογενούς ή
πολιτιστικού περιβάλλοντος λειτουργεί ως περιορισµός άλλων συνταγµατικών
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δικαιωµάτων, ιδίως όσον αφορά την ιδιοκτησία (άρ. 17 Συντ.) και την οικονοµική
ελευθερία (συνδυαστική εφαρµογή άρ. 5 παρ. 1 και 106 Συντ.). Η συγκεκριµένη
φαινοµενική αντινοµία µεταξύ δύο ή περισσότερων κανονιστικά ισόρροπων και
τυπικά ισόκυρων συνταγµατικών διατάξεων αίρεται µε την ad hoc εφαρµογή της
πρακτικής εναρµόνισης υπέρ του συνταγµατικού δικαιώµατος που βαρύνει
περισσότερο στην εκάστοτε σύνθεση κοινωνικής ύλης, χωρίς ποτέ πάντως το
δικαίωµα που υποχωρεί να αδρανοποιείται ή να χάνει την κανονιστική του δύναµη. Η
σχεδόν ανεπιφύλακτη προτίµηση υπέρ του δικαιώµατος στο περιβάλλον έγκειται
στον αόριστο αριθµό των φορέων που ωφελούνται από την προστασία του, σε σχέση
µε τον πεπερασµένο αριθµό των φορέων ενός ατοµικού δικαιώµατος (π.χ. του
ιδιοκτήτη ή του επιχειρηµατία).
Το έννοµο αγαθό του περιβάλλοντος µε την ιδιότητά του ως συλλογικού αγαθού και
κτήµατος κοινού τοις πάσι, λειτουργεί ως προνοµιακό πεδίο πραγµάτωσης του χρέους
κοινωνικής αλληλεγγύης (άρ. 25 παρ. 4 Συντ.) όχι µόνο απέναντι στις παρούσες αλλά
και στις µέλλουσες γενιές («ενδογενεακή» και «διαγενεακή δικαιοσύνη») Σύµφωνα
µε τον ορισµό που υιοθετήθηκε από την Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και
την Ανάπτυξη το 1987, ως αειφόρος χαρακτηρίζεται «η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις
ανάγκες της παρούσας γενεάς, χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των µελλοντικών
γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες». Συνεπώς, το δικαίωµα στο
περιβάλλον υπερβαίνει την παραδοσιακή τριµερή διάκριση των συνταγµατικών
δικαιωµάτων σε ατοµικά, πολιτικά, κοινωνικά, καθώς συγκεντρώνει γνωρίσµατα
τόσο ατοµικού (αποχή από βλαπτικές ενέργειες), πολιτικού (συλλογικό αγαθό,
συµµετοχική όψη της προσωπικότητας του homo politicus) και κοινωνικού
δικαιώµατος (λήψη θετικών µέτρων για τη βελτίωση του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος). Εποµένως, κάλλιστα θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε το
δικαίωµα στο περιβάλλον ως δικαίωµα τρίτης γενιάς ή µικτό δικαίωµα.
Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι προ της δηµοσιονοµικής κρίσης που έπληξε ιδίως τη
χώρα µας, το δικαίωµα στο περιβάλλον λειτουργούσε ως µια ιδιαίτερα προσφιλής
στους νοµολογιακούς κύκλους εξειδίκευση της αόριστης νοµικής έννοιας, της γενικής
ρήτρας του δηµοσίου συµφέροντος. Δυστυχώς, στις µέρες µας, η έννοια του γενικού
ή δηµόσιου συµφέροντος ερµηνεύεται κατά κόρον σε αντιστοιχία µε το ταµειακό ή
δηµοσιονοµικό συµφέρον του Δηµοσίου και λιγότερο σε αρµονία µε την προστασία
της βιόσφαιρας και µε τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της αειφορίας.
Παρά το γεγονός ότι η προστασία του περιβάλλοντος έχει ατονήσει, η αρχή του
περιβαλλοντικού κεκτηµένου (ΣτΕ Ολοµ 10/88) παραµένει πάντα επίκαιρο αίτηµα
και επίµονη απαίτηση. Το περιβαλλοντικό κεκτηµένο, ως ιδιαίτερη έκφανση της
αρχής της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης στο χώρο του περιβαλλοντικού δικαίου,
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συνίσταται στην καταβολή στο µέτρο του δυνατού κάθε προσπάθειας, προκειµένου
να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω υποβάθµιση του περιβάλλοντος, έτσι ώστε αν
δεν είναι δυνατή η βελτίωσή του, τουλάχιστον να διατηρείται το υπάρχον status quo.
Η διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι, µεταξύ των λοιπών
πολιτικών, ηθικών και νοµικών καθηκόντων τους, φροντίζουν πρώτα και κύρια τη
διατήρηση ενός βιώσιµου περιβάλλοντος για εαυτούς και αλλήλους, υπηρετείται από
την επικράτηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο πεδίο του περιβαλλοντικού
δικαίου. Βάσει της συγκεκριµένης αρχής, η ανάληψη του κόστους αποτροπής ή
αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζηµιών αφορά τον ίδιο τον ρυπαίνοντα και όχι
την κοινωνία ως ολότητα. Έτσι, οι επιχειρηµατίες υποχρεώνονται να ενσωµατώσουν
το κόστος της ρύπανσης στο κόστος παρασκευής του προϊόντος τους και βάσει της
αρχής της αναλογικότητας ή της ήπιας ανάπτυξης οφείλουν να επιλέγουν τις
φιλικότερες και λιγότερο επιβαρυντικές για το περιβάλλον µεθόδους παραγωγής.
Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουµε το γεγονός ότι, µολονότι το περιβαλλοντικό
δίκαιο, εξαιτίας της ολοένα αυξανόµενης σπουδαιότητάς του, κερδίζει έδαφος ως
αυτόνοµος κλάδος του ειδικού διοικητικού δικαίου, δεν παύει αυτό να εφάπτεται
στην επικράτεια του ιδιωτικού (ως έκφανση της προσωπικότητας των άρ. 57 και 59
ΑΚ) και του δηµόσιου δικαίου (ενσωµατωµένο στη χωροταξική και πολεοδοµική
νοµοθεσία). Το περιβάλλον, δηλαδή, αποτελεί ένα ύψιστο αγαθό, στο οποίο όλοι
έχουµε δικαίωµα, και το οποίο όλοι οφείλουµε να διασφαλίζουµε τόσο για το παρόν
όσο και για το µέλλον, τόσο ο καθένας ατοµικά, όσο και συλλογικά ως κοινωνία.
Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι η κατοχύρωση του δικαιώµατος στο περιβάλλον
στην Ελλάδα καθίσταται χρόνο µε το χρόνο ουσιαστικότερη, καθώς τα µέλη και οι
ευρύτερες οµάδες της κοινωνίας αντιλαµβάνονται βαθύτερα το ρόλο που επιτελεί η
προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε τους άλλους δύο πυλώνες της
βιώσιµης ανάπτυξης, την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία. Στο
πλαίσιο αυτό, η επιχειρούµενη στις µέρες µας σύνδεση της νοµοθεσίας για το
περιβάλλον µε εξελίξεις στο πεδίο των φυσικών επιστηµών προάγει τη
διεπιστηµονικότητα, γεγονός το οποίο αποτελεί στοιχείο τόσο για την εξέλιξη της
γνώσης όσο και για την εξέλιξη του δικαίου ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων
στους τοµείς του περιβάλλοντος, της οικονοµίας και της κοινωνίας. Παράλληλα, η
ιδέα της βιώσιµης ανάπτυξης ως ένα είδος δέσµευσης απέναντι στις επόµενες γενιές
δίνει στην περιβαλλοντική νοµοθεσία όχι απλώς έναν κανονιστικό για το σήµερα,
αλλά κι έναν προγραµµατικό για το αύριο χαρακτήρα.
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Αξίζει τον κόπο η βιωσιµότητα για τις εταιρείες;
Άρθρο σύνταξης για την
έκθεση βιωσιµότητας 2013-2014 του οµίλου TELEKOMAUSTRIA
F. J. Radermacher,
Ο κόσµος του 2014 βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Η παγκοσµιοποίηση δίνει όλο
και περισσότερη ελευθερία στο οικονοµικό σύστηµα να συνεχίσει την πορεία του
χωρίς να υπόκειται στα παλιά όρια και στις πρότερες απαγορεύσεις. Η κατάσταση
επιδεινώθηκε από την ραγδαία αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού κοντά στα 10
δισεκατοµµύρια και από τις εκατοντάδες εκατοµµυρίων ανθρώπων που ακολουθούν
το παράδειγµα αυτών που ήδη ακολουθούν ένα τρόπο ζωής που χρησιµοποιεί
εντατικά πόρους.
Οι βιώσιµες λύσεις για τις προβλεπόµενες προκλήσεις πρέπει να εξετάσουν το θέµα
του περιορισµού της κατανάλωσης µη ανανεώσιµων πόρων και της µείωσης της
περιβαλλοντικής επίδρασης, ενώ παράλληλα να επιδιώκουν µια λύση στα παγκόσµια
προβλήµατα του κλίµατος και της ενέργειας, από µια παγκόσµια προοπτική, καθώς
επίσης και να αντιµετωπίζουν την κοινωνική πτυχή στην καθολική µορφή της. Αν και
η τεχνολογική εξέλιξη µόνη της µπορεί ουσιαστικά να µειώσει την περιβαλλοντική
επίδραση ανά παραχθείσα µονάδα (αποϋλοποίηση/αυξανόµενη οικολογική
αποδοτικότητα) και να βοηθήσει στην αύξηση της ευηµερίας σε απόλυτους όρους, η
αποκαλούµενη «επίδραση µπούµερανγκ» σηµαίνει ότι οδηγεί συχνά σε ένα
µεγαλύτερο γενικό αντίκτυπο στα οικολογικά συστήµατα και περισσότερη, όχι
λιγότερη, ανισότητα. Βρισκόµαστε στην ίδια δυσάρεστη κατάσταση µε το
µαθητευόµενο του µάγου, που θρηνεί: «Τα πνεύµατα που έχω αναφέρει τις εντολές
µου αγνοούν».
Παίρνοντας αυτήν την κατάσταση ως αφετηρία µας, µια µατιά προς τα εµπρός, στα
επόµενα 50 έτη, µας παρουσιάζει τρία πιθανά σενάρια. Δύο είναι εξαιρετικά
απειλητικά και δεν µπορούν να συµφιλιωθούν µε τις αρχές της βιωσιµότητας,
ονοµαστικά η οικολογική κατάρρευση ή εναλλακτικά η εµφάνιση µιας παγκόσµιας
κοινωνίας δύο ταχυτήτων. Ο µόνος τρόπος να επιτευχθεί η βιώσιµη ανάπτυξη και
ένας ισορροπηµένος κόσµος, δείχνει να είναι η σφιχτοδεµένη διεθνής συνεργασία µε
τους στόχους της ευηµερίας και της βιωσιµότητας υπό τη µορφή µιας παγκόσµιας
οικολογικοκοινωνικής οικονοµίας (δηλαδή µια πράσινη και χωρίς περιορισµούς
κεφαλαιοκρατία) ως πραγµατοποιήσιµη εναλλακτική στη σηµερινή κεφαλαιοκρατία
τούρµπο και καζίνο.
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Μια ερώτηση κλειδί είναι πόσο πιθανό είναι ότι µια τέτοια ισορροπία µπορεί να
επιτευχθεί. Υπάρχουν αισιόδοξα σηµάδια; Βεβαίως! Παραδείγµατος χάριν, πάρτε την
εκτεταµένη κοινωνική πρόοδο που έχει σηµειωθεί από το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο,
πρωτίστως στον αναπτυγµένο κόσµο, αλλά πάρα πολύ επίσης και αλλού. Ή την
εκπληκτική συσπείρωση των κρατών µελών της ΟΟΣΑ και των G20 ενάντια στον
επιθετικό φορολογικό προγραµµατισµό και τους φορολογικούς παραδείσους αµέσως
µετά την πρόσφατη οικονοµική κρίση. Η ελπίδα παρέχεται επίσης από τους
καταναλωτές και τους επενδυτές, που αντικατοπτρίζουν όλο και περισσότερο τις
παγκόσµιες εξελίξεις, εστιάζοντας σε περισσότερα από ότι απλά στο οικονοµικό
όφελος και εφαρµόζοντας ηθικά πρότυπα στην αξιολόγηση της οικονοµικής
δραστηριότητας (η αποκαλούµενη «ηθικοποίηση των αγορών»). Η τελευταία εξέλιξη
συνδέεται στενά µε τις σοβαρές προσπάθειες που αναλαµβάνονται από πολλές
επιχειρήσεις στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR).
Η κύρια δυσκολία, εντούτοις, είναι η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων που
προκύπτουν σε όλο τον κόσµο µέσα στο υπάρχον παγκόσµιο νοµοθετικό πλαίσιο (οι
«όροι του παιχνιδιού», τρόπον τινά). Αυτό θα απαιτήσει την ισχυρή παγκόσµια
ανάπτυξη κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών – αλλά, όπως ξέρουµε ήδη, αυτή η
ανάπτυξη πρέπει να είναι πράσινη και χωρίς αποκλεισµούς. Με άλλα λόγια,
ανάπτυξη που δεν περιλαµβάνει µια περαιτέρω άνοδο στην κατανάλωση κρίσιµων
πόρων, η οποία επιτρέπει να παραµείνει το όριο κλίµατος των 2°C και ταυτόχρονα
κινείται προς την παγκόσµια κοινωνική ισορροπία αντί για µια κοινωνία δύο
ταχυτήτων.
Αν και αυτό είναι ένας σύνθετος στόχος, η κατάσταση κάθε άλλο παρά µάταιη
µπορεί να χαρακτηριστεί. Ο στόχος είναι προκλητικός, αλλά είναι ένας που µπορούµε
ακόµα να επιτύχουµε. Εντούτοις, αυτό απαιτεί την αξιοποίηση της καλύτερη
προηγούµενης εµπειρίας από την άποψη της ποιας καινοτόµου τεχνολογίας και ποιας
οργάνωσης µπορούµε να επιτύχουµε. Χρειαζόµαστε δραµατική τεχνολογική πρόοδο
για να παραγάγουµε τις καλύτερες λύσεις, ιδιαίτερα στον τοµέα της πράσινης
τεχνολογίας. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να αυξήσουµε τη διαθεσιµότητα της
ενέργειας σε όλο τον κόσµο χρησιµοποιώντας λιγότερους πόρους, και ιδίως
µειώνοντας σηµαντικά τη χρήση των ορυκτών καυσίµων – και πρέπει να το
επιτύχουµε αυτό µε λογικό κόστος προκειµένου να διευκολυνθεί ο κοινωνικός
συνυπολογισµός παγκοσµίως. Αυτό είναι ο βασικός στόχος από την άποψη της
τεχνολογικής καινοτοµίας. Παρ’ όλα αυτά, η πραγµατοποίηση αυτού του
προγράµµατος απαιτεί τα σωστά σήµατα τιµών µέσα στις αγορές. Κανένα από αυτά
δεν µπορεί να επιτευχθεί εάν, σε όλο τον κόσµο, αυτό πληρώνει το να ενεργούµε µε
τρόπο που είναι ασυµβίβαστο µε τη βιωσιµότητα. Δε θα πρέπει να είναι δυνατό για
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τις επιχειρήσεις να κερδίσουν χρήµατα καταστρέφοντας το περιβάλλον σε άλλες
χώρες, µε την επιδείνωση του κλιµατικού προβλήµατος, µε την ανοχή της εργασίας
σκλάβων παιδιών στους προµηθευτές µέσα στις αλυσίδες αξιών τους, µε την
παράκαµψη των κοινωνικών προτύπων του ILO ή µε τη χρησιµοποίηση της
παγκοσµιοποίησης ως µέσο επιθετικής µείωσης του φορολογικού λογαριασµού τους.
Πολλές διεθνείς εταιρίες το έχουν κάνει αυτό µε µεγάλη επιτυχία, µε τους εθνικούς
προϋπολογισµούς και τον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων να υποφέρει
περαιτέρω ως συνέπεια – µια εξ ολοκλήρου αντιπαραγωγική ανάπτυξη. Η έναρξη της
διαφοράς σε αυτήν την περιοχή, δηλ. η εισαγωγή καινοτοµιών στην παγκόσµια
διακυβέρνηση, είναι ένα δύσκολο έργο – αλλά βεβαίως όχι µάταιο. Και είναι οι
επιτυχείς επιχειρήσεις που ιδίως µπορούν, και πρέπει, να πάρουν θέση και να
περάσουν στην επίθεση.
Η αφετηρία για την δέσµευση από την πλευρά των επιχειρήσεων είναι η πλήρως
ανεπαρκής κατάσταση από την άποψη της παγκόσµιας ανάπτυξης της βιωσιµότητας.
Αυτή η κατάσταση σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις υπόκεινται σε συνεχώς αυξανόµενη
πίεση να έχουν µια σηµαντική συµβολή στην ανάπτυξη της βιωσιµότητας. Αυτό
διαµορφώνεται από το κύριο θεώρηµα της επιχειρησιακής ηθικής: «η συστηµατική
θέση της ηθικής σε µια οικονοµία της αγοράς είναι το πλαίσιο», και της εταιρικής
ηθικής: «στην περίπτωση των ελλειµµάτων στο πλαίσιο, η ευθύνη για τη
νοµιµοποίηση πέφτει επάνω στις επιχειρήσεις». Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις
βρίσκονται κάτω από όλο και µεγαλύτερη πίεση. «Η άδειά τους για να
λειτουργήσουν» τίθεται υπό αµφισβήτηση. Κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχει
αναµφισβήτητη πίεση στις εταιρείες για να πράξουν. Μια απεικόνιση των πιθανών
συνεπειών παρέχεται από τους επενδυτές σε περίβλεπτα ακίνητα που επιδιώκουν να
προσελκύσουν τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στον χρηµατιστηριακό δείκτη στη
Γερµανία, ως µισθωτές. Σήµερα, αυτοί οι επενδυτές κατασκευάζουν µόνο «πράσινα
κτήρια», ανεξάρτητα από εάν αυτό αξίζει από πλευράς ενεργειακής αποδοτικότητας ή
όχι. Παρακινούνται από µια απλή αντίληψη ότι καµία επιχείρηση του
χρηµατιστηριακού δείκτη δεν θα ήταν σε θέση να κινηθεί σε µια νέα ιδιοκτησία που
δεν είναι πράσινο κτήριο. Με άλλα λόγια, η προσφορά των πράσινων κτηρίων είναι
ένα θέµα των στοιχειωδών επιχειρησιακών οικονοµικών: οποιοσδήποτε επενδυτής
που αποτυγχάνει να το κάνει αυτό θα αποτύχει επίσης στο να βρει έναν µισθωτή.
Ως αποτέλεσµα αυτών των εξελίξεων, οι επιχειρήσεις αποκρίνονται στις συνθήκες
της αγοράς µε την ενίσχυση της δέσµευσής τους στη βιωσιµότητα. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, οι ενέργειές τους οδηγούνται επίσης από ένα έµφυτο κίνητρο ή λόγω
αυτού που οι ιδιοκτήτες τους θέλουν. Αυτό ισχύει ιδίως για τις επιχειρήσεις
εµπορικών σηµάτων και τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, αυτό
οφείλεται στην αναγνωρισιµότητα του ονόµατος και την εγγενή αξία των
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επιχειρήσεων εµπορικών σηµάτων και τις αντίστοιχες προσδοκίες των πελατών και
των δανειστών, των υπαλλήλων και των προµηθευτών, των ΜΚΟ και του κοινού –
αλλά το προσωπικό κίνητρο είναι συχνά επίσης ένας λόγος. Η συµπεριφορά των
καταναλωτών είναι επίσης άµεσα αξιοπρόσεχτη. Μια ιδιαίτερα σηµαντική
καταναλωτική οµάδα είναι από αυτή την άποψη η LOHAS, που περιγράφει µια
οµάδα του πληθυσµού που είναι αφοσιωµένη σε έναν «τρόπο ζωής της υγείας και της
βιωσιµότητας». Τα µέλη αυτής της οµάδας είναι γενικά µορφωµένοι, σε καλή
οικονοµική κατάσταση άνθρωποι που τους αρέσει να καταναλώνουν αλλά
επιδιώκουν να αποφεύγουν να προκαλούν ζηµιά µέσω της κατανάλωσής τους.
Θέλουν να είναι µέρος της λύσης, όχι µέρος του προβλήµατος. Όπου τα προβλήµατα
δεν επιλύονται σε πολιτικό επίπεδο, αναµένουν από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν
δράση (σύµφωνα µε το κύριο θεώρηµα της επιχειρησιακής ηθικής που αναφέρεται
παραπάνω).
Όλο αυτό εξηγεί γιατί οι επιχειρήσεις αναµιγνύονται όλο και περισσότερο στη
βιωσιµότητα, είτε ως τµήµα Παγκοσµίου Συµβολαίου των Ηνωµένων Εθνών, της
παγκόσµιας πρωτοβουλίας υποβολής εκθέσεων είτε των στρατηγικών εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης τους. Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο γίνονται ενεργές στην
πάλη ενάντια στη φτώχεια και στην προστασία του περιβάλλοντος, µειώνοντας και
αναφέροντας το ίχνος άνθρακά τους, και προσπαθώντας να έχουν µια ποικίλη
συµβολή στην προστασία του κλίµατος και του περιβάλλοντος.
Οι επιχειρήσεις µπορούν επίσης να κάνουν µια ιδιαίτερη διαφορά στις κύριες
διαδικασίες τους προκειµένου να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη βιωσιµότητα, π.χ. στην
επιλογή των τεχνολογιών και των αρχικών προϊόντων και στον τρόπο µε τον οποίο
διαχειρίζονται τους πελάτες, τους προµηθευτές και τους υπαλλήλους. Οι επιχειρήσεις
µπορούν να εξασφαλίσουν ότι είναι κλιµατικά ουδέτερες, υποστηρίζοντας σηµαντικά
παγκόσµια έργα αναδάσωσης έτσι ώστε η καθαρή εκποµπή άνθρακα τους να είναι
µηδέν. Με την άσκηση µιας επιρροής στην κοινή γνώµη και την πολιτική διαδικασία,
οι επιχειρήσεις µπορούν να βοηθήσουν να εξασφαλίσουν την διασφάλιση της
βιωσιµότητας στο οικονοµικό σύστηµα σε µεγαλύτερο από τον τωρινό βαθµό, µεταξύ
άλλων – για παράδειγµα είτε µέσω ενός φόρου χρηµατοπιστωτικής συναλλαγής είτε
µε την εισαγωγή µιας «δοκιµής καταλληλότητας για κυκλοφορία» για τα νέα
οικονοµικά προϊόντα– προς αποφυγήν του να εκπλαγεί η κοινωνία µας πάλι από τις
αδιαφανείς, επικίνδυνες δοµές µε τις συνέπειες που όλοι είµαστε ανίκανοι να
κατανοήσουµε. Είναι ουσιαστικό ότι στο ρόλο τους ως πελάτες, οι επιχειρήσεις
υποστηρίζουν άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να υιοθετήσουν µια εστίαση στη
βιωσιµότητα, ακόµα κι αν αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε κάπως υψηλότερες
δαπάνες. Η επίτευξη µιας ισορροπίας είναι το σηµαντικό. Σαν αγοραστές των νέων
προϊόντων, είναι επίσης σηµαντικό ότι υποστηρίζουν εκείνες τις επιχειρήσεις που
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αναπτύσσουν τις τεχνολογίες που βοηθούν την εξασφάλιση ενός καλύτερου
µέλλοντος για όλη την ανθρωπότητα. Ο στόχος πρέπει να είναι να επιτευχθεί όλο
αυτό µε τρόπο που να είναι οικονοµικά επαρκής για τις σχετικές επιχειρήσεις, καθώς
η λειτουργία µέσα στις επαρκείς οικονοµικές παραµέτρους είναι ο µόνος τρόπος να
µπορέσουν οι επιχειρήσεις να ενεργήσουν βιώσιµα µακροπρόθεσµα και σε ευρεία
βάση ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνουν το µέλλον τους.
Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, λοιπόν, τα προαναφερθέντα µπορούν να ισχύσουν
µόνο µέχρι το σηµείο που οι επιχειρήσεις έχουν ή µπορούν να αναπτύξουν ένα
κατάλληλο επιχειρησιακό πρότυπο ή άλλοι φορείς να ενεργήσουν µε παρόµοιο
τρόπο (π.χ. βάσει των συµφωνιών), όπως µε την παρατήρηση των κωδίκων
βιοµηχανίας. Εάν οι κύριοι προµηθευτές υπόκεινται σε ίση πίεση, οι όροι θα
κινηθούν στη σωστή κατεύθυνση και οι εξαιρέσεις θα αφορούν «τα χωρίς-όνοµα»,
τόσο ως ανταγωνιστές όσο και ως προµηθευτές κατά µήκος (των παγκόσµιων)
αλυσίδων αξιών. Τα σκάνδαλα πραγµατοποιούνται συχνά κατά µήκος αυτών των
αλυσίδων, µε ένα παράδειγµα να είναι τα σοβαρά γεγονότα που περιλαµβάνουν
πολυάριθµα µοιραία περιστατικά στα υφαντικά εργοστάσια στο Μπαγκλαντές και το
Πακιστάν τον τελευταίο καιρό. Προβλήµατα όπως αυτά εµφανίζονται συχνά και
υπάρχει πάντα ανάγκη για διορθωτικές κινήσεις ως επακόλουθο, αλλά η κατάσταση
είναι δύσκολη. Το ρυθµιστικό πλαίσιο - οι όροι του παιχνιδιού - επιβάλλει επίσης
όρια στις επιχειρήσεις µε καλές προθέσεις.
Στην τελετή για το γερµανικό βραβείο βιωσιµότητας του 2013, ο πρώην Πρόεδρος
του Παγκόσµιου Συµβουλίου επιχειρήσεων για τη βιώσιµη ανάπτυξη, είχε µερικές
λέξεις να πει για το θέµα: «Κάνουµε ότι µπορούµε για να προωθήσουµε τη
βιωσιµότητα, αλλά έχουµε φθάσει σε ένα όριο. Φθάνουµε σε ένα σηµείο όπου οι
ρυθµιστικοί όροι θα πρέπει να βελτιωθούν για να συνεχίσουµε, πράγµα που
απαιτείται επειγόντως. Χωρίς διαρθρωτική αλλαγή, θα υπάρξει µικρό περιθώριο για
περαιτέρω βελτίωση εκ µέρους των επιχειρήσεων.» Από τα τέλη του 2013, η
ιστοσελίδα του γερµανικού Συµβουλίου για τη βιώσιµη ανάπτυξη περιέχει την
ακόλουθη είδηση: «Οι διευθυντές βιωσιµότητας απαιτούν την πολιτική δράση: Οι
πρωτοπόροι από τον κόσµο των επιχειρήσεων αυταπατώνται κατά ένα µεγάλο µέρος
από την έλλειψη ταχύτητας όσον αφορά τη βιώσιµη ανάπτυξη και θα επιθυµούσαµε
να δούµε σαφέστερες οδηγίες από το πολιτικό µέτωπο.»
Γενικά, λοιπόν, τα συµπεράσµατα που αφορούν την ερώτηση στον τίτλο αυτού του
άρθρου µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα. Σήµερα, ένας ορισµένος βαθµός
δέσµευσης για τη βιωσιµότητα είναι φυσικά ένα θέµα για τις µεγάλες επιχειρήσεις,
τις επιχειρήσεις στο επίκεντρο της δηµοσιότητας και τις επιχειρήσεις µε τα υψηλά
πρότυπα: η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι µια µεγάλη τάση. Το να είναι κανείς
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µέρος αυτής της τάσης είναι πολύ παραπάνω από απλά σηµαντικό. Επιπλέον, το να
είσαι µέρος της είναι µια ουσιώδης προϋπόθεση για µια «άδεια λειτουργίας». Σήµερα,
µια επιχείρηση εµπορικών σηµάτων θα ήταν ανίκανη να επιζήσει στην αγορά
µακροπρόθεσµα χωρίς να τοποθετηθεί αναλόγως. Αυτό είναι επίσης µια από τις
βασικές θέσεις της βιώσιµης διαχείρισης µάρκετινγκ.
Αλλά πώς τα πράγµατα θα προχωρήσουν από εδώ; Οι επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν
ενεργές µέσα από τις δυνατότητες που διαθέτουν. Πρέπει να µιλήσουν δηµόσια για τα
συστηµικά εµπόδια σε αυτό που µπορούν να επιτύχουν. Πρέπει επίσης να επιδιώξουν
να περάσουν την πίεση κατά µήκος της αλυσίδας αξιών. Παραπάνω έγινε η
περιγραφή του πώς οι καταχωρηµένες στο χρηµατιστηριακό δείκτη εταιρείες στη
Γερµανία µπορούν να µετατοπίσουν πολλές από τις προκλήσεις σχετικά µε το ίχνος
άνθρακά τους προς τους προµηθευτές τους, π.χ στην περίπτωση των πράσινων
κτηρίων, των επιµελητειών ή των επιχειρηµατικών πτήσεων. Αυτό αλλάζει τον
κόσµο. Σηµαίνει ότι οι αλλαγές από την άποψη της «απαίτησης» για βιωσιµότητα
φθάνουν επίσης στις επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασµού, των οποίων η θέση
«χωρίς-όνοµα» τις προστατεύει από να υπόκεινται στην άµεση πίεση από τους
καταναλωτές που τις παρατηρούν – αλλά που τώρα όλο και περισσότερο δέχονται
πίεση από τις επιχειρήσεις εµπορικών σηµάτων επειδή είναι οι προµηθευτές τους.
Αυτό είναι ένα καλό πράγµα. Και είναι ακόµα καλύτερο εάν οι επιχειρήσεις
εµπορικών σηµάτων συζητούν αυτές τις σχέσεις δηµόσια και βοηθούν τους
πολιτικούς να αλλάξουν τις οικονοµικές συνθήκες προκειµένου να προωθηθεί η τάση
προς τη συµπεριφορά που είναι συµβατή µε τη βιωσιµότητα µεταξύ όλων των
επιχειρήσεων. Είναι ενθαρρυντικό ότι αυτή η διαδικασία έχει αρχίσει πλέον. Η πίεση
στις επιχειρήσεις, τα µέτρα που έχουν αρχίσει, ο ανταγωνισµός από τις «χωρίςόνοµα» επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε διερεύνηση στην αγορά είναι παράγοντες
που ενθαρρύνουν την δέσµευση στην υπέρβαση. Τα σχετικά θέµατα συζητούνται.
Κάτι συµβαίνει στο τρίγωνο των ενηµερωµένων καταναλωτών, των επιχειρήσεων
εµπορικών σηµάτων και των πολιτικών. Αυτό είναι σηµαντικό και πρέπει να
καλωσοριστεί.
Συγχρόνως, η βιωσιµότητα συνολικά γίνεται όλο και περισσότερο καυτό θέµα σε όλο
τον κόσµο. Μια από τις κύριες πηγές κινήτρου για τους επιχειρηµατίες είναι ο
κίνδυνος της φήµης τους και ο κίνδυνος σκανδάλων που προκύπτουν από τη
επιχειρησιακή δραστηριότητα – συµπεριλαµβανοµένων και αυτών κατά µήκος των
παγκόσµιων αλυσίδων αξιών. Σε τελευταία ανάλυση, εκτός από το προαναφερθέν
LOHAS, υπάρχουν πολλές κρίσιµες ΜΚΟ που διαδραµατίζουν έναν ρόλο φυλάκων,
παρατηρώντας προσεκτικά τα πρακτικά κατά µήκος των εταιρικών αλυσίδων αξιών,
αναλύοντας τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων λεπτοµερώς και κοινοποιώντας
οτιδήποτε θεωρούν λανθασµένο - από τα µέτρα που αποτυγχάνουν να συµµορφωθούν
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µε τη σχετική νοµοθεσία έως και τις ανακοινώσεις επιχείρησης που αµφισβητούν. Το
ίδιο πράγµα ισχύει και για τις παγκόσµιες αλυσίδες αξιών. Εάν οι άνθρωποι µέσα στη
αλυσίδα αξιών πεθάνουν ή δηλητηριαστούν, εάν τα προϊόντα συνδεθούν µε
ελαττώµατα που έχουν επιπτώσεις στους καταναλωτές στον πλούσιο κόσµο, εάν
ακόµη χρειαστούν ευρείας κλίµακας ανακλήσεις προϊόντων, τα πράγµατα µπορούν
να γίνουν ακριβά για τις επιχειρήσεις. Αυτό µπορεί να τους τοποθετήσει ένα βαρύ
φορτίο, να µικρύνει την διεθνή αξία τους ή να οδηγήσει ενδεχοµένως στην
αφερεγγυότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο, το «η ηθικοποίηση των αγορών»
συνδυάζεται µε την παγκοσµιοποίηση κατά τρόπο ευνοϊκό για να γίνει οδηγός της
βιώσιµης ανάπτυξης.
Πολλές επιχειρήσεις έχουν µάθει ότι το να αναµειγνύονται σε υποθετικά χαµηλού
κόστους διαδικασίες κάπου στην «άλλη πλευρά» του κόσµου, ή χρησιµοποιώντας
προµηθευτές που εργάζονται πρώτιστα σε τέτοια περιβάλλοντα, µπορεί να καταλήξει
να είναι µια ακριβή διαδικασία. Αυτό έχει επιπτώσεις στη φήµη τους, στην τιµή τους
στην αγορά, στις σχέσεις του µε τους προµηθευτές και τους πελάτες, και σε άλλα
περισσότερα, και ως εκ τούτου έχει γίνει ένα ρητό στοιχείο της εταιρικής διαχείρισης
κινδύνων που συζητείται τακτικά στο διοικητικό συµβούλιο και τις εποπτικές
συνεδριάσεις του συµβουλίου της επιχείρησης.
Η πίστη των υπαλλήλων είναι µια άλλη σηµαντική πτυχή. Οι καλοί υπάλληλοι είναι
ζωτικής σηµασίας για οποιαδήποτε επιχείρηση που επιδιώκει να τοποθετηθεί
επιτυχώς στην αγορά µακροπρόθεσµα. Η κεντρική ερώτηση είναι πώς να
προσελκύσει και να διατηρήσει τους φιλόδοξους υπαλλήλους. Μια άλλη ερώτηση
είναι πώς να βρει τέτοιους υπαλλήλους σε έναν κόσµο όπου τα δηµογραφικά
προβλήµατα γίνονται όλο και περισσότερα. Θα υπάρξουν προσπάθειες να βρεθούν οι
υπάλληλοι σε όλο τον κόσµο κάτω από τα ρητά της παγκόσµιας πρόσληψης, της
ποικιλοµορφίας και της ποικιλόµορφης διαχείρισης. Τυχαία, αυτό αγγίζει επίσης ένα
σηµαντικό συστατικό της κοινωνικής πλευράς της βιωσιµότητας. Αλλά η
περιορισµένη τοπική δεξαµενή ταλέντων θα παραµείνει φυσικά ένα ζήτηµα.
Πετυχαίνοντας σε αυτό το περιβάλλον και προσελκύοντας και διατηρώντας τους
καλούς υπαλλήλους απαιτεί µια αξιόπιστη εστίαση στα σηµαντικότερα κοινωνικά και
οικολογικά θέµατα, τόσο σήµερα όσο και στο µέλλον. Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό
όσο αφορά την ενθάρρυνση των υπαλλήλων να κάνουν περισσότερα από το να
εργάζονται απλώς σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Η αξιοποίηση αυτής της
δυνατότητας µπορεί να είναι ζωτικής σηµασίας για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν
να απολαύσουν την επιτυχία στις µελλοντικές αγορές. Εδώ, επίσης, η εξασφάλιση ότι
η εταιρική πολιτική στρέφεται προς τη βιωσιµότητα είναι σηµαντική, ακριβώς όπως
είναι και για την δηµιουργία κινήτρων στους υπάρχοντες υπαλλήλους.
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Για να απαντήσουµε στην ερώτηση αν η βιωσιµότητα αξίζει τον κόπο, είναι αλήθεια
ότι – όπως αναλύεται ανωτέρω – ο ορισµένος βαθµός εστίασης στη βιωσιµότητα, που
έχει γίνει µέρος της διαδικασίας της ισορροπίας στις επιχειρήσεις εµπορικών
σηµάτων είναι όχι µόνο σηµαντικός, αλλά απολύτως απαραίτητος για να
λειτουργήσει µια επιχείρηση στην αγορά και να διατηρήσει «άδεια λειτουργίας».
Η υπέρβαση επάνω και πέρα από αυτήν είναι ένα διαφορετικό θέµα που εξαρτάται
από την επάρκεια του επιχειρησιακού προτύπου της επιχείρησης και τη
µακροπρόθεσµη φύση της προσέγγισής τους. Φυσικά, οι επιχειρήσεις δεν µπορεί να
αναµένεται να κάνουν όλα όσα οι παρατηρητές και οι άλλοι συµµέτοχοι τους
επιθυµούν να κάνουν προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα για τον κόσµο.
Αλλά υπάρχουν πολλά που µπορούν να κάνουν – και αναγνωρίζουν όλο και
περισσότερο την ευθύνη τους και κάνουν ακριβώς αυτό. Μια επιχείρηση που
επιδεικνύει µια τέτοια δέσµευση είναι η TELEKOM Αυστρία.
Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher
Director of the Research Institute for Applied Knowledge Processing (FAW/n) and
Professor of Informatics, Ulm University, President of Senat der Wirtschaft e.V.,
Bonn, Vice President of the Ecosocial Forum Europe, Vienna, and Member of the
Club of Rome

Πηγές:
Is sustainability worthwhile for companies? Editorial, Telekom Austria Group
Sustainability Report “Insights” 2013-2014, p. 4-7, 2015
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Δηµιουργία κινήτρων και εργαλείων έτσι ώστε να
υποκινηθούν οι πολίτες να γίνουν «Έξυπνοι Πολίτες». Μία
προσέγγιση µε κοινωνικό προσανατολισµό της
βιωσιµότητας από τη βάση προς την κορυφή.
Χ. Βλαχοκώστας, Α. Β. Μιχαηλίδου, Ε. Φελέκη, Χ. Αχίλλας
Οι πολίτες καλούνται να αντιµετωπίσουν ποικίλες περιβαλλοντικές πιέσεις, κυρίως
στις αστικές περιοχές. Αυτός είναι και ο λόγος που η ποιότητα του κλίµατος των
αστικών κέντρων θεωρείται ζήτηµα υψίστης σηµασίας για τη βιωσιµότητα και µία
βασική πρόκληση για τους διαχειριστές περιβάλλοντος και τις δηµόσιες αρχές σε όλο
τον κόσµο. Οι αστικές περιοχές χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα πληθυσµιακής
πυκνότητας και περιβαλλοντικής ρύπανσης, τα οποία επιδρούν αρνητικά στην
ποιότητα του περιβάλλοντος, µε δριµείες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη
υγεία και την ευηµερία.
Παρά το γεγονός ότι η περιβαλλοντική ρύπανση είναι ένα αδιαµφισβήτητο
πρόβληµα, υψηλά επίπεδα έκθεσης σε παράγοντες που διαταράσσουν το περιβάλλον
και την υγεία καταγράφονται διαρκώς στις πόλεις, τα οποία είναι συνέπεια των µη
βιώσιµων πρακτικών που ακολουθούνται όπως είναι η χρήση ορυκτών καυσίµων. Η
έκθεση σε τέτοιους παράγοντες παρατηρείται κυρίως σε πυκνοκατοικηµένα αστικά
περιβάλλοντα, όπως είναι περιοχές σε µεγάλα µητροπολιτικά κέντρα ή ο αστικός
πυρήνας µικρο-περιβαλλόντων
(Vardoulakis et al., 2011). Η συνεχόµενη
περιβαλλοντική έκθεση στην ατµοσφαιρική ρύπανση ή στην ηχορύπανση
παραδείγµατος χάριν, σε τοξικές ουσίες ή σε ακτινοβολία, δηµιουργεί ανησυχία
στους πολίτες για τις πιθανές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν για την ανθρώπινη
υγεία.
Πρώτα από όλα, η ατµοσφαιρική ρύπανση στις αστικές περιοχές έχει σοβαρές
συνέπειες για την υγεία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος (e.g. Sokhi et al., 2006).
Καλλιεργείται σταδιακά µία γενική συναίνεση µεταξύ των εµπειρογνωµόνων της
δηµόσιας υγείας ότι, ακόµη και µε τα παρόντα αστικά περιβαλλοντικά επίπεδα, οι
χηµικοί παράγοντες που ανιχνεύονται στην ατµόσφαιρα και τα αερολύµατα
επιδεινώνουν την εµφάνιση ασθενειών (κυρίως αναπνευστικών και καρδιαγγειακών
παθήσεων) και µπορεί να ευθύνονται για την πρόωρη θνησιµότητα. (Παγκόσµιος
Οργανισµός Υγείας, 2014, Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, 2013, Pope et
al., 2011; Kassomenos et al., 2011; Curtis et al., 2006; Triantafyllou et. al, 2006;
Petaloti et al., 2006). Επιπροσθέτως, η ατµοσφαιρική ρύπανση οδηγεί σε περιορισµό
των ηµερών δραστηριότητας ή/και σε απώλεια εργατοηµερών που συνδέονται και µε
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οικονοµικές απώλειες στην παραγωγικότητα (Vlachokostas et al., 2012). Παρότι η
ατµοσφαιρική ρύπανση είναι βλαβερή και ενέχει κινδύνους όχι µόνο για τους
ανθρώπους, αλλά και για τα οικοσυστήµατα, τις σοδειές και τα υλικά, η παρούσα
βιβλιογραφία µας δείχνει ότι οι κίνδυνοι για την υγεία αποτελούν την πλειοψηφία των
περιβαλλοντικών και κοινωνικών βλαβών (e.g. Muller and Mendelsohn, 2007).
Παράλληλα µε τους χηµικούς παράγοντες που διαταράσσουν την υγεία και
προέρχονται από το µείγµα ατµοσφαιρικής ρύπανσης, και η υπερβολική έκθεση σε
φυσικούς παράγοντες όπως είναι ο ήχος συνδέεται µε ενόχληση και χαµηλή ποιότητα
ζωής (e.g. Murphy et al., 2009; Prasher, 2003) ακόµη και υψηλότερο κίνδυνο
εµφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων (e.g. Babisch et al., 2005). Επιπλέον, ένα
κοµµάτι του πληθυσµού εκφράζει ανησυχίες για τις ενδεχόµενες βλαβερές επιπτώσεις
των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων (EMFs),που απελευθερώνονται σε αστικές περιοχές
(e.g. Blettner et al., 2009; Frei et al., 2008). Υπάρχουν επίσης αναφορές επιπτώσεων
στην υγεία που συνδέονται µε την αλλαγή των µετεωρολογικών µεταβλητών λόγω
της κλιµατικής αλλαγής- π.χ. η καταπόνηση του σώµατος λόγω του υπερβολικού
ψύχους ή της υπερβολικής ζέστης έχει σοβαρές και µεσοπρόθεσµες επιπτώσεις για
την υγεία (e.g D’’Ippoliti et al., 2010), όπως και τα αλλεργιογόνα που βρίσκονται
στην ατµόσφαιρα όπως η γύρη και ερεθίζουν πολλούς και κυρίως παιδιά (e.g. Reid
and Gamble, 2009).
Η έκθεση σε ποικίλους περιβαλλοντικούς παράγοντες είναι µία απειλή για τη
βιωσιµότητα µε την οποία η κοινωνία µας έρχεται ακόµα αντιµέτωπη σε κοινωνικό,
περιβαλλοντικό και πολιτικό επίπεδο. Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι το φορτίο για
την υγεία που προέρχεται από την περιβαλλοντική έκθεση στην ΕΕ είναι σηµαντικό
(ΠΟΥ, 2009), καθώς εµπεριέχει άµεσους ή έµµεσους κινδύνους για την υγεία των
ανθρώπων. Η ταυτόχρονη έκθεση σε πολλαπλούς παράγοντες που διαταράσσουν την
υγεία ενέχει υψηλό κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Η έκθεση σε χηµικούς και
φυσικούς παράγοντες θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου, τη µακροβιότητα,
την ποιότητα ζωής και την ευγηρία των πολιτών. Καθώς λοιπόν τα άτοµα εκτίθενται
σε πολλαπλούς ρύπους ταυτόχρονα, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί η ταυτόχρονη
εκθέση µε ένα πιο ολοκληρωµένη τρόπο (Vlachokostas et al., 2012a; Mauderly et al.,
2010). Ο χώρος λοιπόν αυτός µπορεί να είναι σχετικά ανοιχτός (π.χ. ένας δρόµος, ένα
τετράγωνο, ένα πεζοδρόµιο σε κάποιο αστικό κέντρο, ή ένας συνδυασµός όλων των
παραπάνω) ή και πιο περιορισµένος (π.χ. το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου, η σέλα
ενός ποδηλάτου ή µία µοτοσικλέτας, µία στάση λεωφορείου). Η ποιότητα του
περιβάλλοντος ποικίλει, ανάλογα µε το χώρο και το χρόνο λόγω της συνδυασµένης
δράσης των διαφορετικών ρύπων και έχει επιπτώσεις στον άνθρωπο. (Carnevale et
al., 2012). Συνεπώς, για να χαρακτηρίσουµε µε αξιόπιστο τρόπο τους αστικούς
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χώρους, απαιτείται η µέγιστη πληροφόρηση για τα επίπεδα όλων των υπαρχόντων
παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, τόσο των χηµικών όσο και των φυσικών.
Για να µπορέσουµε να εντοπίσουµε την απειλή για την αστική βιωσιµότητα, θα
πρέπει να σχηµατιστεί ένα πολυτοµεακό πλαίσιο το οποίο απαιτεί τη συνδυασµένη
συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος ανθρώπινων δικτύων, γνώσεων και
αισθητήρων. Μέχρι σήµερα προβλήµατα όπως είναι η ατµοσφαιρική ρύπανση ή η
ηχορύπανση στις αστικές περιοχές αντιµετωπίζονταν κυρίως από τα ενδιαφερόµενα
µέρη, τους αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής, από τις τοπικές αρχές και από
επιστήµονες. Η επίλυση αυτή λοιπόν αντιµετωπιζόταν µε µία προοπτική από την
κορυφή προς τη βάση. Επιπλέον, τα προβλήµατα αυτά αντιµετωπίζονταν συνήθως
χωριστά µε µία προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση και ολιστικά. Εντούτοις, οι
έξυπνες πόλεις χρειάζονται «έξυπνους πολίτες», οι οποίοι συµµετέχουν στην
καθηµερινή διαχείριση της πόλης τους, ενδιαφέρονται για την βελτίωση της
ποιότητας ζωής των συµπολιτών τους και για την προστασία του περιβάλλοντος όπου
ζουν. (Σχήµα 1).

Εικόνα 5 - Πυραµίδα των επιπέδων αλληλεπίδρασης των πολιτών έτσι ώστε να
καταφέρουν να γίνουν «Έξυπνοι Πολίτες».
Η τεχνολογία ενδέχεται να διευκολύνει την κατάσταση όχι όµως να δώσει λύση στο
πρόβληµα per se (JRC, 2014). Παρόλο που η έρευνα για το πόσο καθοριστική είναι η
περιβαλλοντική συµπεριφορά µας έχει δείξει ότι η βελτίωση της ατοµικής και
συλλογικής συµπεριφοράς µπορεί να επιτευχθεί εάν οι πολίτες έχουν πρόσβαση στην
απαραίτητη πληροφόρηση και να αποτελεί κοµµάτι της κοινωνίας (Aoki et al., 2009;
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Paulos et al., 2008; Corburn, 2005) η συµµετοχή των πολιτών δεν ήταν αρκετή για
να υπάρξει ρεαλιστικός έλεγχος των ποικίλων χηµικών και φυσικών παραγόντων
που διαταράσσουν την υγεία.
Στο πλαίσιο αυτό, η επιστηµονική προσπάθεια είναι απαραίτητη για να παρέχει
µεθόδους που να µπορούν να υλοποιηθούν από τις κοινότητες («Αληθινές
Κοινότητες», δηλαδή άνθρωποι µε κοινά ενδιαφέροντα/ συµπεριφορά π.χ. ενώσεις
ποδηλατιστών, ενώσεις πολιτών, οµάδες µητέρων κλπ) και να ενθαρρύνεται η
ηλεκτρονική δικαιοσύνη για αποδοτικότερη διακυβέρνηση, µέσω νέων δηµιουργικών
µεθόδων συνεργασίας µεταξύ των πολιτών, των ενδιαφερόµενων µερών και φορέων
του αστικού ιστού. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας πολίτες µε διαφορετικές
ειδικότητες, φύλο και προτεραιότητες θα πρέπει να γίνουν συλλογικά γνώστες και να
έχουν την υπευθυνότητα. Η ενδυνάµωση έχει να κάνει µε το να νιώσουν οι πολίτες
δυνατοί και να έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους, κυρίως όσον αφορά στον έλεγχο
της ζωής τους, την αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων και τη διεκδίκηση
των δικαιωµάτων τους. Αυτό είναι ζωτικής σηµασίας, έτσι ώστε να προταθεί µία
προσέγγιση µε κοινωνικό προσανατολισµό από τη βάση προς την κορυφή, για την
αποδοτική και ταυτόχρονη αντιµετώπιση πολλαπλών παραγόντων που
διαταράσσουν την υγεία στις αστικές περιοχές. Η έννοια της συµµετοχικής
διακυβέρνησης αναγνωρίζει ότι δεν είναι πλέον αρκετό να παρέχονται λίστες µε
περιβαλλοντικά δεδοµένα ή εκθέσεις για την πληροφόρηση των πολιτών για τις
αλλαγές που έχουν σηµειωθεί (Owens, 2005). Για την επίτευξη αυτής της πρόκλησης,
απαιτούνται πρόβλεψη στόχων, κινήτρων και έξυπνων εργαλείων για τους πολίτες
έτσι ώστε να κάνουν τον τρόπο ζωής και τη συµπεριφορά τους πιο βιώσιµη. Γι’ αυτό,
η συλλογική ευαισθητοποίηση για µία συµµετοχική προσπάθεια από τη βάση προς
την κορυφή είναι η βάση για την αποδοτική βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος των αστικών κέντρων. (Σχήµα 2).
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Εικόνα 6 - Η ολοκληρωµένη αντίληψη της συλλογικής ευφυΐας.
Συµπερασµατικά, για να δηµιουργηθούν κίνητρα για τους πολίτες, απαιτούνται
εργαλεία για να µπορέσουν οι πολίτες για γίνουν «Έξυπνοι Πολίτες». Μία
προσέγγιση µε κοινωνικό προσανατολισµό από τη βάση προς την κορυφή απαιτεί:
• Προσεγγίσεις οι οποίες θα ισχυροποιούν τους πολίτες και θα τους δίνουν τη
δυνατότητα µέσα από τη συµµετοχή και την αλληλεπίδραση να υιοθετήσουν
ατοµικές και συλλογικές συµπεριφορές και ένα τρόπο ζωής που προάγει τη
βιωσιµότητα, µε σκοπό τη µείωση επιπέδων έκθεσης σε παράγοντες που
διαταράσσουν την υγεία σε εξωτερικά αστικά περιβάλλοντα.
• Συµµετοχικά παραδείγµατα από τη βάση προς την κορυφή µέσω της
συλλογικής ευαισθητοποίησης και των συλλογικών δραστηριοτήτων που
βασίζονται στην ΤΠΕ.
• Πλατφόρµες Συλλογικής Ευαισθητοποίησης (CAPs), που διευκολύνουν τη
λήψη αποφάσεων µε την καθιέρωση διαφάνειας και ευκαιριών για την
ισχυροποίηση των πολιτών έτσι ώστε να συνεργάζονται και να προωθούν
καλύτερα πληροφορηµένες διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων.
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• Τεχνικές που προέρχονται από πληθοπορισµό για να δεσµευτούν οι πολίτες
και να µοιράζονται γνώσεις και εξειδίκευση και να βελτιώσουν την ποιότητα
ζωής.
• Λήψη των απόψεων των πολιτών, της προθυµίας και της γνώσης σχετικά µε
τις εναλλακτικές συµπεριφορές/πιθανές λύσεις.
• Επίδειξη µοντέλου κοινωνικής συµπεριφοράς.
• Συµπερίληψη λύσεων µε χρήση ΤΠΕ για κοινωνική δικτύωση και
τεχνολογιών συνεργασίας (Σχήµα 3).
• Δυνατότητα να γίνουν οι πολίτες «έξυπνοι πολίτες.
• Διαβεβαίωση βελτιωµένης διαφάνειας των πληροφοριών που σχετίζονται µε
το αντίκτυπο των περιβαλλοντικών πολιτικών.
• Κατεύθυνση της κοινωνικής προσπάθειας προς τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Εικόνα 7 - ΤΠΕ για τη συλλογική ευφυΐα.
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Πολυκριτηριακή ανάλυση ως εργαλείο λήψης αποφάσεων
για την υιοθέτηση βιώσιµων αστικών πολιτικών
Δρ. Γεώργιος Μπανιάς
Με την πάροδο των ετών, η βιώσιµη ανάπτυξη έχει οριστεί µε διάφορους τρόπους.
Παρόλα αυτά ο πιο ευρέως διαδεδοµένος ορισµός είναι αυτός του BrundlantReport,
όπου: « Η Βιώσιµη Ανάπτυξη, είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του
παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν
τις δικές τους ανάγκες. Ο ορισµός εµπεριέχει δύο βασικές έννοιες: (α) την έννοια των
αναγκών, ιδίως οι βασικές ανάγκες των φτωχών του κόσµου, στους οποίους πρέπει
να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα, και (β) την έννοια των περιορισµών που
επιβάλλονται από την κατάσταση της τεχνολογίας και της οργάνωσης της κοινωνίας
πάνω στην ικανότητα του περιβάλλοντος να καλύψει παρούσες και µελλοντικές
ανάγκες». Για το λόγο αυτό, οι βιώσιµες αστικές πολιτικές, ανεξάρτητα από το εάν
αναφέρονται στην αστική κινητικότητα, στη χρήση ενέργειας στα κτίρια, στον αστικό
σχεδιασµός των χρήσεων γης και των χώρων πρασίνου, στην ποιότητα του αέρα ή
στη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, θεωρούνται προαπαιτούµενες για την
αειφορία.
Η ανθρωπογενής πίεση στο αστικό περιβάλλον έφτασε σε κρίσιµα επίπεδα σε πολλά
αστικά κέντρα σε όλο τον κόσµο. Στο πλαίσιο αυτό, η λήψη συγκεκριµένων µέτρων,
έχει γίνει αναγκαία για τους περιβαλλοντικούς µάνατζερ στην προσπάθεια τους να
αντιµετωπίσουν τέτοιες πιέσεις και να κινηθούν προς τη βιώσιµη ανάπτυξη. Ωστόσο,
στην πράξη, η χρηµατοδότηση στρατηγικών µείωσης εκποµπών είναι συχνά
περιορισµένη και οι ιθύνοντες είναι υποχρεωµένοι να θέτουν προτεραιότητες
ανάλογα µε την απόδοση, τη βιωσιµότητα, την κοινωνική τους αποδοχή, την
ωριµότητα τους και άλλα κατά περίπτωση κριτήρια. Προκειµένου να καταλήξουµε
σε µια αποτελεσµατική, επιτυχηµένη και ρεαλιστική δέσµη µέτρων, θα πρέπει να
«κτιστεί» συναίνεση µεταξύ των δηµοσίων αναγκών και των εµπειρογνωµόνων. Στο
υλικό που ακολουθεί παρουσιάζεται µια µεθοδολογική προσέγγιση η οποία εστιάζει
στην πολυκριτηριακή ιεράρχηση των στρατηγικών µείωσης των εκποµπών για τις
αστικές περιοχές.
Η ποιότητα του περιβάλλοντος συµβάλλει σηµαντικά στην κοινωνική ευηµερία, τη
δηµόσια υγεία και τη βιωσιµότητα (Mozer, 2009; Pugh,1996). Τα τελευταία χρόνια,
οι ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον έχουν φτάσει σε κρίσιµα επίπεδα σε
πολυάριθµες περιοχές σε όλο τον κόσµο, µε αποτέλεσµα τη συνεχή επιδείνωση του
τοπικού περιβάλλοντος(π.χ., Atash, 2007; Moussiopoulos, Achillas, Vlachokostas,
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Spyridi, &Nikolaou, 2010). Τα προβλήµατα είναι πιο έντονα στα αστικά
συγκροτήµατα, τα οποία είναι σηµαντικοί «κινητήρες» της τοπικής κοινωνικής και
οικονοµικής ανάπτυξης και όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες αναπόφευκτα
συγκεντρώνονται σε σχετικά µικρές περιοχές (Vlachokostasetal., 2009). Στο πλαίσιο
αυτό, οι αστικές περιοχές συγκεντρώνουν περιβαλλοντική φθορά, και αέρια ρύπανση,
απόβλητα και ηχορύπανση, κυκλοφοριακή συµφόρηση, έλλειψη καθαρού νερού και
ενεργειακές απαιτήσεις οι οποίες απειλούν σοβαρά την κοινωνική ευηµερία και
ανάπτυξη.
Ο ορισµός της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος είναι δύσκολος καθώς
επηρεάζεται από πολλές παραµέτρους. Η ποιότητα του αέρα επηρεάζει άµεσα το
φυσικό περιβάλλον. Τα συστήµατα µεταφοράς, η διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων,
ο θόρυβος και η παρουσία χώρων πρασίνου επηρεάζουν τη δηµόσια ευηµερία. Η
ποιότητα του πόσιµου νερού επίσης επηρεάζει το τοπικό περιβάλλον. Όλες αυτές οι
παράµετροι αλληλοσχετίζονται. Για να αντιµετωπιστούν αυτές οι πιέσεις είναι
αναγκαίες ειδικές απαντήσεις. Η αστική βιωσιµότητα είναι µια πολυδιάστατη έννοια
η οποία περιλαµβάνει περιβαλλοντικές, οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές
διαστάσεις (Huang, Yen, Budd, &Chen, 2009; Olewiler, 2006). Γι’ αυτό, η επίτευξη
της βιωσιµότητας σε αστικές περιοχές είναι µια απαιτητική πρόκληση για τις τοπικές
και περιφερειακές κυβερνήσεις (Holden, 2006; Luque-Martínez&Muñoz-Leiva,
2005).
Παρ' όλη την ανάγκη για στρατηγικές µείωσης των εκποµπών, οι σχεδιαστές αστικών
υποδοµών συχνά έχουν περιορισµένο προϋπολογισµό σχετικά µε σχέδια που
στοχεύουν στην περιβαλλοντική βελτίωση. Ως εκ τούτου, η ιεράρχηση των
στρατηγικών για την αντιµετώπιση προβληµάτων στις αστικές περιοχές είναι ένα
ζήτηµα κρίσιµης σηµασίας. Οι απόψεις τόσο των ειδικών στο περιβάλλον όσο και
της κοινής γνώµης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ταυτόχρονα ώστε να επιτευχθεί
συµφωνία και να παραχθούν αποτελεσµατικές, επιτυχηµένες και ρεαλιστικές
στρατηγικές. Εκτός από τον καθορισµό των σηµαντικότερων περιβαλλοντικών
ανησυχιών, υπάρχουν και άλλα ζητήµατα που είναι κοµβικής σηµασίας κατά τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η απόδοση, η βιωσιµότητα, η κοινωνική αποδοχή και
η ωριµότητα σχεδίων και εναλλακτικών τους είναι παράγοντες που πρέπει να
ληφθούν υπ’ όψη. Έτσι, περισσότερα από ένα κριτήρια πρέπει να εξεταστούν
ταυτόχρονα έτσι ώστε να παραχθεί µια βέλτιστη δέσµη µέτρων. Σε αυτό το άρθρο,
παρουσιάζεται µια λεπτοµερής µεθοδολογική προσέγγιση η οποία εστιάζει στην
ιεράρχηση των στρατηγικών µείωσης των εκποµπών για τις αστικές περιοχές. Η
µεθοδολογία βασίζεται σε πολυκριτηριακή ανάλυση, η οποία αντιπροσωπεύει
αµοιβαία αντικρουόµενα κριτήρια. Η µεθοδολογία που αναπτύσσεται, κατόπιν
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εφαρµόζεται σε πραγµατική κατάσταση για τη µητροπολιτική περιοχή της
Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
Οι περιβαλλοντικοί µάνατζερ και οι τοπικές αρχές συχνά αντιµετωπίζουν πολλαπλά
θέµατα ταυτόχρονα. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα ζητήµατα δεν είναι εξίσου σηµαντικά
στα αστικά συστήµατα, και για αυτό πρέπει να ιεραρχούνται. Το προτεινόµενο
µεθοδολογικό πλαίσιο ακολουθεί τη µέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Σε
αυτό το πλαίσιο, είναι ευθύνη αυτού που παίρνει την απόφαση να αξιολογήσει
ποσοτικά όλα τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, λαµβάνοντας υπ’ όψη τα χαρακτηριστικά
της υπό εξέταση περιοχής και αναγνωρίζοντας αυτά τα οποία είναι πιο επείγοντα για
την τοπική βιωσιµότητα (Φάση Ι). Τα περιβαλλοντικά ζητήµατα είναι ειδικά κατά
περίπτωση, και οι παγκόσµιες στρατηγικές δεν είναι πρακτικά χρήσιµες. Για
παράδειγµα, πολλές περιοχές στον κόσµο αντιµετωπίζουν σοβαρότατα προβλήµατα
όσο αφορά στο πόσιµο νερό [π.χ., Χαράρε, Ζιµπάµπουε (Manzungu&Machiridza,
2005)]. Στο νησιά του Αιγαίου πελάγους και στην Ελλάδα (Kaldellis&Kondili, 2007)
το νερό είναι πρώτη προτεραιότητα. Άλλεςπεριοχές [π.χ., Πεκίνο, Σαγκάη, το Χονγκ
Κονγκ και Γκουαντζου, Κίνα (Chan&Yao, 2008), Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
(Elbiretal., 2010), και Τεχεράνη, Ιραν (Atash, 2007)] χαρακτηρίζονται από σηµαντική
επιδείνωση στην τοπική ποιότητα του αέρα, η οποία αποτελεί αξιοσηµείωτη απειλή
για τη δηµόσια υγεία. Η παρούσα κατάσταση µιας περιοχής πρέπει να καταγραφεί
ενδελεχώς σαν ενδιάµεσο βήµα.
Το επόµενο βήµα της µεθοδολογίας (Φάση ΙΙ) εστιάζει στην αναγνώριση των πιο
έντονων περιβαλλοντικών πιέσεων στις οποίες οι τοπικές αρχές πρέπει να
ανταποκριθούν άµεσα. Σε αυτό το βήµα λαµβάνεται υπ’ όψη η κοινή γνώµη για δύο
λόγους: (α) το κοινό είναι πιο εξοικειωµένο µε τα «αληθινά» προβλήµατα µιας
περιοχής γιατί οι πολίτες αντιµετωπίζουν περιβαλλοντικά ζητήµατα σε καθηµερινή
βάση και (β) οι σχεδιαστές της αστικής υποδοµής θα πρέπει να πρέπει να εµπλέκουν
τις κοινωνίες από το αρχικό στάδιο της διαδικασίας του σχεδιασµού ώστε να
επιτύχουν ευρεία αποδοχή. Η εφαρµογή µέτρων µείωσης των εκποµπών είναι ένα
«καυτό» πολιτικό θέµα: έτσι, η κοινωνική αποδοχή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη.
Συχνά παρουσιάζεται στο κοινό µία κλειστή λίστα περιβαλλοντικών ανησυχιών που
φαίνεται να είναι κυρίαρχες για την περιοχή. Στην πράξη, αυτή η λίστα είναι το
αποτέλεσµα της πρώτης φάσης.
Για να καταγραφεί επακριβώς η κοινή γνώµη, πρέπει να προσδιοριστεί η µέθοδος
συλλογής δεδοµένων. Μεταξύ των µεθόδων που χρησιµοποιούνται πιο συχνά είναι οι
τηλεφωνικές συνεντεύξεις, οι προσωπικές (πρόσωπο µε πρόσωπο) συνεντεύξεις, οι
ταχυδροµικές αποστολές ερωτηµατολογίων και τα διαδικτυακά ερωτηµατολόγια.
Σύµφωνα µε τους AssefaκαιFrostell (2007), οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη
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χρησιµοποιούµενη µέθοδο συλλογής δεδοµένων περιλαµβάνουν τον τύπο και το
βάθος των απαιτούµενων πληροφοριών, την ευκολία της ποσοτικοποίησης των
δεδοµένων, την κλίµακα της εφαρµοσιµότητας, την αντιπροσωπευτικότητα, τις
απαιτήσεις σε προσωπικό, τους χρονικούς περιορισµούς καθώς και τους
περιορισµούς κόστους. Για τη βέλτιστη ανίχνευση των δηµόσιων πεποιθήσεων πάνω
σε ευρεία σειρά περιβαλλοντικών θεµάτων, η πιο κατάλληλη τεχνική είναι οι
προσωπικές συνεντεύξεις µε τη χρήση απλών ερωτηµατολογίων γιατί οι πολίτες
έχουν συχνά ανεπαρκείς πληροφορίες πάνω σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Παρόλα
αυτά, αγνοώντας τους περιορισµούς σε χρόνο και πηγές, είναι προτιµότερος ένας
συνδυασµός µεθοδολογιών. Η περιοχή µελέτης πρέπει να οριστεί επακριβώς, και θα
πρέπει να επιλεγεί κατάλληλα ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού. Οι
απαντήσεις από διάφορες περιοχές µέσα στην περιοχή µελέτης µπορεί να ποικίλουν
εξαιτίας τοπικών χαρακτηριστικών.
Για να αναγνωριστούν τα πιο έντονα περιβαλλοντικά ζητήµατα µιας περιοχής, η
κοινή γνώµη πρέπει να καταγραφεί ενδελεχώς, και θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη η
σχετική σηµαντικότητα των διάφορων πιέσεων καθώς και η δυσαρέσκεια του κοινού.
Μια µη-ικανοποιητική κατάσταση, που σχετίζεται µε ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα, η
οποία δεν είναι υψηλής σηµασίας για έναν πολίτη µπορεί να είναι λιγότερο
καταπιεστική από µία λιγότερο ικανοποιητική κατάσταση σχετικά µε ένα θέµα
ύψιστης προτεραιότητας. Γίνεται αξιολόγηση της σηµαντικότητας των
περιβαλλοντικών ζητηµάτων της κάθε περιοχής µέσα στην περιοχή µελέτης για κάθε
ηλικία και επίπεδο µόρφωσης και χρησιµοποιείται ένας σταθµισµένος µέσος όρος
των απαντήσεων.
Όταν αναγνωριστεί το κυρίαρχο περιβαλλοντικό ζήτηµα για µια περιοχή, προχωρά η
διαδικασία λήψης αποφάσεων µε την αξιολόγηση των εναλλακτικών τρόπων
αντιµετώπισης (Φάση ΙΙΙ). Για αυτό το στάδιο χρειάζεται εξειδίκευση. Έτσι, πρέπει
να αναγνωριστούν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που έχον ενεργό ρόλο σχετικά µε
συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα και πρέπει να οριστούν οι ειδικοί. Στη
συνέχεια ζητείται από τους ειδικούς να αξιολογήσουν τις αποδόσεις όλων των
διαθέσιµων εναλλακτικών στρατηγικών βελτίωσης, βασιζόµενοι σε κριτήρια που
περιγράφουν το συγκεκριµένο θέµα. Μέσα από συζητήσεις οι ειδικοί δηµιουργούν
µια λίστα από κριτήρια που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τα πιο
«σηµαντικά» περιβαλλοντικά ζητήµατα (δηλ., το αποτέλεσµα της Φάσης ΙΙ).
Ένα κρίσιµο σηµείο καµπής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι η επιλογή της
τεχνικής πολυκριτηριακής ανάλυσης που θα χρησιµοποιηθεί. Στη βιβλιογραφία, οι
πολυκριτηριακές µέθοδοι πρόσφατα απέκτησαν ευρύτερη αποδοχή από ότι τα
ποσοτικά µοντέλα γιατί ενσωµατώνουν πολλές ποσοτικές και ποιοτικές µεταβλητές.
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Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων σεναρίων αξιολογούνται ταυτόχρονα και οι
εναλλακτικές κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τα διάφορα κριτήρια ώστε να
αναγνωριστεί η βέλτιστη λύση. Στη βιβλιογραφία καταγράφεται µεγάλος αριθµός
τεχνικών πολυκριτηριακής ανάλυσης. Δεν υπάρχει παγκόσµια αποδεκτή τεχνική
πολυκριτηριακής ανάλυσης, αλλά µερικές τεχνικές είναι λίγο ή πολύ κατάλληλες
ανάλογα µε το υπό εξέταση πρόβληµα και τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του.
Στην
προτεινόµενη
µέθοδο
χρησιµοποιείται
η
τεχνική
ELiminationEtChoixTraduisantlaREalité III technique (Roy, 1978), η οποία συχνά
αναφέρεται και ως ELECTREIII, µε βάση την αξία της σε σχέση µε τις άλλες
διαθέσιµες επιλογές. Η προσέγγιση του ELECTREIII είναι µια κοινή τεχνική
πολυκριτηριακής ανάλυσης µε µακρά ιστορία επιτυχηµένης πρακτικής εφαρµογής σε
ποικίλες θεµατικές περιοχές όπως το περιβάλλον, η ενέργεια και οι κατασκευές. Ένα
από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι η χρηστικότητα της στην
εξέταση περιβαλλοντικών ζητηµάτων (Rogers&Bruen, 1998). Επιπρόσθετα, το
ELECTREIII έχει τη δυνατότητα να ενσωµατώσει µεγάλο αριθµό κριτηρίων
αξιολόγησης ενώ λαµβάνει υπόψη µεγάλο αριθµό φορέων λήψης αποφάσεων (π.χ.,
Xiaoting&Triantaphyllou, 2008). Ακόµη, η µέθοδος χρησιµοποιείται λόγω της
ασάφειας και αβεβαιότητας των δεδοµένων εισόδου, που σε πολλές περιπτώσεις,
µπορεί να οδηγήσει τους φορείς λήψης αποφάσεων σε παραπλανητικά
συµπεράσµατα.
Το ELECTREIII απαιτεί τον προσδιορισµό τριών ορίων: το όριο προτίµησης (p), το
όριο της αδιαφορίας (q) και το όριο του βέτο (v). Με την συµπερίληψη των τριών
προαναφερόµενων ορίων, το ELECTREIII θεωρείται ότι προσαρµόζεται καλά σε
αβεβαιότητες (Roy&Bouyssou, 1993). Η τεχνική χρησιµοποιεί τρία ψευδο-κριτήρια
για να παρουσιάσει όλες της πτυχές ενός προβλήµατος, και ξεκινάει συγκρίνοντας τις
βαθµολογίες των εναλλακτικών κριτηρίων. Τα αποτελέσµατα συγκεντρώνονται και
κατασκευάζεται ένα µοντέλο ασαφούς υπερέχουσας συσχέτισης, σύµφωνα µε την
έννοια της αντιστοιχίας και της ασυµφωνίας. Η µέθοδος, στη δεύτερη φάση της
εκµετάλλευσης της ασαφούς συσχέτισης, κατασκευάζει δύο κατηγοριοποιήσεις
(τελικές προ-παραγγελίες) µέσω µιας φθίνουσας και αύξουσας διαδικασίας
απόσταξης. Η τελική κατηγοριοποίηση αποτελείται από µια τοµή των τελικών προπαραγγελιών. Τα αποτελέσµατα εξετάζονται µέσω ανάλυσης ευαισθησίας,
µεταβάλλοντας τις τιµές των κύριων παραµέτρων και παρατηρώντας τις επιπτώσεις
στο τελικό αποτέλεσµα. Η συγκριτική ανάλυση των κατηγοριοποιήσεων οδηγεί είτε
σε ένα δυνατό αποτέλεσµα είτε σε επανεξέταση του µοντέλου (Roy&Bouyssou,
1993).
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Η πολυκριτηριακή ανάλυση διαθέσιµων στρατηγικών βελτίωσης αποτελεί ένα
πρόβληµα που σχηµατίζεται από µία σειρά εναλλακτικών (Α1, Α2, Α3,…) και µια
σειρά κριτηρίων (C1, C2, C3,…). H αξιολόγηση των κριτηρίων k για την εναλλακτική
Α περιγράφεται ως Vk(A). H προσέγγιση που υιοθετείται στα πλαίσιο αυτής της
ανάλυσης χρησιµοποιεί ένα σύστηµα κατάταξης το οποίο ακολουθεί τις αρχές του
ELECTREIII και βασίζεται σε δυαδικές σχέσεις υπεροχής σε δύο βασικές γενικές
ιδέες: «συµφωνία» (ck), η οποία περιγράφει την κατάσταση στην οποία η
εναλλακτική Α1 υπερισχύει της εναλλακτικής Α2 εάν µια επαρκής πλειοψηφία των
κριτηρίων ευνοούν την εναλλακτική Α1, και «µη-συµφωνία» (dk), η οποία περιγράφει
την κατάσταση στην οποία η σύµφωνη συνθήκη στέκει και κανένα κριτήριο στην
µειοψηφία δεν αντιτίθεται στην υπερίσχυση του Α2 ως προς το Α1.
Η µεθοδολογική προσέγγιση καταλήγει µε τον προσδιορισµό µιας βέλτιστης δέσµης
µέτρων βελτίωσης. Λαµβάνοντας υπ’ όψη τις απόψεις των ειδικών πάνω στις
διαθέσιµες εναλλακτικές, η προσέγγιση δίνει προτεραιότητα στις στρατηγικές
βελτιστοποίησης. Όπως προαναφέρθηκε, η µεθοδολογία παρέχει ένα εύκολο στη
χρήση του εργαλείο για τις τοπικές αρχές και τους φορείς λήψης αποφάσεων οι
οποίοι επιφορτίζονται µε την ανάπτυξη ολοκληρωµένων σχεδίων για την
αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων.
H ποιότητα του περιβάλλοντος είναι ένα ζήτηµα κρίσιµης σηµασίας για την αστική
βιωσιµότητα και µια µεγάλη πρόκληση για τους περιβαλλοντικούς µάνατζερ και τις
δηµόσιες αρχές. Πολυάριθµα αστικά κέντρα ανά τον κόσµο αντιµετωπίζουν
σηµαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις και φθορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να
επιταχυνθούν επενδύσεις σε περιβαλλοντικές υποδοµές σε τοπικό επίπεδο. Παρόλα
αυτά και παρά την ανάγκη για επενδύσεις, το κεφάλαιο στις περισσότερες
περιπτώσεις είναι περιορισµένο. Έτσι, η ιεράρχηση των στρατηγικών για την
αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής επιδείνωσης στις αστικές περιοχές είναι κρίσιµη
για τις δηµόσιες αρχές, και αυτή η ανάγκη ήταν το έναυσµα για την ανάπτυξη αυτής
της προτεινόµενης προσέγγισης.
Με την µεθοδολογική προσέγγιση που παρουσιάστηκε, η κοινή γνώµη εµπλέκεται
από τα αρχικά εννοιολογικά στάδια του έργου. Αυτή η εµπλοκή είναι ζωτικής
σηµασίας για την εφαρµοσιµότητα και την αποδοτικότητα του σχεδίου: Πληθώρα
οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων των Η.Ε. και της Ε.Ε., έχουν αναγνωρίσει την
σηµαντικότητα της δηµόσιας εισόδου στην επίσηµη διαδικασία σχεδιασµού
(Johnson &Dagg, 2003). Ακόµη, το κοινό είναι εξοικειωµένο µε τα συγκεκριµένα
προβλήµατα µιας περιοχής και αναµένεται να παρέχει µια ακριβή άποψη στη
σηµαντικότητα του ζητήµατος. Αναγνωρίζοντας την βέλτιστη δέσµη µέτρων ώστε να
αντιµετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και κατά συνέπεια να
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ελαχιστοποιηθούν τα περιβαλλοντικά βάρη είναι ένα απαιτητικό έργο. Καταρχήν,
αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει επιλογές µε διαφορετικά τεχνικά και οικονοµικά
χαρακτηριστικά
και
αριθµό
αµοιβαίως
αντικρουόµενων
οικονοµικών,
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνολογικών στόχων και κριτηρίων. Χρειάζεται
επαρκής εξειδίκευση και οι ειδικοί πρέπει να εντοπίσουν τις πλέον υποσχόµενες
εναλλακτικές στρατηγικές βελτίωσης.
Εν κατακλείδι, η αναγνώριση των πιο αποτελεσµατικών µέτρων δεν θα παρέχει µια
παγκόσµια λύση. Μια αποδοτική περιβαλλοντική στρατηγική πρέπει να περιλαµβάνει
δέσµη ολοκληρωµένων µέτρων. Η προτεινόµενη προσέγγιση παρέχει µια µέθοδο για
την ανάπτυξη µιας τέτοιας δέσµης. Η µόνη απαιτούµενη προσαρµογή είναι ο
καθορισµός των «διαθέσιµων εναλλακτικών στρατηγικών βελτίωσης», ο οποίος θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τη «διαθέσιµη εναλλακτική δέσµη στρατηγικών
βελτίωσης». Σε αυτή την περίπτωση, η προτεινόµενη προσέγγιση είναι ουσιαστικά
αµετάβλητη.
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