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ΠPOΛOΓOΣ
Λαµβάνοντας υπόψη το ζωτικό ρόλο που διαδραµατίζει το περιβάλλον
στη ζωή µας µε σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις, η
ΠΑΕΠ Α.Ε. είχε εντάξει στον επιχειρησιακό της σχεδιασµό για το 2006
τη διερεύνηση της δυναµικής του τοµέα του περιβάλλοντος στην αγορά
εργασίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση η ∆ιεύθυνση Ερευνών και Μελετών του
Παρατηρητηρίου Απασχόλησης διενήργησε τη συγκεκριµένη µελέτη µε
στόχο την καταγραφή των επιδράσεων των πολιτικών για το περιβάλλον
στην απασχόληση.
Το έργο αυτό αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια περιγραφής της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής αγοράς εργασίας σε ότι αφορά την απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε αυτόν τον τοµέα στην Ελλάδα.
Στόχος µας είναι η προσπάθεια αυτή να συνεχισθεί και τα επόµενα έτη.
Βασίλης Ντερτιλής
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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EIΣAΓΩΓH
Οι επιδράσεις των πολιτικών για το περιβάλλον στην απασχόληση άρχισαν να συζητιούνται στην αρχή της δεκαετίας του '70, όταν άρχισαν να
εφαρµόζονται πολιτικές σχετικές µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Το θέµα της σχέσης µεταξύ των πολιτικών για το περιβάλλον και της
απασχόλησης επέστρεψε στην επιφάνεια στη δεκαετία του '90, όταν
αντιµετώπισαν πολλές χώρες υψηλά ποσοστά ανεργίας.
Στις µέρες µας, σύµφωνα µε την Αναθεώρηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής το 2004 υπάρχουν αυξανόµενες αποδείξεις ότι µπορεί να συµφιλιωθεί η προστασία του περιβάλλοντος µε την οικονοµική ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας και την ταυτόχρονη εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων που παρέχουν οι οικολογικές καινοτοµίες. Η παγκόσµια
αγορά των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών εκτιµήθηκε σε 500
δισεκατοµµύρια το 2003 και οι ευρωπαϊκές οικολογικές βιοµηχανίες απασχολούν περισσότερα από 2 εκατοµµύρια άτοµα µε βάση τα στοιχεία της
Αναθεώρησης της Περιβαλλοντικής Πολιτικής το 2004. Επίσης, σύµφωνα
µε την έρευνα του Ευρωβαροµέτρου1 που διεξήχθη το Νοέµβριο του
2004, περίπου το 90% των πολιτών πιστεύει ότι θα πρέπει να εφαρµοστούν οικολογικά κριτήρια στις αποφάσεις που αφορούν την απασχόληση και την οικονοµία. Ο τοµέας του περιβάλλοντος είναι ένας από τους
λίγους τοµείς της οικονοµίας που µπορούν να γίνουν θετικές προβλέψεις
για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
Ο αντίκτυπος της εφαρµογής των περιβαλλοντικών πολιτικών στην απασχόληση έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα. Από τη µια η διατήρηση
και η βελτίωση του περιβάλλοντος µπορεί να δηµιουργήσει νέες θέσεις
1 Special Eurobarometer 217 “Attitudes of European citizens towards the environment”.
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εργασίας ή να συντηρήσει τις υπάρχουσες. Από την άλλη, οι περιβαλλοντικές πολιτικές µπορούν να αναγκάσουν τις εγκαταστάσεις βαρειάς βιοµηχανίας να κλείσουν. Μπορούν να προκαλέσουν αυξήσεις τιµών που θα
οδηγήσουν σε χαµηλότερη ζήτηση, µείωση της παραγωγής, και µείωση
των θέσεων απασχόλησης ή και να προτρέψουν τις εταιρίες βαρειάς βιοµηχανίας να µετατοπίσουν την παραγωγή τους σε ξένες χώρες που θα
έχουν λιγότερο αυστηρούς κανονισµούς ελέγχου της ρύπανσης.
Η επίτευξη της βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης απαιτεί συνδυασµό των
οικονοµικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών µε απώτερο
σκοπό τη βιώσιµη κοινωνία δηλαδή την κοινωνία στην οποία οι δραστηριότητες θα έχουν κοινωνικό αντίκρισµα, θα είναι περιβαλλοντικά συµβατές και θα στοχεύουν στη βιώσιµη ανάπτυξη2.
Η µελέτη που ακολουθεί αποτελεί µια προσπάθεια περιγραφής της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και της ελληνικής αγοράς εργασίας σχετικά µε
την απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος και τη διερεύνηση των
δυνατοτήτων δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον τοµέα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ορισµοί, οι µέθοδοι συλλογής και ανάλυσης και οι στόχοι και το περιεχόµενο της µελέτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πολιτικές που
έχουν εφαρµοστεί για το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην
Ελλάδα. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναλύεται η απασχόληση στον
τοµέα του περιβάλλοντος σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε
χώρες του ΟΟΣΑ. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η υφιστάµενη
κατάσταση της απασχόλησης στον τοµέα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Τέλος στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται προτάσεις πολιτικής και ένας
αριθµός καλών πρακτικών που έχουν εφαρµοσθεί σε άλλες χώρες και
οδήγησαν στην αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα του περιβάλλοντος που µπορούν να αξιοποιηθούν και στη χώρα µας.

2 Περιβάλλον και Aπασχόληση», ∆ρ. Xριστίνα Θεοχάρη, Eνηµέρωση, τεύχος 36, Mάιος 1998.
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KEΦAΛAIO 1
1.1. Ορισµοί
Από το 1997 και µετά αρχίζουν να υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες
και στοιχεία σχετικά µε την απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος.
Η άµεση απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος αφορά τις πρώτες αλλαγές στην απασχόληση που σηµειώνονται από τις αυξανόµενες
δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικές
δαπάνες περιλαµβάνουν, µαζί µε άλλες µη-περιβαλλοντικές δαπάνες και
έµµεσες δαπάνες. Αυτές οι δαπάνες οδηγούν στην αύξηση της έµµεσης
απασχόλησης που οφείλεται σε: 1) απαιτήσεις για αγαθά και υπηρεσίες
που προκαλούνται από τις περιβαλλοντικές δαπάνες, 2) πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα που προκαλούνται από τα αυξανόµενα εισοδήµατα
που οδηγούν στην αύξηση της ζήτησης και της απασχόλησης, 3) αποτελέσµατα αµοιβών και τιµών και τέλος 4) αποτελέσµατα µετατοπίσεων
από την παρεκτροπή των κανονικών επενδύσεων από τις επενδύσεις
ελέγχου της ρύπανσης. Πολλά από τα άµεσα αποτελέσµατα στην απασχόληση, όπως οι επιδράσεις από τη ζήτησης, προκύπτουν σχετικά γρήγορα. Τα έµµεσα αποτελέσµατα στην απασχόληση, παίρνουν πολύ περισσότερο χρόνο για να λειτουργήσουν µέσα στα πλαίσια της οικονοµίας.
Τα περισσότερα στοιχεία που έχουµε αφορούν την άµεση απασχόληση3
στον τοµέα του περιβάλλοντος και την διαχείριση πόρων. Η άµεση απασχόληση στις οικολογικές βιοµηχανίες µπορεί να διαχωριστεί σε δύο
κατηγορίες:

3 ∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος µε έµφαση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, EIE 2001 (Aδηµοσίευτη µελέτη).
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• Απασχόληση στη λειτουργία χαρακτηριστικών περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων ή στην παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών
• Απασχόληση στην παραγωγή περιβαλλοντικών προϊόντων, ή υποδοµών για την παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών
Το συνεχές ενδιαφέρον για τον αντίκτυπο των πολιτικών για το περιβάλλον στην αύξηση της απασχόλησης και στην ανταγωνιστικότητα δηµιουργεί διάφορα ερωτήµατα: 1) πώς µπορούν οι σχετικές µε το περιβάλλον δραστηριότητες να καθοριστούν και να προσδιοριστούν, 2) πώς
µπορούµε να µετρήσουµε τις επιπτώσεις τέτοιων δραστηριοτήτων στην
απασχόληση. Η απάντηση αυτών των ερωτήσεων αναδεικνύει τις σχετικές δυσκολίες µε το πρόβληµα καθορισµού των µεθοδολογικών εννοιών
και της διαθεσιµότητας των στοιχείων.
Στον προσδιορισµό και τη µέτρηση της απασχόλησης στον τοµέα του
περιβάλλοντος, ένα από τα κύρια εµπόδια είναι ο καθορισµός των σχετικών µε το περιβάλλον δραστηριοτήτων. ∆ιάφορες µελέτες και στατιστικές έρευνες έχουν προσπαθήσει να καθορίσουν, να οριοθετήσουν και
να περιγράψουν τις σχετικές µε το περιβάλλον δραστηριότητες και τους
οικονοµικούς τοµείς αλλά υπήρχαν πολλές αποκλίσεις. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτές τις αποκλίσεις: Κατ' αρχάς, οι σχετικές µε το περιβάλλον δραστηριότητες περιλαµβάνουν ένα ετερογενές σύνολο δραστηριοτήτων. Στον πυρήνα αυτών των δραστηριοτήτων, υπάρχει µια
οµάδα βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που εντάσσονται
στις υπάρχουσες διαδικασίες παραγωγής, διαχείρισης των υδάτων και
των αποβλήτων, αποχέτευσης και ελέγχου ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
Υπάρχει επίσης ένα σύνολο δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τη διαχείριση των αποβλήτων και των τεχνολογιών ανακύκλωσης που εξετάζει
τα απόβλητα και τις περιβαλλοντικές καταστροφές του παρελθόντος, και
υπάρχει και µια αυξανόµενη σειρά περιβαλλοντικών υπηρεσιών όπως η
έρευνα και ο σχεδιασµός. Οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότη12

τες µπορούν να προσδιοριστούν και να µετρηθούν, αν και είναι ετερογενείς.
∆εύτερον, µακροπρόθεσµα, υπάρχουν οι δραστηριότητες που συνδέονται µε τις καθαρότερες τεχνολογίες και προϊόντων που έχουν στόχο να
µειώσουν την ανάγκη για τις “end-of-pipe” επεξεργασίες καθαρισµού,
που θα αλλάξουν την σηµασία των δραστηριοτήτων που βρίσκονται
στον πυρήνα των δραστηριοτήτων σχετικών µε το περιβάλλον. Οι καθαρές τεχνολογίες περιλαµβάνουν δραστηριότητες που µειώνουν ή αποβάλλουν τις ρυπογόνες εκποµπές.
Τρίτον, υπάρχει µια οµάδα δραστηριοτήτων που µπορεί να συνδεθεί µε
την προστασία του περιβάλλοντος, αν και ο αρχικός σκοπός τους δεν
είναι η προστασία του περιβάλλοντος, π.χ. εξοικονόµηση ενέργειας,
οργανική καλλιέργεια, βιώσιµη δασονοµία, ή ο οικο-τουρισµός. Αυτές οι
δραστηριότητες πραγµατοποιούνται για άλλους οικονοµικούς λόγους
αλλά είναι επίσης ευεργετικές στο περιβάλλον.
Ως Περιβαλλοντική Απασχόληση ορίζεται οποιαδήποτε απασχόληση:
• Στη λειτουργία χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων σχετικών µε το περιβάλλον ή σε τοµείς παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών και που το
τελικό αποτέλεσµα αυτών άµεσα προκαλεί τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Τέτοιοι τοµείς µπορεί να είναι από τη ∆ιαχείριση
των Στερεών Αποβλήτων µέχρι και τη ∆ιατήρηση και ∆ιοίκηση του
Φυσικού Περιβάλλοντος από κάποια κρατική υπηρεσία.
• Στην παραγωγή περιβαλλοντικών αγαθών ή στη δηµιουργία υποδοµών
που στηρίζουν την παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών4.

4 ∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος µε έµφαση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, EIE 2001 (Aδηµοσίευτη µελέτη).
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Η «προστασία του περιβάλλοντος αποτελείται από εκείνες τις δραστηριότητες (οικολογικές βιοµηχανίες) που έχουν στόχο να µετρήσουν, να
αποτρέψουν, να περιορίσουν, να ελαχιστοποιήσουν ή να διορθώσουν την
περιβαλλοντική ζηµία στο νερό, τον αέρα και το χώµα, καθώς επίσης και
τα σχετικά προβλήµατα µε τα απόβλητα, το θόρυβο και την προστασία
των οικοσυστηµάτων. Ο παραπάνω ορισµός περιλαµβάνει τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων: 1) ∆ιαχείριση της ρύπανσης σε επίπεδο πρόληψης
και αποκατάστασης, 2) Καθαρότερες (ολοκληρωµένες) τεχνολογίες και
3) ∆ιαχείριση των πόρων, όπως είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας».
(ΟΟΣΑ/EUROSTAT, 1999).
Στην ανάλυση των σχετικών µε το περιβάλλον δραστηριοτήτων και των
επιδράσεών τους στην απασχόληση, µια άλλη δυσκολία προέρχεται από
το πρόβληµα εντοπισµού όλων εκείνων των απασχολουµένων που συµµετέχουν στη διαχείριση ρύπανσης ή τη διαχείριση των πόρων. ∆ιάφορες µελέτες έχουν εστιάσει στις σχετικές µε το περιβάλλον δραστηριότητες στον τοµέα των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, άλλες
έχουν καλύψει τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο δηµόσιο
τοµέα, παράγοντας διάφορα αποτελέσµατα. Για να επιτευχθεί ένα αναλυτικό πλαίσιο που θα περιλαµβάνει ευρύτερες οµάδες σχετικών µε το
περιβάλλον δραστηριοτήτων, θα πρέπει να περιληφθούν όχι µόνο οι επιχειρησιακές δραστηριότητες του ιδιωτικού τοµέα αλλά και οι δηµόσιες
δραστηριότητες αλλά και οι δραστηριότητες των οργανώσεων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ο πίνακας 1 παρουσιάζει µια επισκόπηση των κύριων οµάδων επαγγελµατικών κατηγοριών που εντάσσονται στις σχετικές µε το περιβάλλον
δραστηριότητες.
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¶›Ó·Î·˜ 1: ∫‡ÚÈÂ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜
ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
A. ∆ιαχείριση µόλυνσης:
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎ‹˜ Ú‡·ÓÛË˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
¢È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
∂·ÓﬁÚıˆÛË Î·È Î·ı·ÚÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ˘ﬁÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ
(Remediation and clean-up of soil, surface water and groundwater)
ªÂ›ˆÛË ıÔÚ‡‚Ô˘ Î·È ‰ﬁÓËÛË˜
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎﬁ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓË ÌË¯·ÓÈÎ‹ (Environmental contracting and
engineering)
∞Ó·Ï˘ÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË (Analytical services,
data collection, analysis and assessment)
∂Î·›‰Â˘ÛË, Î·Ù¿ÚÙÈÛË, ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
ÕÏÏÂ˜
B. «Kαθαρές» τεχνολογίες και προϊόντα:
∫·ı·ÚﬁÙÂÚÔÈ ﬁÚÔÈ-·Ô‰ÔÙÈÎ¤˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ (Cleaner/resource-efficient
technologies and processes)
Cleaner/resource-efficient products
Γ. ∆ιαχείριση πόρων:
Indoor air pollution control
¶·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡
∞Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤Ó· ˘ÏÈÎ¿ (Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Ó¤ˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ ·ﬁ Ù· ·ﬁ‚ÏËÙ·) (Recycled
materials (manufacture of new materials or products from waste or scrap, separately
identified as recycled)
∂ÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
∂ÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË ıÂÚÌﬁÙËÙ·˜ /ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜
µÈÒÛÈÌË ÁÂˆÚÁ›· Î·È ·ÏÈÂ›·
µÈÒÛÈÌË ‰·ÛÔÓÔÌ›·
º˘ÛÈÎ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
√ÈÎÔ-ÙÔ˘ÚÈÛÌﬁ˜
ÕÏÏÂ˜
Πηγή: OECD/Eurostat (1999).
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Στη µέτρηση της απασχόλησης στον τοµέα του περιβάλλοντος είναι
σηµαντικό να διευκρινίζεται ποιες από τις θέσεις εργασίας έχουν προσωρινό χαρακτήρα και ποιες θέσεις µόνιµο. Γιατί συνήθως η απασχόληση που προκύπτει από την εφαρµογή ενός ειδικού πολιτικού µέτρου ή
ενός προγράµµατος είναι συνήθως παροδική και η εµπειρία δείχνει ότι
µόνο ένα ποσοστό των θέσεων απασχόλησης µπορεί να έχει µεγάλη
διάρκεια. Γι αυτό πρέπει να γίνονται τακτές µετρήσεις της απασχόλησης
στον τοµέα του περιβάλλοντος για να µπορέσουµε να προσδιορίσουµε
το ακριβές µέγεθος της απασχόλησης στο συγκεκριµένο τοµέα.

1.2. Μέθοδοι συλλογής δεδοµένων και ανάλυσης5
Η συλλογή και η ανάλυση των δεδοµένων εξαρτώνται κάθε φορά από
το στόχο της έρευνας και από τη στατιστική δυνατότητα ανάλυσης που
µας δίνουν τα δεδοµένα. Γενικά, η θετική επίδραση στην απασχόληση, τα
άµεσα και έµµεσα αποτελέσµατα απασχόλησης έχουν ερευνηθεί χρησιµοποιώντας τις παρακάτω προσεγγίσεις (πίνακας 2.4).
-Προσεγγίσεις από την πλευρά της προσφοράς
-Προσεγγίσεις από την πλευρά της ζήτησης
-Συνδυασµός των προσεγγίσεων προσφοράς και ζήτησης
-Άλλες προσεγγίσεις

• Προσεγγίσεις από την πλευρά της προσφοράς
Αυτές οι έρευνες χαρακτηρίζονται από τη συλλογή στοιχείων που αφορούν την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών για την προστασία του
περιβάλλοντος και πραγµατοποιούνται κυρίως µε τη βοήθεια των ερευ5 Environment Directorate Environment Policy Committee, Working Party on National environmental
Policy, Environment and Employment: an assessment. May 2004 OECD.
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νών που υλοποιούν οι οικολογικές βιοµηχανίες. Οι διάφορες επιχειρησιακές ενώσεις, τα ερευνητικά ιδρύµατα και πιο πρόσφατα οι στατιστικές
υπηρεσίες έχουν προωθήσει τέτοιες έρευνες για τη µελέτη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το περιβάλλον. Αυτές οι έρευνες συµπληρώνονται συχνά από στατιστικά στοιχεία για την αγορά εργασίας και για
τις επαγγελµατικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε το περιβάλλον.

• Προσεγγίσεις από την πλευρά της ζήτησης
Η έρευνες που σχεδιάζονται µε βάση τις προσεγγίσεις από την πλευρά
της ζήτησης χαρακτηρίζονται από τη συλλογή των πληροφοριών για τη
ζήτηση των αγαθών και των υπηρεσιών που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των πόρων, υπό τη µορφή των
σχετικών δαπανών. Μερικές µελέτες προσπαθούν να υπολογίσουν τα
άµεσα αποτελέσµατα στην απασχόληση µε τη χρησιµοποίηση των αριθµών για τις ανάγκες σε εργατικό δυναµικό ανά µονάδα δαπανών είτε µε
τη µορφή των περιβαλλοντικών µέτρων είτε µε τη µορφή του τύπου των
δαπανών. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί στοιχεία από τα τµήµατα εργασίας
των διάφορων κατηγοριών περιβαλλοντικών δαπανών και συνεπάγεται τα
δεδοµένα ζήτησης και απόδοσης (output) µε τους συντελεστές απασχόλησης/ παραγωγικότητας που προέρχονται από τα στοιχεία της
παραγωγικότητας, τις απαιτήσεις εργασίας, κ.λπ. µέσα στις βιοµηχανίες.
Οι περιπλοκότερες προσεγγίσεις από την πλευρά της ζήτησης, προσπαθούν να υπολογίσουν τα άµεσα και έµµεσα αποτελέσµατα απασχόλησης
χρησιµοποιώντας τα στοιχεία των περιβαλλοντικών δαπανών και τους
υπολογισµούς εισροών - εκροών. Το τελικό βήµα στην ανάλυση αυτή
απαιτεί τη µετάφραση της παραγωγικότητας σε απασχόληση στα πλαίσια της οικολογικής βιοµηχανίας. Αυτό ολοκληρώνεται µε τη χρησιµοποίηση των στοιχείων που αφορούν τις ανάγκες σε εργατικό δυναµικό,
τις ανθρωποώρες, και την παραγωγικότητα σε κάθε τοµέα.
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• Συνδυασµός των προσεγγίσεων προσφοράς και ζήτησης
Οι µελέτες που βασίζονται στο συνδυασµό των µεθόδων προσέγγισης
της προσφοράς και της ζήτησης προσπαθούν να συµπληρώσουν τις
διαθέσιµες πληροφορίες και από τις δύο πλευρές µε στόχο να επωφεληθούν από δυνατότητες που προσφέρουν οι δύο προσεγγίσεις και να
µειώσουν τις αδυναµίες των δύο µεθόδων. Η χρησιµοποίηση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης µπορεί να παρέχει µια περιεκτικότερη εικόνα
των έµµεσων αποτελεσµάτων στην απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος.

• Άλλες προσεγγίσεις
Μερικές µελέτες προσπαθούν να εκτιµήσουν τα άµεσα αποτελέσµατα
στην απασχόληση στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε τον
καθορισµό και την αξιολόγηση των πράσινων «εργασιών», δηλαδή των
θέσεων εργασίας στον περιβαλλοντικό τοµέα ή και εργασίες που απαιτούν συγκεκριµένες δεξιότητες σχετικές µε το περιβάλλον. Αυτές οι προσεγγίσεις προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν σχεδόν πάντα τις υπάρχουσες στατιστικές αγοράς εργασίας για τους σχετικούς τοµείς ή τα
επαγγέλµατα.
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¶›Ó·Î·˜ 2: ¢È¿ÊÔÚÂ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙﬁ¯Ô Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ﬁÚˆÓ
Tύποι προσεγγίσεων

Περιεχόµενο ανάλυσης Mεθοδολογία & υποθέσεις Kύριες πηγές στοιχείων

1. ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·ﬁ ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜

ÕÌÂÛ· ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ
ÛÌ·Ù· ··Û¯ﬁÏËÛË˜ ÛÙÔÓ
ÌÈÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎﬁ ÙÔÌ¤·
ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
ÕÌÂÛ· ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÀÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ
··Û¯ﬁÏËÛË˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚·Ï- ÛÂ ÂÚÁ·ÙÈÎﬁ ‰˘Ó·ÌÈÎﬁ ·Ó¿
ÏÔÓÙÈÎﬁ ÙÔÌ¤·
ÌÔÓ¿‰· ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ
ÕÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ· ıÂÙÈÎ¿ ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÂÈÛÚÔÒÓ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ··Û¯ﬁÏËÛË˜ ÂÎÚÔÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
ÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹
˙‹ÙËÛË

2. ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·ﬁ ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ˙‹ÙËÛË˜

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜
·ﬁ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜
™Ù·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ ‹ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜
ÛÙÈ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜
‰·¿ÓÂ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ
™Ù·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ ‹ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜
ÛÙÈ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜
‰·¿ÓÂ˜ ÂÈÛﬁ‰Ô˘-ÂÍﬁ‰Ô˘
›Ó·ÎÂ˜ ÌÂ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿
ÛÙÔÈ¯Â›· ·Ó¿ ÙÔÌÂ›˜

3. ™˘Ó‰˘·ÛÌﬁ˜ ÚÔÛÂÁÁ›- ÕÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ· ıÂÙÈÎ¿
™˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ
ÛÂˆÓ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ··Û¯ﬁÏËÛË˜ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
˙‹ÙËÛË˜
Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ‰‡Ô ÏÂ˘Ú¤˜
4. ÕÏÏÂ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
«¶Ú¿ÛÈÓË» ∞·Û¯ﬁÏËÛË ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·- ™Ù·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜
ÛÈÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ù· Û¯ÂÙÈ- Î·Ù¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹
Î¿ ÌÂ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔÛﬁÓÙ· Î·ÙËÁÔÚ›·, ¤ÚÂ˘ÓÂ˜
Πηγή: OECD/Eurostat (1999).

1.3. Στόχος και περιεχόµενο της παρούσας µελέτης
Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η καταγραφή και διερεύνηση των
δυνατοτήτων δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον τοµέα του περιβάλλοντος και των τρόπων αξιοποίησής τους στην Ελλάδα. Ο αριθµός των
παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν το µέγεθος της απασχόλησης
στον τοµέα του περιβάλλοντος είναι µεγάλος και συνδέεται άµεσα µε το
θεσµικό πλαίσιο σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο µέσα στο οποίο δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σχετικές µε τον τοµέα του περιβάλλοντος. Η παρουσίαση της κοινοτικής και της
εθνικής πολιτικής για το περιβάλλον γίνεται εν συντοµία στο κεφάλαιο 2.
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Στο κεφάλαιο 3 καταγράφεται η απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες του ΟΟΣΑ. Στο κεφάλαιο
που ακολουθεί περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση της απασχόλησης στον τοµέα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Τέλος στο κεφάλαιο 5
παρουσιάζονται προτάσεις πολιτικής και ένας αριθµός καλών πρακτικών
που έχουν εφαρµοσθεί σε άλλες χώρες και οδήγησαν στην αύξηση της
απασχόλησης στον τοµέα του περιβάλλοντος που µπορούν να λειτουργήσουν παραδειγµατικά και στην χώρα µας.
Για την περιγραφή της απασχόλησης στον τοµέα του περιβάλλοντος στα
κράτη µέλη της ΕΕ και σε χώρες µέλη του ΟΟΣΑ η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων έγινε µέσω ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας (Internet, εκδόσεις OECD, ECOTEC, άρθρα, εκθέσεις EUROSTAT,
αδηµοσίευτη µελέτη ΕΙΕ).
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KEΦAΛAIO 2
ΠOΛITIKH ΓIA TO ΠEPIBAΛΛON
2.1 Πολιτικές της Ε.Ε. για το περιβάλλον6
Η προστασία του περιβάλλοντος θεωρείται ένας από τους κυριότερους
στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Από την δεκαετία του 1970 οι ανησυχίες για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και την
εκτεταµένη ρύπανση του περιβάλλοντος απετέλεσαν κίνητρο για την
λήψη πολιτικών αποφάσεων και την εφαρµογή µέτρων από µέρους της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Από το 1972 µέχρι και το 1992 εφαρµόστηκαν
4 Προγράµµατα ∆ράσης για το Περιβάλλον τα οποία υιοθετούσαν µια
κάθετη και τοµεακή προσέγγιση των οικολογικών προβληµάτων και είχαν
ως αποτέλεσµα την έκδοση µιας σειρά οδηγιών. Κατά την περίοδο αυτή
η Κοινότητα θέσπισε περίπου 200 νοµοθετικές πράξεις, κυρίως για τον
περιορισµό της ρύπανσης, µέσο της θέσπισης ελάχιστων προτύπων, ιδιαίτερα σε θέµατα διαχείρισης των αποβλήτων, ρύπανσης των υδάτων και
του αέρα. Παρόλα αυτά η θέσπιση του κανονιστικού πλαισίου δεν ανέστειλε την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, η οποία συνεχιζόταν και
συνεχίζεται ακόµη. Βοήθησε όµως στην ευαισθητοποίηση του κοινού για
τα προβλήµατα και τους κινδύνους που συνδέονται µε τα παγκόσµια
περιβαλλοντικά προβλήµατα και κατέστησε αναπόφευκτη την υιοθέτηση
µιας συντονισµένης, σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίµακα, προσέγγισης.
Αποφασιστική καµπή στο θέµα του περιβάλλοντος απετέλεσε, η θέση σε
ισχύ, της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, το 1987 µε την οποία ενσωµατώνεται η περιβαλλοντική πολιτική στην Συνθήκη της Ρώµης. Σύµφωνα µε
την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη «οι ανάγκες στον τοµέα της προστασίας
6

www.europa.eu.int
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του περιβάλλοντος αποτελούν συνιστώσα των άλλων πολιτικών της Κοινότητας». Με την συνθήκη του Μαάστριχτ, οι δράσεις για το περιβάλλον
αναβαθµίζονται σε πολιτική αυτής καθ΄ εαυτής της Ε.Ε..
Με την συνθήκη του Άµστερνταµ, η περιβαλλοντική πολιτική χαρακτηρίζεται κύριος πολιτικός στόχος της Ένωσης και καθιερώθηκε η αρχή της
βιώσιµης ανάπτυξης. Η στροφή αυτή της πολιτικής της Ε.Ε. επιβεβαιώθηκε και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Γκέτεµποργκ το 2001 και στην
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ.
Με την Συνθήκη του Άµστερνταµ, η περιβαλλοντική πολιτική χαρακτηρίζεται κύριος πολιτικός στόχος της Ένωσης, και καθιερώνεται η αρχή της
βιώσιµης ανάπτυξης. Έκτοτε η βιώσιµη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου και το θέµα του περιβάλλοντος θα πρέπει
να συµπεριλαµβάνεται σε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές της Ε.Ε.. Για την
υλοποίηση της βιώσιµης ανάπτυξης και την οικοδόµηση µιας βιώσιµης
Ευρώπης αποφασίσθηκε ότι απαιτούνται σηµαντικές αλλαγές στους εξής
κρίσιµους οικονοµικούς τοµείς που βλάπτουν το περιβάλλον και εξαντλούν τους φυσικούς πόρους: βιοµηχανία, µεταφορές, ενέργεια, γεωργία και κατανάλωση. Σε αυτούς τους πέντε βασικούς τοµείς της οικονοµίας επικεντρώθηκε το 5ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον µε
τίτλο «Προς µια βιώσιµη ανάπτυξη» το οποίο ενσωµάτωσε διάφορες
πολιτικές, νόµους και σχέδια σ΄ ένα ενιαίο πρόγραµµα µεταρρύθµισης µε
µοναδικό στόχο την βιώσιµη ανάπτυξη.
Ακολούθησε το 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον για την
περίοδο (2001 -2010) στο οποίο καθορίζεται ο χάρτης της πορείας της
Ε.Ε. σχετικά µε το περιβάλλον κατά την τρέχουσα δεκαετία και το οποίο
αποτελεί το κύριο µέσο επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων για την βιώσιµη ανάπτυξη.∆ίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε τέσσερις τοµείς: αντιµετώπιση των κλιµατικών µεταβολών, φύση και βιοποικιλότητα, περιβάλλον και
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υγεία, διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων. Προκειµένου
να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι προτείνονται οι εξής δράσεις: η βελτίωση της υλοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας, η ενσωµάτωση των πολιτικών για το περιβάλλον στις άλλες πολιτικές, συνεργασία µε τις δυνάµεις
της αγοράς, η εµπλοκή και η τροποποίηση της συµπεριφοράς των πολιτών και ο συνυπολογισµός του περιβάλλοντος στις άλλες κοινοτικές
πολιτικές. Ένα νεωτεριστικό στοιχείο που αξίζει να τονιστεί είναι η ολοκληρωµένη πολιτική για τα προϊόντα, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη µιας
περισσότερο οικολογικής αγοράς προϊόντων, µε την προώθηση προϊόντων µε λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής τους.
Σε εθνικό επίπεδο πριν το 2001, µόνο λίγα κράτη µέλη της Ε.Ε. είχαν αναπτύξει εθνική στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη.Tα επόµενα χρόνια
τα κράτη µέλη ενέκριναν στην πλειοψηφία τους ανάλογες στρατηγικές,
σύµφωνα µε την ηµεροµηνία στόχο, του 2005, που ορίζει το πρόγραµµα
Εφαρµογής του Γιοχάνεσµπουργκ.

2.2 Βιώσιµη ανάπτυξη και πολιτικές απασχόλησης
στην Ε.Ε.7
Η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της απασχόλησης, είναι
από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ε.Ε. τα τελευταία
χρόνια. Για τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών πολιτικών της Ε.Ε. στην
απασχόληση, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον οι βιοµηχανικές
κυρίως χώρες συνειδητοποίησαν την ένταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και θέσπισαν νοµοθεσία για το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα
πλήττονται από υψηλά επίπεδα ανεργίας.
Το 1997 στη ∆ιάσκεψη για το Περιβάλλον και την Απασχόληση, που από
7
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κοινού οργανώθηκε από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
συναντήθηκαν οι αρµόδιοι παράγοντες για να ανταλλάξουν απόψεις και
εµπειρίες από την εφαρµογή διαφόρων πολιτικών. Τα πορίσµατα που
προκύπτουν από αυτή και άλλες σχετικές αναλύσεις δείχνουν ότι η πρόκληση για µια βιώσιµη Ευρώπη συνίσταται στην εµπέδωση της ανταγωνιστικής οικονοµίας συνδυαζόµενης µε λιγότερη περιβαλλοντική ρύπανση,
µε καλύτερη απόδοση των ενεργειακών πόρων και των πρώτων υλών και
υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης.
Στην Συνθήκη του Άµστερνταµ, αποφασίσθηκε, ότι η περιβαλλοντική
πολιτική καθώς και η πολιτική για αύξηση της απασχόλησης θα πρέπει
να συµπεριλαµβάνονται σε όλες τις πολιτικές της Ε.Ε.. Ειδικότερα, όσον
αφορά την απασχόληση, µε την συνθήκη του Άµστερνταµ καθιερώθηκε
µια νέα πολιτική για την απασχόληση η οποία βασίζεται στην µακροοικονοµική πολιτική σταθερότητας και ανάπτυξης, στην τόνωση της αγοράς εργασίας και σε άλλες διαρθρωτικές πολιτικές. Οι Κατευθυντήριες
Γραµµές προβλέπουν τέσσερις προτεραιότητες: επιχειρηµατικό πνεύµα,
δυναµική απασχόλησης, προσαρµοστικότητα και ίσες ευκαιρίες. Στις
κατευθυντήριες γραµµές αναφορικά µε την πολιτική της απασχόλησης
των κρατών µελών, η Επιτροπή συνιστά στα µέλη της να αξιοποιήσουν
τις νέες τεχνολογίες και καινοτοµίες για το άνοιγµα και την επέκταση των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και την εµπέδωση βιώσιµων, φιλικών
προς το περιβάλλον µεθόδων παραγωγής και κατανάλωσης. Με βάση τις
κατευθύνσεις αυτές, οι πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών θα
πρέπει να διευκολύνουν την εν εξελίξει αναδιάρθρωση της οικονοµίας,
ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τις νέες τεχνολογίες, τις παγκόσµιες
εµπορικές ανταλλαγές ή την οικοδόµηση µιας βιώσιµης Ευρώπης.
Στη συνθήκη επισηµαίνεται ότι στις πολιτικές των κρατών µελών θα πρέπει να αποδίδεται µεγαλύτερη βαρύτητα στο ζήτηµα της δηµιουργίας
θέσεων απασχόλησης και στην ανάγκη προσφοράς νέων ειδικεύσεων. Για
το λόγο αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν νέοι µέθοδοι εκπαίδευσης και
24

επιµόρφωσης ώστε να γίνει δυνατή η δροµολόγηση και αξιοποίηση των
νέων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και σχετικών υποδοµών.
Επιπλέον επισηµαίνεται ότι η επιδίωξη της βιωσιµότητας θα χρειασθεί,
προσφορά συνειδητοποιηµένου εργαζόµενου δυναµικού υψηλής εξειδίκευσης και αυξηµένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ότι θα υπάρξει
ανάγκη επιµορφωτικών δράσεων ικανοποιητικού επιπέδου. Από άποψη
ειδικοτήτων, οι ανάγκες θα περιλαµβάνουν βιολόγους χηµικούς, γεωλόγους, και επιθεωρητές περιβάλλοντος, αρχιτέκτονες και πολεοδόµους,
πολιτικούς µηχανικούς, µηχανολόγους, ηλεκτροµηχανικούς, µηχανικούς
παραγωγής, τεχνολόγους περιβάλλοντος, ειδικούς επιχειρησιακούς και
τεχνικούς επιµόρφωσης.
Η ταυτόχρονη επιδίωξη της προστασίας του περιβάλλοντος και της
απασχόλησης, µέσα στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, συνεχίζει να
αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Ε.Ε. και τα επόµενα χρόνια. Η αντίληψη
αυτή αποτυπώνεται µε σαφήνεια στην Ανακοίνωση της Επιτροπής της
Ε.Ε. COM (2003) 745 «Επισκόπηση της περιβαλλοντικής πολιτικής για το
2003» στην οποία επισηµαίνεται ότι για να δηµιουργηθούν πρόοδοι
στον τοµέα της αειφόρου ανάπτυξης επιβάλλεται να αξιοποιηθούν πλήρως οι πιθανές συνέργιες µεταξύ του περιβάλλοντος και των άλλων δύο
σκελών, του οικονοµικού και του κοινωνικού. Στην Ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι για να βελτιωθεί η αειφόρος ανάπτυξη και για την εξεύρεση
λύσεων ταυτόχρονα επωφελών για το περιβάλλον και την οικονοµία
χρειάζονται αµοιβαίες υποχωρήσεις µεταξύ οικονοµικών και περιβαλλοντικών στόχων. Υποστηρίζεται επίσης ότι τα υψηλότερα περιβαλλοντικά
πρότυπα µπορούν να δηµιουργήσουν νέες οικονοµικές ευκαιρίες, διευκολύνοντας την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ότι αυτό θα µπορούσε
να καταστήσει την Ε.Ε. επίκεντρο των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και
κοινωνία της γνώσης, µέχρι το τέλος της δεκαετίας. Στην ίδια Ανακοίνωση επισηµαίνεται ότι οι οικονοµικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε
την προστασία του περιβάλλοντος συνεχώς αυξάνουν. Η ολοένα αυξα25

νόµενη ζήτηση για καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος αντανακλάται στη
συνεχώς αυξανόµενη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το
περιβάλλον, καθώς και στην αύξηση των επενδύσεων για τεχνολογίες
που θεωρούνται οικολογικά αποδεκτές. Επισηµαίνεται επίσης ότι από τις
τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά του τοµέα των οικολογικών κλάδων,
όπως αυτές περιγράφονται από τον ΟΟΣΑ, προκύπτουν σαφείς αποδείξεις για τις παρατηρούµενες τάσεις. Ο συνολικός κύκλος εργασιών και
η δηµιουργία θέσεων εργασίας σε έναν τοµέα που σήµερα αντιπροσωπεύει περισσότερες από 2,5 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας, υπερβαίνει
τους αντίστοιχους µέσους όρους για τους υπόλοιπους κλάδους κατά
την τελευταία δεκαετία. Κατά συνέπεια η πρόκληση που καλείται να αντιµετωπίσει η Ε.Ε. είναι να αξιοποιήσει πλήρως το δυναµικό που διαθέτει η
αγορά αυτή και να µετατρέψει την ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης σε κινητήρια δύναµη για οικονοµική ανάπτυξη, εστιάζοντας το ενδιαφέρον της
στα µέτρα που συνδυάζουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων µέσω της καινοτοµίας, στις νέες τεχνολογίες
και στις επενδύσεις που συνεπάγονται δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Όσον αφορά τις πολιτικές των κρατών µελών της Ε.Ε., σε ότι αφορά την
αγορά εργασίας και τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες, µεγάλη ποικιλία µέτρων και πρωτοβουλιών έχουν εφαρµοσθεί µε επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Οι πρωταρχικοί προβληµατισµοί αφορούσαν την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς του περιβάλλοντος και της δηµόσιας
υγείας.

2.3. Η πολιτική για το περιβάλλον στην Ελλάδα8
Η Ελλάδα είναι ανάµεσα στις πρώτες χώρες στον κόσµο που αναφέρει
το περιβάλλον στο Σύνταγµά της: Το άρθρο 24 του Εθνικού Συντάγµατος του 1975 αναθέτει στο κράτος «την υποχρέωση να προστατεύει το
8
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Εκθέσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων στην Ελλάδα, ΟΑΣΑ, 2000.

φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον» κάνοντας υποχρεωτικά τα προληπτικά µέτρα και τα µέτρα αποζηµίωσης.
Ο κεντρικός αρµόδιος φορέας για τη διαµόρφωση εθνικών περιβαλλοντικών πολιτικών και το συντονιστικό σώµα για την εφαρµογή των πολιτικών αυτών είναι το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε τα άλλα Υπουργεία.
Εκτός από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, άλλα 13 Υπουργεία, οι Περιφέρειες, οι Νοµαρχίες και η ∆ήµοι και οι Κοινότητες καθώς και αρκετοί Φορείς έχουν
συναρµοδιότητες σε θέµατα περιβάλλοντος και παίζουν παράλληλα
σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. Ο σχετικά µεγάλος αριθµός κυβερνητικών οργανισµών µε περιβαλλοντικές
αρµοδιότητες και η ισχυρά ιεραρχική φύση της Ελληνικής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, καθώς και η έλλειψη µηχανισµών για την επιβολή και την συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία καθιστούν δύσκολη τη διαµόρφωση και την εφαρµογή ολοκληρωµένων περιβαλλοντικών πολιτικών.
Με τον Ν.1338/83 η Βουλή έδωσε στο διοικητικό κλάδο την εξουσία της
εναρµόνισης της εθνικής νοµοθεσίας µε την νοµοθεσία της Ε.Ε.. Οι
Οδηγίες και οι Κανονισµοί της Ε.Ε. ενσωµατώνονται στην Ελληνική νοµοθεσία µε τη µορφή Υπουργικών Αποφάσεων, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Αποφάσεων του Συµβουλίου της Ε.Ε.. Η εναρµόνιση της
εθνικής µε την κοινοτική νοµοθεσία αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό
της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Από τα
µέσα της δεκαετίας του 1990 οι περιβαλλοντικές πολιτικές της χώρας
έχουν εκσυγχρονισθεί, ωθούµενες από την περιβαλλοντική νοµοθεσία
της Ε.Ε.. Μια σειρά οδηγίες και νόµοι της Ε.Ε. έχουν ενσωµατωθεί στο
ελληνικό ∆ίκαιο µε αποτέλεσµα να έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος
στην περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Εκτός από την εναρµόνιση της εθνικής µε την κοινοτική νοµοθεσία βασικό επίσης στοιχείο της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής τα τελευταία
χρόνια από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, είναι οι επενδύσεις για την
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κατασκευή έργων υποδοµής για το περιβάλλον τα οποία χρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, κυρίως, από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, το Ταµείο Συνοχής αλλά και εθνικούς πόρους. Οι επενδύσεις
αυτές στην πλειοψηφία τους εστιάζονται στην κατασκευή έργων σχετικών µε την διαχείριση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων. Τα εξαετή Προγράµµατα ∆ράσης (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον,
Περιβαλλοντικά Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από το Ταµείο Συνοχής, περιβαλλοντικές δράσεις που εκπονούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ή των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων), στόχευαν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής
στις µεγάλες πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος στις τουριστικές περιοχές, στην κατασκευή
σύγχρονων έργων υποδοµής για το περιβάλλον και αντιµετώπισαν τα
κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα της χώρας.
Η εφαρµογή των Προγραµµάτων αυτών έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε
όλους του υποτοµείς του περιβάλλοντος, στη διαχείριση των υδατικών
πόρων, στην καλυτέρευση της ποιότητας του αέρα, στην προστασία της
φύσης και την προστασία και την διατήρηση των ειδών φυτών και ζώων.
Συνέβαλαν επίσης και σε θεσµικές ρυθµίσεις.
Όσον αφορά τους θεσµούς, καθοριστικός για την εφαρµογή της Νοµοθεσίας ήταν ο ρόλος του θεσµού σύνταξης Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, που συνδέεται µε αδειοδοτήσεις και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που άρχισε να εφαρµόζεται στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια. Την έλλειψη µηχανισµών ελέγχου για την επιβολή και τη συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία ήρθε να καλύψει και η
σύσταση του Σώµατος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος το οποίο όµως δεν
έχει επανδρωθεί πλήρως και καλύπτει µόνο τη Νοµαρχία Αττικής. Η
σύσταση του φορέα του Εθνικού Κτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε επίσης µέσω αυτών των Προγραµµάτων.
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Όσον αφορά τους υποτοµείς του περιβάλλοντος, η εφαρµογή των Προγραµµάτων αυτών έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των υδατικών πόρων, στην ανάπτυξη της υποδοµής για την διαχείριση των αστικών λυµάτων, στην εγκατάσταση µονάδων επεξεργασίας υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε βιοµηχανικές περιοχές, στην οριοθέτηση ζωνών
προστασίας, προκειµένου να περιοριστεί η αγροτική ρύπανση γύρω από
ευαίσθητες περιοχές υδάτινων αποδεκτών. Καθοριστικό ρόλο έχουν παίξει επίσης και στην καλυτέρευση της ποιότητας του αέρα και ιδιαίτερα
στην ποιότητα της ατµόσφαιρας, στην Αθήνα µε µια σειρά µέτρων που
εφαρµόστηκαν, µετεγκατάσταση τω βιοµηχανικών δραστηριοτήτων,
περιορισµό της κυκλοφορίας των οχηµάτων (µονά – ζυγά), εκτεταµένες
πεζοδροµήσεις, προώθηση των δηµόσιων µέσων µεταφοράς, αλλαγή του
στόλου των λεωφορείων, κατασκευή Μετρό, µετεγκατάσταση του αεροδροµίου. Η ενεργειακή µεταρρύθµιση, η χρήση του φυσικού αερίου, η
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας συνέβαλαν και θα συµβάλουν στην
καλυτέρευση της ποιότητας του αέρα. Καθοριστική ήταν επίσης η συµβολή τους στην προστασία της φύσης και την προστασία και την διατήρηση των ειδών φυτών και ζώων. Μια σειρά προστατευόµενων περιοχών
έχουν ιδρυθεί, εθνικοί δρυµοί, αισθητικά δάση, µνηµεία της φύσης, καταφύγια θηραµάτων κλπ.. Σηµαντική ήταν επίσης η συµβολή τους στην
προστασία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και των παράκτιων περιοχών, µε τη δηµιουργία φυσικών αποθεµάτων και των θαλάσσιων πάρκων.
Τα προγράµµατα συνέβαλαν επίσης και στις θεσµικές ρυθµίσεις για την
λειτουργία και την διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών.
Όσον αφορά τη βιώσιµη ανάπτυξη, έτσι όπως αυτή καταγράφηκε και
προωθήθηκε από την Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια, η ενσωµάτωση δηλαδή
της περιβαλλοντικής διάστασης στις οικονοµικές, κοινωνικές και τοµεακές πολιτικές ώστε να επιτευχθεί µια οικονοµικά αποτελεσµατική περιβαλλοντική προστασία και βιώσιµη ανάπτυξη δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Από τους τοµείς της οικονοµίας που µπορούν να βλάψουν το
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περιβάλλον και να εξαντλήσουν τους φυσικούς πόρους, βιοµηχανία, ενέργεια, γεωργία, µεταφορές, τουρισµός, επιτυχείς κρίνονται οι προσπάθειες
που έχουν γίνει στον τοµέα της ενέργειας ενώ στους άλλους τοµείς οι
προσπάθειες κρίνονται ως αποσπασµατικές. Η συνύφανση των πολιτικών
που αφορούν τους ανωτέρω τοµείς της οικονοµίας µε αυτήν του περιβάλλοντος αποτελεί µια πρόκληση για την χώρα µας µε πολλαπλασιαστικά οφέλη. Η επίτευξη της βιώσιµη ανάπτυξης απαιτεί συνδυασµό,
συσχέτιση και συλλαλληλία των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη κοινωνία, την κοινωνία
στην οποία οι δραστηριότητες θα έχουν κοινωνικό αντίκρισµα, θα είναι
περιβαλλοντικά συµβατές και θα στοχεύουν στην βιώσιµη ανάπτυξη9.
Στην χώρα µας χρησιµοποιούνται αρκετά οικονοµικά εργαλεία, περιβαλλοντικοί φόροι, που αφορούν την χρήση των φυσικών πόρων και τη
ρύπανση. Στο Νόµο Περιβαλλοντικής Προστασίας, άρθρο 29 περιλαµβάνεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και προβλέπεται η φορολόγηση
χρήσης νερού και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων από τα νοικοκυριά και τις βιοµηχανίες. Τα έσοδα πηγαίνουν στους ∆ήµους ή στην
ΕΥ∆ΑΠ και την ΕΥΑΘ.
Για την ρύπανση του αέρα υπάρχουν µια σειρά φόρων:
• Φόρος στην ∆ΕΗ 0,4% των εσόδων της, για την ρύπανση που προκαλεί η καύση του λιγνίτη. (Τα έσοδα πηγαίνουν στο Πράσινο Ταµείο
για να χρηµατοδοτήσουν δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος σε
περιοχές που γειτνιάζουν µε µονάδες καύσης).
• Φόροι για την χρήση καύσιµων, (κοινή βενζίνη, αµόλυβδη, ντήζελ,
υγραέριο κηροζίνη) φόρος κατ΄ αποκοπή καθώς και επιβολή ΦΠΑ.
• Φόροι για τα αυτοκίνητα, φόρος κυκλοφορίας, ειδικός φόρος κατανάλωσης για εισαγόµενα αυτοκίνητα, πρόστιµο για υπέρβαση ορίων
εκποµπών αερίων. (Τα έσοδα από αυτούς τους φόρους διατείθενται
9
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ΙΝΕ- ΓΣΕΕ «Περιβάλλον και απασχόληση» ∆ρ. Χριστίνα Θεοχάρη, Ενηµέρωση τεύχος 36.

είτε για µέτρα ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είτε για συντήρηση των δηµόσιων δρόµων).
Για την χρησιµοποίηση των φυσικών πρώτων υλών στα λατοµεία υπάρχει
φόρος προϊόντων λατοµείου, 2-5% της αξίας του προϊόντος, καθώς και
µια εγγύηση που διασφαλίζει ότι θα διεξαχθεί ανάπλαση του χώρου. Ο
φόρος και η εγγύηση πληρώνεται από τους ιδιοκτήτες των λατοµείων
στο ∆ήµο για περιβαλλοντική προστασία. Τέλος υπάρχουν και πρόστιµα
για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης τα έσοδα των οποίων πηγαίνουν στο
Γαλάζιο Ταµείο.
Η συσχέτιση της περιβαλλοντικής πολιτικής µε την πολική για την απασχόληση αποτελεί πρόκληση για την χώρα µας. Η πρόκληση αυτή είναι
ιδιαίτερα ελκυστική εφόσον συνδυάζει την ταυτόχρονη επιδίωξη της
προστασίας του περιβάλλοντος και της απασχόλησης. Ο δε τοµέας του
περιβάλλοντος είναι ένας από τους τοµείς στους οποίους µπορούν να
γίνουν θετικές προβλέψεις για την δηµιουργία απασχόλησης.

2.4. Η εθνική διοίκηση για το περιβάλλον
Από το 1985, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων είναι ο κεντρικός αρµόδιος φορέας για τη διαµόρφωση εθνικών
περιβαλλοντικών πολιτικών και το συντονιστικό σώµα για την εφαρµογή
των πολιτικών αυτών σε συνεργασία µε τα άλλα Υπουργεία. Το
ΥΠΕΧΩ∆Ε προετοιµάζει συγκεκριµένα σχέδια και προγράµµατα επενδύσεων και παρακολουθεί την εφαρµογή τους, ενώ είναι επίσης αρµόδιο
για κάθε περιβαλλοντικό θέµα που δεν καλύπτεται από άλλα Υπουργεία.
Εκτός από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, άλλα 13 Υπουργεία και αρκετοί Φορείς έχουν
συναρµοδιότητες σε θέµατα περιβάλλοντος και παίζουν παράλληλα
σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. Όσον
αφορά την απασχόληση στο ΥΠΕΧΩ∆Ε απασχολούνται 2.845 υπάλλη31

λοι ως µόνιµο προσωπικό , εκ των οποίων οι 1.131 εργάζονται στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ενώ οι 1.646 στις Νοµαρχίες.
Τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Γεωργίας καθώς και το Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας έχουν σηµαντικές αρµοδιότητες σε θέµατα σχετικά µε τη
διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρµόδιο για τη ρύθµιση θεµάτων που σχετίζονται µε την
κυκλοφορία των οχηµάτων και τα καύσιµα. Το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας είναι αρµόδιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης είναι αρµόδιο για την διαχείριση και την κατανοµή των Κοινοτικών κονδυλίων που διατίθενται από το Ταµείο Συνοχής καθώς και εκείνων που προορίζονται για περιβαλλοντικά έργα. Και τα άλλα Υπουργεία,
Αιγαίου, Πολιτισµού, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Μακεδονίας &
Θράκης, ∆ηµόσιας Τάξης έχουν σηµαντικές αρµοδιότητες σε θέµατα
περιβάλλοντος.
Σε επίπεδο Περιφέρειας, οι αρµοδιότητες σχετίζονται κυρίως µε την
οικονοµική ανάπτυξη, τη δηµόσια τάξη και την ασφάλεια. Οι Περιφέρειες ασχολούνται µε την εφαρµογή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
της Ε.Ε. (ΚΠΣ και Ταµείο Συνοχής). Σε επίπεδο Περιφέρειας γίνεται επίσης ο συντονισµός των δραστηριοτήτων των Νοµαρχιών που βρίσκονται εντός των ορίων της. Εκτός των ανωτέρω οι Περιφέρειες συνεργάζονται και συνδέονται µε τις Περιφερειακές Επιτροπές Υδάτων (ΠΕΥ∆)
οι οποίες είναι υπεύθυνες για την διαχείριση των υδάτινων πόρων, των 14
υδατικών διαµερισµάτων που διαθέτει η χώρα. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε διαθέτει
επίσης ορισµένους υπαλλήλους υπό την εποπτεία του στις Περιφέρειες.
Σε επίπεδο Νοµαρχίας οι αρµοδιότητες σε θέµατα περιβάλλοντος µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν: τη δηµιουργία και εφαρµογή των περιβαλλοντικών πολιτικών και στρατηγικών σε περιφερειακό επίπεδο, τη ρύθµιση
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και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος µέσω Nοµαρχιακών
Αποφάσεων ή Κοινών Νοµαρχιακών Αποφάσεων, σε περιφερειακό επίπεδο και την εφαρµογή των Χωροταξικών Σχεδίων που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε κεντρικό επίπεδο. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε
διαθέτει στις Νοµαρχίες σηµαντικό αριθµό υπαλλήλων: για την ακρίβεια
το 2.000 απασχολούσε 1.646 άτοµα. Με τον Ν.2242/94 προβλέπεται η
σύσταση ενός Ειδικού Σώµατος Επιθεωρητών για την προστασία του
περιβάλλοντος σε κάθε Νοµαρχία. Τα σώµατα αυτά είναι υπεύθυνα για
την εξέταση και έρευνα συγκεκριµένων υποθέσεων παραβίασης των κείµενων διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και υποχρεωµένα να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις για τις επιθεωρήσεις τους.
Οι κύριες αρµοδιότητες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄
βαθµού σε θέµατα περιβάλλοντος, περιλαµβάνουν την διαχείριση των
υδατικών πόρων και των υγρών αποβλήτων, την παροχή πόσιµου νερού
και την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος. Οι ∆ήµαρχοι έχουν επίσης αρµοδιότητα, µέχρις ενός βαθµού, σε θέµατα ρύθµισης της κυκλοφορίας οχηµάτων, διαχείρισης της ποιότητας της ατµόσφαιρας καθώς
και χωροταξικού σχεδιασµού. Σε ορισµένες µεγάλες µητροπολιτικές
περιοχές έχουν συσταθεί ∆ιαδηµοτικές Ενώσεις για την από κοινού αντιµετώπιση ορισµένων περιβαλλοντικών θεµάτων. Παράδειγµα αποτελεί ο
Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων του νοµού Αττικής ο οποίος
εκπροσωπεί 72 ∆ήµους και 17 Κοινότητες ο οποίος είναι αρµόδιος για
τη συλλογή και τη διαχείριση των αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής
των Αθηνών.
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KEΦAΛAIO 3
AΠAΣXOΛHΣH ΣTON TOMEA
TOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ
3.1 Απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος
στην ΕΕ και σε χώρες µέλη του ΟΟΣΑ
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία για κάποια κράτη µέλη της
Ε.Ε. και ορισµένων χωρών µελών του ΟΟΣΑ σχετικά µε την απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος. Στοιχεία δεν υπάρχουν για όλα τα
κράτη µέλη, καθώς πρόσφατα ξεκίνησε µια σοβαρή προσπάθεια καταγραφής των θέσεων εργασίας στο περιβάλλον από την Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε. Μέχρι τώρα οι στατιστικές υπηρεσίες των µελών της Ε.Ε.
δεν ξεχώριζαν το περιβάλλον ως αποκλειστικό τοµέα απασχόλησης. Οι
πρόσφατες όµως εξελίξεις και η τάση για ανάπτυξη συνεργιών µεταξύ
των πολιτικών προγραµµάτων της Ε.Ε. δηµιουργούν την ανάγκη για καταγραφή και παρακολούθηση των παραµέτρων του τοµέα. Για τον λόγο
αυτό, το µέγεθος και η ποιότητα των διαθέσιµων στοιχείων διαφέρουν
από χώρα σε χώρα, ανάλογα µε το πολιτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για
την µελέτη της απασχόλησης στο περιβάλλον. Τα µέλη της Ε.Ε. όπου και
η προστασία του περιβάλλοντος είναι και πιο ώριµη ως τοµέας εργασίας
έχουν να παρουσιάσουν πιο συστηµατικά στοιχεία (Γερµανία, Γαλλία,
Ολλανδία), ενώ από την άλλη µεριά για τις λοιπές χώρες τα στοιχεία είναι
είτε ελλειπή είτε µη συστηµατοποιηµένα10.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει στοιχεία, σύµφωνα µε τη µελέτη του
ΟΟΣΑ11 βασισµένη σε ερωτηµατολόγια και σε ανασκόπηση της βιβλιο10

∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας και διατήρησης του
περιβάλλοντος µε έµφαση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ΕΙΕ 2001 (Αδηµοσίευτη µελέτη).
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γραφίας, σχετικά µε την άµεση απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα οι
σχετικές µε το περιβάλλον δραστηριότητες στο δηµόσιο τοµέα και τον
τριτογενή τοµέα της οικονοµίας, έχουν γίνει µια σηµαντική πηγή απασχόλησης σε διάφορες χώρες µέλη του ΟΟΣΑ.
Εντούτοις, από το σύνολο των θέσεων δεν είναι όλες νέες θέσεις, ούτε
αποδίδονται όλες οι θέσεις στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Μερικές από αυτές τις θέσεις εργασίας πιθανότατα υπήρχαν
ακόµη και πριν την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Oπως οι
θέσεις εργασίας που συνδέονται µε δραστηριότητες σχετικά µε την
παροχή νερού, την αποκοµιδή οικιακών σκουπιδιών, την επεξεργασία των
αποβλήτων και του απόβλητου ύδατος, υπήρχαν για πολλές δεκαετίες.
Επίσης, ένας σηµαντικός αριθµός σχετικών µε το περιβάλλον νέων θέσεων προκύπτει από µια αλλαγή στη στάση των επιχειρήσεων καθώς επίσης και των καταναλωτικών προτιµήσεων και της απαίτησης για ένα
καθαρότερο περιβάλλον.

11
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Α) Εκτιµήσεις βασισµένες στις επίσηµες στατιστικές, Β) µην διευκρινισµένα, Γ) µην καλυµµένα, ∆) µόνο εν µέρει καλυµµένα, Ε) ο αριθµός ατόµων που απασχολήθηκαν στον τοµέα της οικο - βιοµηχανίας το 1994 υπολογίστηκαν σε 101.600
και περίπου 30.000 νέες θέσεις δηµιουργήθηκαν το 1999 (ΟΟΣΑ, 2002f). Σηµείωση: Τα στοιχεία αφορούν τα διαφορετικά έτη (1997, 1998, 1999), και είναι βασισµένα στους ευρέως διαφορετικούς εθνικούς ορισµούς, τις µεθόδους συλλογής δεδοµένων και την κάλυψη του κόσµου. Σε περιπτώσεις όπου τα στοιχεία έλειπαν από την έρευνα του ΟΟΣΑ,
οι εκτιµήσεις υπολογίστηκαν µε βάση τις υπάρχουσες εθνικές στατιστικές και τα διαθέσιµα ποσοστά.

Οι διάφορες µελέτες είχαν υπογραµµίσει στο παρελθόν την αυξανόµενη σηµασία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το περιβάλλον
(ΟΟΣΑ, 1994 ΟΟΣΑ, 1997). Σύµφωνα µε αυτές τις µελέτες υπήρχαν εκτιµήσεις ότι θα σηµειωθεί αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα του περιβάλλοντος που θα κυµαίνεται από 3 έως 10 τοις εκατό. Μερικές από
αυτές τις αισιόδοξες προσδοκίες εµφανίζονται να υλοποιούνται σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί. Για ορισµένους τοµείς παρατηρείται
ένα µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης, π.χ. ο ιδιωτικός τοµέας διάθεσης
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λυµάτων και απορριµµάτων. Αυτή η µεγάλη αύξηση µπορεί να εξηγηθεί
σε ένα µεγάλο βαθµό από την ιδιωτικοποίηση του συγκεκριµένου τοµέα
όπου αναλαµβάνει υπηρεσίες που προηγουµένως γινόταν από το δηµόσιο τοµέα.

¶›Ó·Î·˜ 4: ª¤ÛÔ˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌﬁ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ
ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
XÒÚÂ˜

XÚÔÓÈÎﬁ
‰È¿ÛÙËÌ·

∞˘ÛÙÚ›·

1997-1998

∫·Ó·‰¿˜

1997-1998

∆ÛÂ¯›·

1995-2000

¢·Ó›·

1996-1999

ºÈÏ·Ó‰›·

1995-2000

°·ÏÏ›·

1996-2000

°ÂÚÌ·Ó›·

1998-1999

√ÏÏ·Ó‰›·

1996-1998

¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· 1995-2000
¶ÔÏˆÓ›·

1995-2000

∂Ï‚ÂÙ›·

1995-2000

∏ÓˆÌ¤ÓÔ
µ·Û›ÏÂÈÔ

1995-2000

K·ÙËÁÔÚ›·
∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
∂ÈÛﬁ‰ËÌ· ·ﬁ ÙÈ˜ ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎﬁ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
Î·È ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎﬁ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÂ ÙÔÌÂ›˜
Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∂ÈÛﬁ‰ËÌ· ·ﬁ ÙÈ˜ ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎﬁ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎﬁ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎﬁ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎﬁ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ

M¤ÛÔ˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˜
Ú˘ıÌﬁ˜
·Ó¿Ù˘ÍË˜

¶ËÁ‹

5,1

Petrovic (2000)

25 *
11,4

Statistics
Canada (1999)
OECD (2001c)

5,3

OECD (2002)

2,5

OECD (2001c)

2,2

13,4

IFEN/PLANISTAT
(2002)
Federal Statistical
Office (2001)
VLM (1998)

17,3

OECD (2001c)

4,2

OECD (2001c)

1,7

OECD (2001c)

2,0

OECD (2001c)

4,6

Πηγή: Environment Directorate Environment Policy Committee, Working Party on National environmental Policy,
Environment and Employment: an assessment. Μay 2004 OECD
*6% από αυτή την αύξηση οφειλόταν στη βελτιωµένη κάλυψη του δείγµατος στην έρευνα του 1998
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3.2. Εξελίξεις στον τοµέα του ύδατος στην ΕΕ12
Περίπου 500.000 άτοµα απασχολούνται στον τοµέα ύδρευσης- αποχέτευσης-διαχείρισης υγρών αποβλήτων στην ΕΕ, δηλαδή το 0,4% του
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει
τις εκτιµήσεις της απασχόλησης στην παροχή νερού (τοµέας του NACE
41) ΕΕ-15.

¶›Ó·Î·˜ 5: ∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔÓ ∂E
ÙˆÓ 15 (1999)
TÔÌ¤·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÓÂÚÔ‡

∞˘ÛÙÚ›·
µ¤ÏÁÈÔ
¢·Ó›·
ºÈÏ·Ó‰›·
°·ÏÏ›·
°ÂÚÌ·Ó›·
∂ÏÏ¿‰·
πÚÏ·Ó‰›·
πÙ·Ï›·
§Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ
√ÏÏ·Ó‰›·
¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·
πÛ·Ó›·
™Ô˘Ë‰›·
∏ÓˆÌ¤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ
™‡ÓÔÏÔ

A·Û¯ﬁÏËÛË

1.000
2.000
1.000
2.000
9.000
28.000
6.000
16.000
9.000
1.000
1.000
2.000
17.000
96.000

Πηγή: Cambridge Econometrics, Μάιος 2001- Oικονοµική ανάλυση και προβλέψεις κατά τοµείς µέχρι το έτος 2005,
ενδιάµεση έκθεση Aδηµοσίευτη

12
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Ο τοµέας του ύδατος της ΕΕ υποβάλλεται σε µια σηµαντική δοµική
αλλαγή τα τελευταία χρόνια. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται κατά κύριο
λόγο στον σχετικά αυξανόµενο ρόλο των ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται στο συγκεκριµένο τοµέα. Συνολικά, η παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης στις αστικές περιοχές είναι κυρίως ελεγχόµενη από τις τοπικές
δηµόσιες υπηρεσίες (το 95% του αστικού πληθυσµού εξυπηρετείται από
αυτές). Εντούτοις, µέσα σε µια περίοδο δέκα ετών (1988 - 1998) ο ρόλος
των ιδιωτικών φορέων έχει διπλασιαστεί στη ∆υτική Ευρώπη. Υπάρχουν
µεγάλοι ιδιωτικοί φορείς ύδρευσης και αποχέτευσης που απασχολούν
δεκάδες χιλιάδες υπάλληλους των οποίων οι όροι εργασίας (θέση, σταδιοδροµία, προοπτικές, κ.λ.π.) διαφέρουν πολύ από εκείνους τους όρους
που ισχύουν για τους εργαζόµενους στις τοπικές δηµόσιες υπηρεσίες.

3.3. Απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος στις
χώρες µέλη της ΕΕ13
Στο σηµείο αυτό θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες ενδοκρατικές
µελέτες που αφορούν την απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος
στα εξής κράτη µέλη της ΕΕ: Αυστρία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο, ∆ανία
και Ιταλία.

3.3.1. Αυστρία
Σύµφωνα µε µια µελέτη που έγινε από το «Aυστριακό ‘Iδρυµα για την
Οικονοµική ‘Eρευνα» περίπου 15.000 άτοµα προσλήφθηκαν στην οικολογική βιοµηχανία στην Αυστρία το 1997. Eντούτοις, η παραπάνω εκτίµηση για την απασχόληση είναι κάτω από την πραγµατική, δεδοµένου ότι
αντιπροσωπεύει µόνο τα άµεσα αποτελέσµατα απασχόλησης των δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
13
40
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Σύµφωνα µε αυτή την µελέτη, το 54% των υπαλλήλων εργάζονται σε
τοµείς που σχετίζονται µε επεξεργασίες στο τέλος της διαδικασίας (endof-pipe) και 46% στον τοµέα των «καθαρών» τεχνολογιών. Ο περιβαλλοντικός τοµέας που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης είναι ο «αέρας» που καλύπτει σχεδόν 30% της απασχόλησης (4.400
εργαζόµενοι), ακολουθεί ο τοµέας της «ενέργειας» (25% της απασχόλησης) και ο τοµέας των «στερεών αποβλήτων» (21% της απασχόλησης). Στα «στερεά απόβλητα» η απασχόληση που απορρέει από τις
«καθαρές» τεχνολογίες θεωρήθηκε ελαφρώς υψηλότερη από ό,τι στις
τεχνολογίες επεξεργασίας στο τέλος της διαδικασίας. Ο τοµέας της
«ενέργειας» είναι ο µόνος όπου ο όγκος της απασχόλησης, σχεδόν 20%
είναι στις «καθαρές» τεχνολογίες, έναντι του 5% της απασχόλησης στις
τεχνολογίες που συνδέονται µε το τέλος της διαδικασίας (πίνακας 3.2.1).

¶›Ó·Î·˜ 6: ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ ÙÔ˘ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤· ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· 1997
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ›
ÙÔÌÂ›˜

TÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ (End-of-pipe)

K·ı·Ú¤˜
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ %

™‡ÓÔÏÔ

∞¤Ú·˜
¡ÂÚﬁ
™ÙÂÚÂ¿ ·ﬁ‚ÏËÙ·
∂Ó¤ÚÁÂÈ·
£ﬁÚ˘‚Ô˜
∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·
ŒÏÂÁ¯Ô˜
™‡ÓÔÏÔ

20,7
11,8
10.2
5.0
0,3
0,1
5,9
54,2

8,6
1,0
10,7
19,6
5,4
0,4
45,8

29,3
12,8
20,9
24,6
5,7
0,5
5,9
15.000 ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ

Πηγή: WIFO, 2000

Mεταξύ 1995 και 1997, η απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος
αυξήθηκε στην Αυστρία µε ετήσιο ποσοστό 5,2%. Το ποσοστό αύξησης
της απασχόλησης στις «καθαρές» τεχνολογίες (5,6%) ήταν υψηλότερο
14
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από τις τεχνολογίες «end of pipe» (4,8%). Η πρόβλεψη της έρευνας
αυτής για το εγγύς µέλλον (2000 µέχρι το 2003) ήταν ότι το 46% των
εταιρειών στον τοµέα των τεχνολογιών στο τέλος της διαδικασίας και το
54% των εταιρειών στον τοµέα των καθαρών τεχνολογιών αναµένουν
αύξηση της απασχόλησης, ενώ µόνο το 7% και το 5% των εταιριών αντίστοιχα αναµένουν πτώση της απασχόλησης.
Σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας15 η οικονοµική παραγωγή των οικολογικών βιοµηχανιών το 2001 και το 2002 ανήλθε περίπου
τα 7,4 εκατοµµύρια ευρώ και 7,5, αντίστοιχα. Οι οικολογικές βιοµηχανίες
απασχόλησαν περίπου 45.000 άτοµα το 2001 και 46.000 άτοµα το 2002.
Το κύριο µερίδιο της οικονοµικής παραγωγής αυτών των βιοµηχανιών µε
4,4 εκατοµµύρια ευρώ το 2001 και 4,5 εκατοµµύρια ευρώ το 2002 αφορά
τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον τοµέα της διαχείρισης των στερεών
και υγρών αποβλήτων. Η παραγωγή εξοπλισµού και αγαθών σχετικών µε
την προστασία του περιβάλλοντος ανήλθε σε 1,5 εκατοµµύρια ευρώ κάθε
έτος. Τέλος τα ποσά που ξοδεύτηκαν στις υπηρεσίες κατασκευής για το
περιβάλλον ήταν 1,5 εκατοµµύρια ευρώ ανά έτος.

3.3.2. Φιλανδία16
Η συνολική άµεση απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος στη Φινλανδία σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του 1999 υπολογίζεται στους
11.600 εργαζόµενους. Ο αριθµός αυτός των θέσεων εργασίας περιλαµβάνεται στις επιχειρήσεις της Φιλανδίας σχετικές µε το περιβάλλον. Ο
συνολικός κύκλος εργασιών αυτών των επιχειρήσεων ήταν περίπου 7,9
δισεκατοµµύρια µάρκα Φιλανδίας.Aπό αυτόν τον κύκλο εργασιών, η διαχείριση ύδατος και υπονόµων (σύµφωνα µε τον ΣΤΕΠ 92) ήταν 4,3
(54%) δισεκατοµµύρια µάρκα Φιλανδίας και η διαχείριση αποβλήτων 2,1
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Προσαρµοσµένος από Statistics Finland, Merja Saarnilehto, (1999), Environment Industry StatisticsRecent Developments in Finland, 1999.

(27%) δισεκατοµµύρια µάρκα Φιλανδίας. Το µεγαλύτερο ποσοστό των
εργαζοµένων στον τοµέα του περιβάλλοντος απασχολείται στο τοµέα
της «διαχείρισης υδάτων και αποχετεύσεων» µε ποσοστό 56,03% και
ακολουθεί ο κλάδος της «διαχείρισης αποβλήτων» µε ποσοστό 31,03%.
Tο µερίδιο της απασχόλησης σε δηµοτικές επιχειρήσεις είναι σηµαντικό.

¶›Ó·Î·˜ 7 : ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÙËÓ ºÈÏ·Ó‰›· 1999
EÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Îﬁ˜ TÔÌ¤·˜

¢È·¯Â›ÚÈÛË ‡‰·ÙÔ˜ Î·È
·Ô¯ÂÙÂ‡ÛÂˆÓ
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
À·›ıÚÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
ÕÏÏÂ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜
‰È·¯ÂÈÚ›ÛÂÈ˜
ÃÔÓ‰ÚÈÎﬁ ÂÌﬁÚÈÔ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
™‡ÓÔÏÔ

A·Û¯ﬁÏËÛË

¶ÔÛÔÛÙﬁ %

K‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (ÛÂ ÂÎ·ÙÔÌ.
ºÈÏ·Ó‰ÈÎ¿ M¿ÚÎ·)

6.500
3.600

56,03 %
31,03 %

4.300
2.100

500

4,31 %

180

30

0,26 %
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1.000
11.600

8,62 %
100,00 %

1.300
7.900

Πηγή: Statistics Finland (1999). ∆εν αθροίζεται το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων

3.3.3. Γαλλία
Μια πρόσφατη µελέτη17 της Γαλλικής Κυβέρνησης έδειξε ότι ο τοµέας
του περιβάλλοντος απασχολεί άµεσα περίπου 309.000 εργαζόµενους το
1999 (πίνακας 8.). Αυτό αποτελεί περίπου το 1,6% της εξαρτηµένης έµµισθης απασχόλησης (interior paid employment).Aυτή η προσωρινή εκτίµηση που προέρχεται από τις µακροοικονοµικές εκτιµήσεις, δείχνει ότι η
περιβαλλοντική απασχόληση έχει σταθεροποιηθεί από το 1998. Εντούτοις, οι αλλαγές που σηµειώνονται στους υποτοµείς της απασχόλησης
στον τοµέα του περιβάλλοντος είναι εµφανείς. Παραδείγµατος χάριν οι
διάφορες νέες πρωτοβουλίες απασχόλησης σχετικές µε το περιβάλλον
έχουν αρχίσει, και έχει υπάρξει επίσης µια αύξηση στις δαπάνες για τη
17

Rapport a La Commision des Comptes et de I’ Economie de l’ Environnement, January 2001.
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γενική διοίκηση του περιβάλλοντος. Οι παράγοντες αυτοί έχουν οδηγήσει στην ουσιαστική δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, οι εξαγωγές από τις οικολογικές δραστηριότητες που εκτιµούνται σε 1,4 εκατοµµύριο ευρώ το 1999, δηµιούργησαν θέσεις εργασίας. Μια µελέτη που
έγινε από το Υπουργείο Οικονοµικών της Γαλλίας σχετικά µε την απασχόληση που συνδέεται µε τις εξαγωγές18, διαπίστωσε ότι για κάθε 1
δισεκατοµµύριο ευρώ των εξαγωγών που προέρχεται από τις οικολογικές βιοµηχανίες οδηγεί στη δηµιουργία 6.000 θέσεων εργασίας (1 εργασία για κάθε 167.000 ευρώ των εξαγωγών).
Οι µη εµπορικές υπηρεσίες επίσης εµφανίζονται να δηµιουργούν θέσεις
εργασίας. Το 1999 περίπου 600 άτοµα απασχολήθηκαν στη διαχείριση
της φύσης και της οικολογικής κληρονοµιάς, ενώ 800 άτοµα απασχολήθηκαν στη γενική διοίκηση του περιβάλλοντος. Οι δηµόσιες υπηρεσίες
που σχετίζονται µε την διαχείριση της ρύπανσης (ύδατος και στερεά
απόβλητα) έχουν διατηρήσει τα επίπεδα απασχόλησης αυτή τη στιγµή
ενώ αντίθετα στον τοµέα της διανοµής ύδατος περίπου 800 άτοµα
έχουν χάσει την θέση εργασίας τους.
Έχει υπάρξει µικρή αύξηση απασχόλησης (περίπου 1000 εργασίες στο
σύνολο από το 1998) στην κατασκευή εξοπλισµού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα
στην επεξεργασία απόβλητου ύδατος (+250 θέσεις εργασίας), τη διανοµή ύδατος (+200 θέσεις εργασίας) και την διαχείριση των στερεών αποβλήτων (+550 θέσεις εργασίας). H κατασκευή µονάδων επεξεργασίας
ύδατος και των εργασιών αποχετεύσεων στο δηµόσιο τοµέα παράγει
επίσης νέες θέσεις εργασίας (+2.350 θέσεις εργασίας). Eντούτοις, η διαχείριση απόβλητων υδάτων έχει δηµιουργήσει τις περισσότερες εργασίες, µε πάνω από 2.200 νέες θέσεις το 1999. Επίσης, θέσεις εργασίας
δηµιουργούν δραστηριότητες που αφορούν την κατασκευή και την εγκατάσταση παροχής εξοπλισµού καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών
και ο ανεφοδιασµός προϊόντων.
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Ministry of Finance (1999) the French Eco- industry – Exports and Employment of 1987.

¶›Ó·Î·˜ 8: ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÙË °·ÏÏ›·, 1999

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎﬁ˜
∆ÔÌ¤·˜

¢È·¯Â›ÚÈÛË ƒ‡·ÓÛË˜
∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎ‹ Ú‡·ÓÛË
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ·ﬁ‚ÏËÙÔ˘
‡‰·ÙÔ˜
∞ﬁ‚ÏËÙ·
∞ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ & ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜
£ﬁÚ˘‚Ô˜ Î·È ‰ﬁÓËÛË
ª¤ÙÚ· ∂Ï¤Á¯Ô˘***
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
⁄‰ˆÚ
∞ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ
ﬁÚˆÓ
¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙË˜
µÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ·˜
∂Ó¤ÚÁÂÈ·
∂ÁÎ¿ÚÛÈÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
™‡ÓÔÏÔ

∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÂ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÍÔÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÈ‰ÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ·
™‡ÓÔÏÔ
ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ËÁÒÓ (resources) ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ··Û¯ﬁ¢ËÌﬁÛÈÂ˜ π‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ¢ËÌﬁÛÈ· ÕÏÏ· Â·Á- ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ** ÏËÛË˜
˘ËÚÂÛ›Â˜

26.100
24.400

˘ËÚÂÛ›Â˜

17.800
36.000

˘ËÚÂÛ›Â˜

ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ

ŒÚÁ·

5.900

3.300

11.000
5.800

4.000
1.000

26.800
2.100

500
1.600

6.400

4.400

9.800

Á¤ÏÌ·Ù· *

9.200
3.700
700

1.500

500
1.200

5.800

17.500

1.200

500
6.900
2.800

4.300

26.500

500

21.600

4.300

500

6.000

1.300

20.800
98.700

2.800
106.600

1.100
16.900

51.100

10.000

23.900

89.400
71.500

43.000
27.000

33.700

1.500

24.700
308.700

Πηγή : PLANISTAT εκτιµήσεις για IFEN, στρογγυλοποίηση αριθµών
* Κατασκευή των σχετικών προϊόντων προοριζόµενων για την οικιακή κατανάλωση και την εξαγωγή. Απασχόληση σχετική µε την κατασκευή τέτοιων προϊόντων για το µεσάζοντα
** Χρήσεις της κατασκευής του εξοπλισµού ή των κατασκευών όχι συγκεκριµένα περιβαλλοντικών αλλά που χρησιµοποιούνται για τον ακαθάριστο σταθερό κύριο σχηµατισµό των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων
*** Η απασχόληση σχετική µε τις δραστηριότητες της µέτρησης και του ελέγχου που πραγµατοποιούνται από τις
δηµόσιες υπηρεσίες συµπεριλαµβάνεται στις «εγκάρσιες δραστηριότητες»

3.2.4. Γερµανία
Σύµφωνα µε µια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από το «Οµοσπονδιακό Γραφείο για το Περιβάλλον» της Γερµανίας 1,37 εκατοµµύρια άτοµα
προσλήφτηκαν για να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας σχετικές µε το
περιβάλλον στη Γερµανία το 199819. Ο µεγαλύτερος αριθµός αυτών των
19

Federal Office for Environment,Yearly Report 2000, Berlin 2000
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θέσεων, αφορά θέσεις σε δηµόσιες και ιδιωτικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες (906.500 εργαζόµενους, δηλαδή το 66% των περιβαλλοντικών
θέσεων). Ακολουθούν οι θέσεις στη βιοµηχανία : 370.000 θέσεις εργασίας. Από αυτές τις θέσεις που δηµιουργήθηκαν στη βιοµηχανία, το 37%
(135.200 θέσεις εργασίας), υποστηρίχθηκαν από τις δαπάνες επένδυσης
κεφαλαίου, το 44% των θέσεων (165.000 θέσεις εργασίας) από τρέχουσες δαπάνες και τέλος το 19% των θέσεων (69.800 θέσεις εργασίας) από
την ξένη ζήτηση (foreign demand). Άλλες 93.000 θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν από τα µέτρα προώθησης της απασχόλησης που υλοποιήθηκαν σχετικά µε το περιβάλλον (πίνακας 5).

¶›Ó·Î·˜ 9 : ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· 1998
E›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ··Û¯ﬁÏËÛË Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ ·ﬁ:

EÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ
-ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰·¿ÓÂ˜
-ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ‰·¿ÓÂ˜
-Í¤ÓË ˙‹ÙËÛË
¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ﬁ ÙÔÓ ‰ËÌﬁÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎﬁ ÊÔÚ¤·
ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ··Û¯ﬁÏËÛË˜
™‡ÓÔÏÔ

370.000 (27%)
135.200
165.000
69.800
906.500 (66%)
93.500 (7%)
1.370.000

Πηγή: IFO, DIW, ISI 2001

Η συνολική εκτίµηση για την απασχόληση σχετικά µε το περιβάλλον
σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο αριθµό
ανθρώπων που υποστηρίζονται από την πολιτική για το περιβάλλον.∆εν
έχουµε καµία πληροφορία σχετικά µε την καθαρή δηµιουργία θέσεων
εργασίας. Ωστόσο, η ένταση εργασίας είναι κατά µέσον όρο µεγαλύτερη στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος απ' ό,τι στις βιοµηχανίες ρύπανσης (pollution industries). Συνεπώς ένας µικρός αντίκτυπος
στο µέγεθος της απασχόλησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µπορεί να αναµένεται.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι υπάρχουν πρόσθετοι τύποι απασχόλη46

σης που καλύπτονται από τη µελέτη ΙFO, έναντι των εκτιµήσεων της
µελέτης ECOTEC 2001's.

¶›Ó·Î·˜ 10: ™‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ 1998 ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·
(‘UBA study") ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ECOTEC 2001
ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯ﬁÏËÛË ÙÔ˘ 1999
ªÔÓ¿‰·: ·ÚÈıÌﬁ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ 1998
™‡ÓÔÏÔ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ – ÌÂÏ¤ÙË BMU

1.370.000

∞ﬁ ·˘Ù¤˜
ÕÌÂÛÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜
ŒÌÌÂÛÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜
ÕÌÂÛÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÌÂÏ¤ÙË BMU)
ªÂ›ÔÓ (‚Ï¤Â ·Ú·Î¿Ùˆ)
∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· BMU Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· ÌÂ ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ∂∂
ÕÌÂÛÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (ECOTEC)

1.162.000
208.000
1.162.000
-527.000
=635.000
500.000

∞Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ˜
µÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÁÂˆÚÁ›· Î·È ‰·ÛÔÓÔÌ›·
∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË
ÃÔÓ‰ÚÈÎﬁ Î·È ÏÈ·ÓÈÎﬁ ÂÌﬁÚÈÔ ÛÂ Î·ı·ÚﬁÙÂÚ· ÚÔ˚ﬁÓÙ·
ÀÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Î·ı·ÚÈÛÌﬁ˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô¯‹Ì·Ù· ·ÔÎÔÌÈ‰‹˜
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·ÓÔ‰ﬁ¯ˆÓ
EÚÁÔÏ·‚›· Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ (secondary labour market)

™˘Ì¤Ú·ÛÌ·

48.500
22.500
86.000
75.500
168.800
32.200
93.500
527.000

3.3.5. Ιρλανδία
Η περιβαλλοντική απασχόληση στην Ιρλανδία αριθµεί 4.400 άτοµα σύµφωνα µε τη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε υπό τη διεύθυνση της
ECOTEC για τις επιχειρήσεις της Ιρλανδίας. Οι 225 ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τριτογενή τοµέα που ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα απασχολούν 1.625 εργαζόµενους. Αυτή η εκτίµηση δεν περιλαµβάνει τον αντίκτυπο στην απασχόληση των 75 περιβαλλοντικών επιχειρήσεων τεχνο47

λογίας, οι οποίες αποτελούν το υπόλοιπο του τοµέα - αν και αυτές είναι
πιθανό να παράγουν λιγότερο από 1.000 θέσεις εργασίες. Ακόµα, δε
περιλαµβάνει 800 θέσεις εργασίες έµµεσα συνδεδεµένες µε τις δραστηριότητες κατασκευής σχετικές µε τις περιβαλλοντικές επενδύσεις στις
υποδοµές όπως οι εργασίες επεξεργασίας απόβλητου ύδατος. Η παροχή δηµόσιων υπηρεσιών διαχείρισης των αποβλήτων και επεξεργασίας
ύδατος/ απόβλητου ύδατος παρέχει 2.000 ακόµα θέσεις εργασίες.

¶›Ó·Î·˜ 11 : ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, 1999
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

∆ÔÌ¤·˜

∞·Û¯ﬁÏËÛË

ÀËÚÂÛ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
™‡ÓÔÏÔ

π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜
π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜

1.625
800
1.000
1.000
4.425

Πηγή: Enterprise Ireland (1998), Ireland’s Environmental Services Sector (ECOTEC αδηµοσίευτη)

3.3.6. Ολλανδία
Η άµεση απασχόληση που σχετίζεται µε το περιβάλλον στην Ολλανδία
το 1997 ήταν τουλάχιστον 92.000 θέσεις εργασίας, περίπου 1,3% της
συνολικής απασχόλησης, σύµφωνα µε µια πρόσφατη εκτίµηση20 (πίνακας 12). Το 1997, οι εταιρίες ιδιωτικού τοµέα απασχολούσαν περισσότερους από 24.000 υπαλλήλους (26%) της συνολικής απασχόλησης.
Ο πρώτος πίνακας που ακολουθεί δείχνει ότι σηµειώθηκε µια σηµαντική
αύξηση στα επίπεδα της απασχόλησης στον τοµέα του περιβάλλοντος
στον ιδιωτικό τοµέα µεταξύ 1995 και 1997, που υπολογίζεται κατά µέσο
όρο 13% ετησίως. Αυτή η αύξηση οφείλεται σε πολλούς λόγους όπως: τη
λειτουργία καινούριων επιχειρήσεων στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων και ανακύκλωσης, τις βελτιώσεις στις στατιστικές µελέτες (π.χ.
20 Environment – Related Employment in the Netherlands, 1997,statistics Netherlands, Eurostat working
papers, March 2000
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βελτιώνοντας το δείγµα του πληθυσµού) και τέλος ίσως ο πιο σηµαντικός λόγος είναι η µετατόπιση της απασχόλησης από τις ειδικευµένες
οργανώσεις δηµόσιου τοµέα στις ιδιωτικές µε την έξαρση της ιδιωτικοποίησης στις οικο-επιχειρήσεις.

¶›Ó·Î·˜ 12: ∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÂ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
·Ú·ÁˆÁÔ‡˜
AÚÈıÌﬁ˜
AÚÈıÌﬁ˜
AÚÈıÌﬁ˜
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
(1995)
(1995)
(1997)

∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
ªË-ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¿ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·
∂ÌÔÚ›· ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È
ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ scrap
∫·ı·ÚÈÛÌﬁ˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ
™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ
Â‰·ÊÒÓ Î·È ·ÌÈ¿ÓÙÔ˘
™‡ÓÔÏÔ

AÚÈıÌﬁ˜
¶ÔÛÔÛÙﬁ
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·‡ÍËÛË˜ ÙË˜
(1997)
··Û¯ﬁÏËÛË˜

23
91

340
1.276

21
113

447
2.176

31%
71%

1.100
28
228
145

5.900
773
6.473
3.451

1.298
29
216
156

7.242
972
7.829
4.373

23%
26%
21%
27%

101
1.716

1.133
19.346

148
1.981

1.304
24.343

15%
26%

Πηγή: Statistics Netherlands, 2000. Σηµείωση στα παραπάνω νούµερα συµπεριλαµβάνονται και επιχειρήσεις που οι
µετοχές τους ανήκουν στο κράτος.

Περισσότεροι από 34.000 εργαζόµενοι βρίσκονται στο δηµόσιο τοµέα.
Η υπεροχή του τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων είναι αξιοσηµείωτη:
τουλάχιστον το 50% από το σύνολο των επαγγελµάτων που σχετίζονται
µε το περιβάλλον εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία της διαχείρισης
αποβλήτων. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από την ίδια τη φύση της επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
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¶›Ó·Î·˜ 13: ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, 1997
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

¢È·¯Â›ÚÈÛË ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È
·ÚﬁÌÔÈÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
∂ÌÔÚ›· ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ scrap
∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË
∫·ı·ÚÈÛÌÔ› ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
Î·È Â‰·ÊÒÓ
¢È¿ıÂÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ (∆ÔÈÎ‹ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË)
¢È¿ıÂÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ (¢È·‰ËÌÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜)
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ﬁÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ˘ﬁÁÂÈÔ˘
˘‰ÚÔÊﬁÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·
ª·Á·˙È¿ ·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ
∏¯ÔÌÔÓˆÙÈÎ¿ ÂÙ¿ÛÌ·Ù·
∫·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ
∆Â¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜
ÀËÚÂÛ›Â˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ
¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË
¢È·¯Â›ÚÈÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜
ŒÚÂ˘Ó·-·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
Õ‰ÂÈÂ˜, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜
ÎÏ. (ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË)
Õ‰ÂÈÂ˜, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜
ÎÏ. (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË)
Õ‰ÂÈÂ˜, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜
ÎÏ.(ÙÔÈÎ‹ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË)
ŒÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜
ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·)
™‡ÓÔÏÔ
Πηγή: Statistics Netherlands (1997) Production Statistics
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∆ÔÌ¤·˜

∞·Û¯ﬁÏËÛË

π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜
π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜
π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜

14.478
7.242
4.623

π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜

1.900
12.000
3.000
1.500

¢ËÌﬁÛÈÔ˜
π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜
π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜
π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜
π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜
π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜
π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜
π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜
π‰ÈˆÙÈÎﬁ˜
πÓÛÙÈÙÔ‡Ù·
πÓÛÙÈÙÔ‡Ù·
πÓÛÙÈÙÔ‡Ù·
¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·

4.500
3.100
150
1.500
9.000
6.000
600
5.450
1.365
870
1.250
1.310
1.500

¢ËÌﬁÛÈÔ˜

6.445

¢ËÌﬁÛÈÔ˜

2.200

¢ËÌﬁÛÈÔ˜

3.650

¢ËÌﬁÛÈÔ˜

520
92.153

3.3.7. Πορτογαλία
Η συνολική απασχόληση στην βιοµηχανία προστασίας του περιβάλλοντος στην Πορτογαλία είναι σχετικά µικρή, περίπου 3.400 άτοµα το
199721. Αυτός ο αριθµός καλύπτει την απασχόληση σε λιγότερο από 600
επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην παραγωγή περιβαλλοντικών αγαθών
και παροχή υπηρεσιών, δεν περιλαµβάνει το δηµόσιο τοµέα και στοιχεία
των νέων δραστηριοτήτων σχετικά µε το περιβάλλον όπως τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

¶›Ó·Î·˜ 14: ∏ ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÂ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, 1997
EÌÔÚÈÎ‹ ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·
∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
ÃÔÓ‰ÚÈÎﬁ ÂÌﬁÚÈÔ ·ﬁ‚ÏËÙˆÓ Î·È ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (Wholesale of waste and scrap)
™˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·ﬁ‚ÏËÙÔ˘ ˘‰¿ÙˆÓ
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ‰ËÌﬁÛÈ· ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È
·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
∞Ó·ÓÂÒÛÈÌÂ˜ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
ÕÏÏÂ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜
™‡ÓÔÏÔ

AÚÈıÌﬁ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
608

¶ÔÛÔÛÙﬁ %
18

794
384

23
11

1.115
19
182
326
3.428

33
0,6
5
10
100

Πηγή: Instituto National de estadistica do Portugal (2000) Εnvironmental Industry and employment in Portugal.
Σηµείωση τα ποσοστά δεν µπορούν να αθροισθούν λόγω στρογγυλοποιήσεων

Περίπου 1.500 άτοµα εργάζονται σε βασικές δραστηριότητες όπως στην
καθαριότητα, δηµόσια υγιεινή και συναφή επαγγέλµατα. Περίπου 65%
των εµπορικών επιχειρήσεων που αφιερώνονται σε αυτές τις δραστηριότητες έχουν λιγότερο από 5 υπαλλήλους. Συνολικά 35 επιχειρήσεις
συγκεντρώνουν το 50% της συνολικής απασχόλησης στον τοµέα. Η διαχείριση αποβλήτων και η δηµόσια υγιεινή είναι εκείνοι οι τοµείς που
21

Instituto National de Εstadistica do Portugal (2000) "Environmental industry and Employment in
Portugal".
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εµφανίζουν µεγαλύτερη συγκέντρωση εργατικού δυναµικού µε ένα µέσο
όρο 31 υπαλλήλων ανά επιχείρηση, ακολουθεί ο τοµέας του «χονδρικού
εµπορίου απόβλητων και απορριµµάτων» µε ποσοστό 23% και ο κλάδος
της «ανακύκλωσης απόβλητων» 18%.
Στις περισσότερες από τις βασικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε
το περιβάλλον, προσλαµβάνεται ένα υψηλό ποσοστό ανειδίκευτου προσωπικού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι απασχολούνται σε τοµείς
όπως η «διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των υγρών αποβλήτων». Στις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και την συµβουλευτική το 84% του προσωπικού είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.

3.3.8. Ισπανία
Η απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος έχει εξεταστεί σε δύο
µελέτες στην Ισπανία22. Η µία µελέτη εκτιµά πως ο αριθµός των εργαζοµένων στον περιβαλλοντικό τοµέα είναι περίπου 135.000 άτοµα. Σύµφωνα µε την άλλη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε το 1998, ο αριθµός των
εργαζοµένων στον περιβαλλοντικό τοµέα αριθµεί τα 185.000 άτοµα. Σε
αυτή την µελέτη περιλαµβάνεται η οικολογική γεωργία και ο αγροτουρισµός µέσα στους ορισµούς της. Η εκτίµηση της αύξησης της απασχόλησης σε αυτούς τους τοµείς είναι πολύ θετική, µε ετήσια αύξηση 14%,
αρκετά παραπάνω από το ποσοστό αύξησης στο σύνολο της οικονοµία.
Υπολογίζεται σύµφωνα µε αυτή την έρευνα ότι η συνολική απασχόληση
θα φθάσει σε 222.000 εργαζόµενους µέχρι το 2002.
Ο πίνακας 15 δείχνει ότι η απασχόληση που σχετίζεται µε τους περιβαλλοντικούς τοµείς στην Ισπανία είναι συγκεντρωµένη στην παροχή
νερού και στον τοµέα της υγιεινής (40.363 θέσεις εργασίας), το 22% του
22 Funfacion Entorno, Empresa Y Ambiente (2000) "Employment and Training in the Environmental Sector
in Spain" & Price Waterhouse Coopers Report, For The Ministry of Environment (2000) "Estimates on
Environment Employment in Spain"
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συνόλου της περιβαλλοντικής απασχόλησης και στον τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων (37.000 θέσεις εργασίας), το 20% του συνόλου της
περιβαλλοντικής απασχόλησης.

¶›Ó·Î·˜ 15: ∏ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, 1998 23
TÔÌ¤·˜
¶ﬁÛÈÌÔ ÓÂÚﬁ
¢È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ÁÂˆÚÁ›·
∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌﬁ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜ ÙÔÌ¤·˜
¶ÚﬁÏË„Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎ‹˜ Ú‡·ÓÛË˜
¢·ÛÈÎ‹ ÚÔÛÙ·Û›·
∞Ó·ÓÂÒÛÈÌÂ˜ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
ÕÏÏÔÈ ÙÔÌÂ›˜
™‡ÓÔÏÔ

AÚÈıÌﬁ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
40.363
37.000
23.278
3.750
43.308
2.311
22.980
3.522
8.933
185.445

¶ÔÛÔÛÙﬁ %
22
20
13
2
23
1
12
2
5
100

Πηγή: Funfacion Entorno, Empresa Y Ambiente (2000), Σηµείωση τα επιµέρους ποσοστά δεν αθροίζονται λόγω στρογγυλοποίησης

Η βαθύτερη ανάλυση της απασχόλησης στον περιβαλλοντικό τοµέα δείχνει ότι τα δύο τρίτα της δραστηριότητας στον τοµέα του ύδατος και
υγιεινής καλύπτονται από τη διαχείριση παροχής νερού, τον καθαρισµό
υδάτων και τις δραστηριότητες επεξεργασίας απόβλητων υδάτων. Το
80% της απασχόλησης στον τοµέα των στερεών αποβλήτων βρίσκεται
στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και της επεξεργασία τους, ενώ
94% της απασχόλησης στον τοµέα των τοξικών αποβλήτων είναι στη
διαχείριση και την επεξεργασία τους. Μόνο το 3% των θέσεων εργασίας
βρίσκονται στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης.

23 Price Waterhouse Coopers Report, For The Ministry of Environment (2000) "Estimates on Environment
Employment in Spain".
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3.3.9. Σουηδία
Το σύνολο των εργαζοµένων που απασχολούνται σε περιβαλλοντικούς
τοµείς της Σουηδίας ήταν 42.455 άτοµα σύµφωνα µε έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Σουηδίας24 που πραγµατοποιήθηκε το
1999. Η ανάλυση των δεδοµένων έχει γίνει µε βάση τους ορισµούς για
τις οικολογικές βιοµηχανίες του ΟΟΣΑ και της Eurostat του 1999.
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται
µε τη διαχείριση της µόλυνσης και πιο συγκεκριµένα µε την ατµοσφαιρική µόλυνση, τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων και µε
την συµβουλευτική σχετικά µε το περιβάλλον είναι αυτές που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό θέσεων εργασίας στην Σουηδία. Η διαχείριση φυσικών πόρων που αφορούν δραστηριότητες που σχετίζονται
µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας25, τα ανακυκλωµένα υλικά και την
παροχή νερού είναι οι σηµαντικότερες από την άποψη του κύκλου εργασιών και είναι εξίσου σηµαντικές µε τις δραστηριότητες που συνδέονται
µε τη διαχείριση της ρύπανσης από την άποψη των εξαγωγών. Η απασχόληση και ο κύκλος εργασιών στο πλαίσιο των «καθαρών» τεχνολο-

¶›Ó·Î·˜ 16: °ÂÓÈÎ‹ ÂÈÛÎﬁËÛË ÙË˜ ™Ô˘Ë‰ÈÎ‹˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜
‚ÈÔÌË¯·Ó›·˜ 1999
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·

EÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ

K‡ÎÏÔ˜ EÚÁ·ÛÈÒÓ
(K¤Ú‰Ô˜ ÛÂ ÎÔÚﬁÓÂ˜ ™Ô˘Ë‰›·˜)

EÍ·ÁˆÁ¤˜
(ÎÔÚﬁÓÂ˜
™Ô˘Ë‰›·˜)

∞: ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÌﬁÏ˘ÓÛË˜
µ: ∫·ı·Ú¤˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÚÔ˚ﬁÓÙ·
°: ¢È·¯Â›ÚÈÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ ﬁÚˆÓ
™‡ÓÔÏÔ

22.222
1.697
18.536
42.455

31.346
3.869
45.576
80.791

4.984
1.502
4.653
11.140

Πηγή: Statistics Sweden, "The Environment Industry in Sweden 2000", October 2000

24 "The Environment Industry in Sweden 2000", statistics Sweden, October 2000.
25 Ο τοµέας των ανανεώσιµων πηγών ενεργείας απασχολεί πάρα πολλούς εργαζόµενους στη Βόρια Σουηδία και συνδέεται µε την λειτουργία υδροηλεκτρικής µονάδας στην περιοχή.
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γιών και προϊόντων είναι µάλλον µικρή, αν και είναι σχετικά σηµαντική για
τις εξαγωγές.
Το 30% των απασχολουµένων σε θέσεις που σχετίζονται µε το περιβάλλον ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα (πίνακας 17). Η επεξεργασία των αποβλήτων και η παροχή νερού ανήκουν κυρίως σε δηµοτικές επιχειρήσεις
και αντιπροσωπεύουν σχεδόν το σύνολο των εργαζοµένων στην αποκοµιδή σκουπιδιών, τον καθαρισµό και τη διανοµή του πόσιµου νερού και
τη διαχείριση υγρών αποβλήτων. Η απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα της
διανοµής πόσιµου νερού αγγίζει το 88% (2.158 θέσεις εργασίας από τις
2.452) του συνόλου της απασχόλησης στο συγκεκριµένο κλάδο και αντίστοιχα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις διανοµής πόσιµου νερού οι θέσεις
εργασίας είναι 300. Στον τοµέα της αποκοµιδής και της επεξεργασίας
αποβλήτων έχει υπάρξει ουσιαστική ιδιωτικοποίηση και παρατηρούµε ότι
µόνο το 54% των υπαλλήλων εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα, ένας αριθµός που µειώνεται συνεχώς.
Ο αριθµός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τοµείς σχετικούς µε το περιβάλλον παρέµεινε σταθερός από το 1994 µέχρι το 1998,
µε εξαίρεση τον τοµέα της επεξεργασίας αποβλήτων, που παρουσίασε
ραγδαία ανάπτυξη τόσο σε αριθµό επιχειρήσεων όσο σε αριθµό εργαζοµένων και σε κύκλο εργασιών. Πράγµατι ο αριθµός των εργαζοµένων
στον τοµέα της επεξεργασίας αποβλήτων αυξήθηκε κατά 86% το χρονικό διάστηµα από το 1994 έως το 1998. Ωστόσο, σύµφωνα µε τη µελέτη,
το σύνολο των απασχολουµένων στις «κύριες οικολογικές βιοµηχανίες»
δεν σηµείωσε σηµαντική αλλαγή από το 1994 έως το 1998.
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¶›Ó·Î·˜ 17: ∏ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔ ‰ËÌﬁÛÈÔ ÙÔÌ¤· ÛÙË
™Ô˘Ë‰›·, 1999
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·

EÚÁ·˙ÔÌ¤ÓÔÈ

∞Ó·ÓÂÒÛÈÌÂ˜ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
¶·ÚÔ¯‹ ﬁÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡
¢È·¯Â›ÚÈÛË ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
¢È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
ÕÏÏÂ˜
™‡ÓÔÏÔ

3.277
2.158
1.918
4.758
1.478
13.589

¶ÔÛÔÛÙﬁ ·‡ÍËÛË˜ ÙˆÓ
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ 1994-1998

85
88
48
35
16

Πηγή: Statistics Sweden, "The Environment Industry in Sweden 2000", October 2000

Η συµβουλευτική σχετικά µε το περιβάλλον είναι ένας τοµέας που αναπτύσσεται στη Σουηδία. Ο αριθµός των συµβούλων περιβάλλοντος αλλά
και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10% από το 1998 έως το 1999. Οι
σύµβουλοι περιβάλλοντος έχουν πολύ υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο σε
σχέση µε το σύνολο των εργαζοµένων στη σουηδική αγορά εργασίας.
Σύµφωνα µε το Μητρώο Απασχόλησης, οι 8.874 σύµβουλοι για το περιβάλλον κατέχουν πανεπιστηµιακή ή και µεταπτυχιακή εκπαίδευση.

3.3.10. Ηνωµένο Βασίλειο
Οι «Αντιπροσωπείες της Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ηνωµένου
Βασιλείου» έχουν δείξει πρόσφατα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για την
ανάλυση της συµβολής στην απασχόληση που γίνεται από τις περιφερειακές οικολογικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Ο πίνακας 8
παρουσιάζει την απασχόληση στις οικολογικές επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τοµέα κατά περιοχή.
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¶›Ó·Î·˜ 18: ∏ ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎﬁ ÙÔÌ¤· ÛÙÔ ∏ÓˆÌ¤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ Î·Ù¿ ÂÚÈÔ¯‹
¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ HÓˆÌ¤ÓÔ˘ B·ÛÈÏÂ›Ô˘

North East England
North West England
West Midlands
East Midlans
Yorkshire & Humber
East of England
South West England
South East England
Scotland
Wales
Northern Ireland
™‡ÓÔÏÔ

EÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ*

14.000
30.000
28.000
20.000
30.000
15.000
15.000
25.000
12.000
5.000
2.000
196.000

Πηγή: Regional Development Agencies, Environment & Economy Studies (2000, 2001). ECOTEC
Σηµείωση(*) Περιλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις ύδατος που ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα που απασχολούν περίπου
44.000 άτοµα

Στο Ηνωµένο Βασίλειο στον τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων, έχουν
σηµειωθεί ραγδαίες αλλαγές στη δοµή του τοµέα που οφείλονται στο
σύνολο της πρόσφατης νοµοθεσίας της ΕΕ συµπεριλαµβανοµένων των
οδηγιών αποβλήτων υλικών και συσκευασίας (Landfill and Packaging
Waste Directives). H σταθεροποίηση (consolidation) µέσα στον κλάδο
της βιοµηχανίας έχει επίσης αυξηθεί κατά τα προηγούµενα 10 έτη µε τις
συγχωνεύσεις εταιριών και τις εξαγορές που συνεχίζονται µε ταχείς ρυθµούς. Οι µεγάλες πια εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων εξουσιάζουν την
αγορά και παίρνουν τον περαιτέρω έλεγχο από τον δηµόσιο τοµέα στην
αποκοµιδή και διάθεση απορριµάτων. Αυτές οι αλλαγές δε φαίνεται να
έχουν επιπτώσεις στο µέγεθος της απασχόλησης.
Πράγµατι, η βιοµηχανία διαχείρισης στερεών αποβλήτων επεκτείνει
σηµαντικά τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όπως την υλική
αποκατάσταση και κοµποστοποίηση δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Οι νέες θερµικές επεξεργασίες (π.χ. αεριοποίηση των δηµο57

τικών στερεών αποβλήτων) τώρα γίνονται εµπορικά βιώσιµες. Οι εθελοντικές οργανώσεις επίσης όλο και περισσότερο οργανώνονται για την
συλλογή και ανακύκλωση των οικιακών απορριµµάτων και όλες αυτές οι
δραστηριότητες δηµιουργούν νέες θέσεις.
Ο τοµέας κινείται επίσης προς περισσότερης προστιθεµένης αξίας υπηρεσίες (π.χ. παροχή συµβουλών λογιστικού ελέγχου αποβλήτων στις επιχειρήσεις ιδιωτικού τοµέα) που αυξάνει τα επίπεδα προσόντων του προσωπικού. Η εισαγωγή των πιστοποιητικών της τεχνικής ικανότητας για το
προσωπικό σε όλους τους τοµείς και στις εγκαταστάσεις της διαχείρισης
αποβλήτων αποτελεί έναν άλλο τρόπο βελτίωσης του επιπέδου εκπαίδευσης και του προσωπικού.
Ενώ η διαχείριση στερεών αποβλήτων απολαµβάνει σηµαντική ανάπτυξη, η βιοµηχανία ύδατος παρουσιάζει µια σταθερή πτώση στο επίπεδο
απασχόλησής του µετά την ιδιωτικοποίηση του 1991. Από το 1993 έως το
1999, 11.000 εργαζόµενοι έχασαν τη θέση εργασίας τους στη βιοµηχανία
ύδατος. Η µείωση αυτή οφείλεται σε πολλούς λόγους όπως: η αυξανόµενη αυτοµατοποίηση των εγκαταστάσεων κατεργασίας ύδατος, των
συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων και τη µείωση των λειτουργικών εξόδων. Οι θέσεις εργασίας επηρεάστηκαν και από την ανάπτυξη υπεργολαβικών σχέσεων. Η υπεργολαβία έχει γίνει µια µέθοδος στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης του συστήµατος διαχείρισης της παροχής και της
επεξεργασίας ύδατος.

¶›Ó·Î·˜ 19: ∏ ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÙË µÈÔÌË¯·Ó›· ⁄‰·ÙÔ˜ ÛÙÔ ∏ÓˆÌ¤ÓÔ
µ·Û›ÏÂÈÔ 1993-1999
ŒÙÔ˜
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
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EÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ (Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯ﬁÏËÛË˜)
54.908
53.742
52.610
49.359
46.031
45.355
44.224

Πηγή: www.water.org.uk, 2001

¶ÔÛÔÛÙÈ·›· MÂÙ·‚ÔÏ‹ %
-2%
-2%
-6%
-7%
-1%
-2%

3.3.11.∆ανία26
Στη ∆ανία η περιβαλλοντική προστασία είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο συνδυασµός αυτός έγινε µε
σκοπό την προώθηση της εξοικονόµησης της ενέργειας και την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών διαστάσεων σε όλες τις εκφράσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης. Το υπουργείο απασχολεί περίπου 3.000
εργαζόµενους. Το 50% περίπου εργάζονται στη προστασία των δασών
κάτω από τον έλεγχο της υπηρεσίας δασών, η οποία διαχειρίζεται τις
φυσικές πηγές της ∆ανίας.

¶›Ó·Î·˜ 20: ∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ - ¢·Ó›·
TÔÌ¤·˜

K‡ÎÏÔ˜ EÚÁ·ÛÈÒÓ
(ÂÎ·ÙÔÌ. DKK)
¶·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ
1.102
∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ & scrap (·ÏÈÔÛ›‰ÂÚ·)
248
∂ÌﬁÚÈÔ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î·È scrap (·ÏÈÔÛ›‰ÂÚ·)
2.042
ÀËÚÂÛ›Â˜ ·ÚÔ¯‹˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ªË¯·ÓÈÎ‹˜
1.470
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË
79
¢È·Î›ÓËÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË Ï˘Ì¿ÙˆÓ
4.727
∞ÔÎÔÌÈ‰‹ Î·È ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎ‹ Ù·Ê‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
4.754
∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ‰È¿ıÂÛË˜ Î·È Ù·Ê‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ
1.096
™‡ÓÔÏÔ
15.518

EÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ
707
545
1.323
124
2.151
3.381
2.109
10.340

Πηγή: www.mim.dk

Στη ∆ανία τα τµήµατα της βιοµηχανίας περιβάλλοντος, για τα οποία από
τα αρχικά στάδια υπήρξε αυστηρός κυβερνητικός έλεγχος σε συνδυασµό και µε µεγάλες πιέσεις από το κοινωνικό σύνολο για τη λήψη µέτρων,
αναπτύχθηκαν και απέκτησαν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στη
διεθνή αγορά περιβαλλοντικών προϊόντων. Οι ισχυροί αυτοί τοµείς είναι
η επεξεργασία υγρών αποβλήτων, η επαναχρησιµοποίηση απορριµµάτων
και ο έλεγχος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Στους τοµείς περιορισµού
26 ∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας και διατήρησης του
περιβάλλοντος µε έµφαση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ΕΙΕ 2001 (Αδηµοσίευτη µελέτη).
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της ρύπανσης στην ατµόσφαιρα, στο έδαφος καθώς και στη διαχείριση
απορριµµάτων, εκτιµάται ότι θα δηµιουργηθούν τα επόµενα χρόνια
10.000 νέες θέσεις εργασίας.
Νέες θέσεις εργασίας αναµένεται να δηµιουργηθούν από επενδύσεις, για
παράδειγµα στην ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων
παροχής νερού και επεξεργασίας υγρών λυµάτων, καθαρισµό παλαιών
χώρων διάθεσης χηµικών ουσιών και δηµόσιες µεταφορές. Επίσης, νέες
θέσεις εργασίας αναµένεται να δηµιουργηθούν στους τοµείς προστασίας των δασών, ανάπλασης εδαφών και στη διαχείριση των φυσικών
πόρων. Εκτιµάται όµως ότι η απασχόληση που δηµιουργείται από επενδύσεις τέτοιας µορφής τείνει να είναι προσωρινή, και ότι κυρίως εξυπηρετεί σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται να γίνει απορρόφηση πλεονάσµατος σε εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό. Περιβαλλοντικά έργα όπως και
έργα προστασίας της φύσης εκτιµάται ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν
µε επιτυχία για εργασιακή επιµόρφωση και για εκπαίδευση µακροχρόνια
ανέργων.

3.2.12. Ιταλία27
Στην Ιταλία ο τοµέας των οικολογικών βιοµηχανιών είναι σχετικά αναπτυγµένος αν και όχι στο βαθµό που απαντάται στις βορειοευρωπαϊκές
χώρες. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας έχουν δηµιουργηθεί στον
τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων και ακολουθεί ο κλάδος της διαχείρισης υγρών αποβλήτων.

27 ∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας και διατήρησης του
περιβάλλοντος µε έµφαση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ΕΙΕ 2001 (Αδηµοσίευτη Μελέτη)
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¶›Ó·Î·˜ 21: ∞ÚÈıÌﬁ˜ ∂ÚÁ·˙ﬁÌÂÓˆÓ ÛÙÈ˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ πÙ·Ï›·
ÕÌÂÛË A·Û¯ﬁÏËÛË
™Â ·Ú·ÁˆÁ‹
™Â Ó¤Â˜ EÂÓ‰‡ÛÂÈ˜

72.000

28.600

ŒÌÌÂÛË A·Û¯ﬁÏËÛË

™‡ÓÔÏÔ

65.000

165.600

AÚÈıÌﬁ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÌÂ›˜ (ÕÌÂÛË A·Û¯ﬁÏËÛË)
™Â ·Ú·ÁˆÁ‹
Aﬁ Ó¤Â˜ EÂÓ‰‡ÛÂÈ˜

™‡ÓÔÏÔ

ŒÏÂÁ¯Ô˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎ‹˜ Ú‡·ÓÛË˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
§ÔÈÔ›
™‡ÓÔÏÔ

7.700
24.200
57.600
11.100
101.000

2.500
10.500
49.000
10.000
72.000

5.200
13.700
8.600
1.100
29.000

Πηγή: www.minambiente.it

3.3.13 Προστασία βιοτόπων και φυσικού περιβάλλοντος
Οι διάφορες µελέτες που έχουν εκπονηθεί στα κράτη µέλη τις Ευρωπαϊκής Ένωσης σηµειώνουν τις επιδράσεις των πολιτικών περιβάλλοντος
στον τοµέα της προστασίας των Βιοτόπων και του Φυσικού Περιβάλλοντος στην απασχόληση:
• Στο Ηνωµένο Βασίλειο και συγκεκριµένα στη Βορειοδυτική Αγγλία η
«Βασιλική Εταιρεία Προστασίας Πτηνών» πραγµατοποίησε το 2000
µια έρευνα µε σκοπό την καταµέτρηση των απασχολουµένων και των
δαπανών που σχετίζονται µε την προστασία και την διαχείριση του
Φυσικού Περιβάλλοντος. Η έρευνα αυτή αποκάλυψε ότι 60 εκατοµµύρια λίρες δαπανούνται το χρόνο για το περιβάλλον της περιοχής. Η
απασχόληση που σχετίζεται µε το περιβάλλον αριθµεί 1.200 θέσεις
πλήρους απασχόλησης. Το 50% των θέσεων αυτών αφορούν την προστασία και την διαχείριση του φυσικού τοπίου, των βιοτόπων και των
ειδών, το 8% των θέσεων αφορούν εργαζόµενους στην έρευνα και τον
έλεγχο και το 14% σε θέσεις διοικητικής και οικονοµικής υποστήριξης.
• Τα περιφερειακά πάρκα (regional nature parks) στη Γαλλία ιδρύθηκαν
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το 1967 σαν ένας τρόπος για τη συντήρηση και την οικονοµική ανάπτυξη των πιο ευαίσθητων περιοχών της Γαλλίας µέσω της κατάλληλης διαχείρισης του φυσικού τοπίου. Σήµερα αυτές οι περιοχές αριθµούν 38 στη Γαλλία και καλύπτουν πάνω από το 10% του εθνικού εδάφους. Σύµφωνα µε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1996 έδειξε
ότι αυτά τα περιφερειακά πάρκα έχουν παίξει ένα πολύ σηµαντικό
ρόλο στη σταθεροποίηση και διατήρηση των θέσεων εργασίας στις
αγροτικές περιοχές. Σύµφωνα µε τη µελέτη, τα περιφερικά πάρκα
δηµιούργησαν µεταξύ 18.000 και 30.000 θέσεις εργασίας που είχαν
διάρκεια ενός έτους και ταυτόχρονα διατήρησαν το αριθµό των υφιστάµενων θέσεων εργασίας.

3.3.14 Βιολογική γεωργία
Η ΕΕ µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική28 που θεσπίστηκε το 2002 αποφάσισε να επιβραβεύει την ποιότητα και όχι την ποσότητα θεσµοθετώντας κίνητρα για την ανάπτυξη της βιο-καλλιέργειας και της προστασίας
του αγροτικού περιβάλλοντος. Στοιχεία για τις δαπάνες και την απασχόληση στις οργανικές καλλιέργειες είναι δύσκολο να συλλεχθούν. Ωστόσο ο UK’s Soil Association29 υποστηρίζει ότι το 2000, οι έρευνες για τις
οργανικές καλλιέργειες απορρόφησαν 2εκ λίρες δηλαδή το 1,8% του
προϋπολογισµού του συνόλου της αγροτικής έρευνας.
Ο αριθµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ
αυξήθηκε σηµαντικά την τελευταία δεκαπενταετία. Μεταξύ του 1985 και
του 2002 ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων αυτής της κατηγορίας στην
Ευρώπη των 15 αυξήθηκε από 6.300 σε 150.000 ενώ η έκταση που αυτές
καλύπτουν από 100.000 εκτάρια ανήλθε σε 4,4 εκατοµµύρια εκτάρια. Η
αύξηση αυτή ισοδυναµεί µε άνοδο από ποσοστό 0,1% σε 3,3% επί του
28 http://europa.eu.int
29 O Soil Association στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι ο µεγαλύτερος οργανισµός που ασχολείται µε την οργανική γεωργία info@soilassociation.org.
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συνόλου των γεωργικών γαιών. Η αξία των πωλήσεων βιολογικών τροφίµων ανέρχεται σε 11 δισεκατοµµύρια στην Ευρώπη και σε 23 δις ευρώ
παγκοσµίως30.
Με βάση τα στοιχεία του «∆ΗΩ» (Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων) στην πρώτη θέση µε βάση την έκταση που
χρησιµοποιείται για βιολογικές καλλιέργειες το έτος 2003 είναι η Ιταλία,
ακολουθεί το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία, η Ισπανία, η Τσεχοσλοβακία,
η Σουηδία η ∆ανία και η Φιλανδία.

30 Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα βιολογικά
τρόφιµα και βιολογική γεωργία. COM (2004) 415 τελικό Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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¶›Ó·Î·˜ 22: ∏ µÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÁÂˆÚÁ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË 2003
XÒÚ·

AÚÈıÌﬁ˜
EÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÂˆÓ

% ™˘ÓﬁÏÔ˘
EÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÂˆÓ

ŒÎÙ·ÛË (ÛÙÚ)

% ™˘ÓÔÏÈÎ‹˜
AÁÚÔÙÈÎ‹˜ ŒÎÙ·ÛË˜

∞˘ÛÙÚ›·
µ¤ÏÁÈÔ
°·ÏÏ›·
°ÂÚÌ·Ó›·
¢·Ó›·
∂ÏÏ¿‰·
∏ÓˆÌ¤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ
πÚÏ·Ó‰›·
πÙ·Ï›·
πÛ·Ó›·
§Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ
√ÏÏ·Ó‰›·
¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·
™Ô˘Ë‰›·
ºÈÓÏ·Ó‰›·

18.292
700
11.177
15.628
3.714
6.047
4.057
923
49.489
17.751
48
1.560
1.059
3.530
5.071

9,20
1,23
1,55
4,00
5,88
0,69
1,74
0,70
2,14
1,47
2,00
1,70
0,25
3,94
6,80

2.970.000
202.410
5.090.000
6.969.780
1.783.600
289.440
7.245.230
298.500
11.682.120
6.650.550
20.040
426.100
859.120
1.870.000
1.566.920

11,60
1,45
1,70
4,10
6,65
0,86
4,22
0,70
8,00
2,28
2,00
2,19
2,20
6,09
7,00

Σύνολο

139.046

1,99

47.923.810

3,51

0,20
0,09
0,26
1,10
2,37

305.520
1.660
169.340
87.800
1.036.720
535.150
499.990
11.500
2.351.360

3,00
0,12
0,81
0,25
2
1,7
0,36
2,2
0,15
5,09

25,064

-

4.999.040

0,28

164.360

-

52.922.850

1,74

10,8
0,80
20,5
3,93
-

1.070.000
60.000
9.840
325.460
1.465.300

10
0,70
26,4
3,13
3,24

49.389.110

3,5

54.388.150

2,07

H ‚ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÁÂˆÚÁ›· ÛÙÈ˜ ˘ﬁ ¤ÓÙ·ÍË ¯ÒÚÂ˜
∂ÛıÔÓ›·
583
∫‡ÚÔ˜
45
§ÂÙÔÓ›·
350
§ÈıÔ˘·Ó›·
393
ª¿ÏÙ·
√˘ÁÁ·Ú›·
1.116
¶ÔÏˆÓ›·
1.977
™ÏÔ‚·Î›·
84
™ÏÔ‚ÂÓ›·
15.000
∆ÛÂ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·
654
Σύνολο
Σύνολο Ευρώπης & Υπό
ένταξη χώρες

∏ ‚ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÁÂˆÚÁ›· ÛÙÈ˜ EFTA ¯ÒÚÂ˜
∂Ï‚ÂÙ›·
6.466
πÛÏ·Ó‰›·
20
§È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ
41
¡ÔÚ‚ËÁ›·
58.627
™‡ÓÔÏÔ
6.586
Σύνολο EFTA
χώρες
Σύνολο Ευρώπη
& EFTA Xώρες
Σύνολο Ευρώπης
& υπό ένταξη
χώρες & EFTA
χώρες

145.632

172.696

-

Πηγή: www.dionet.gr ∆ΗΩ Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 2003
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3.3.15. Οικο-τουρισµός
Ο τουρισµός βρίσκεται σε άµεση αλληλεπίδραση µε το φυσικό περιβάλλον. Αυτό σηµαίνει ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βασική παράµετρο της τουριστικής ανάπτυξης µιας περιοχής, ή, διαφορετικά, το «κεφάλαιό» της, το οποίο ο τουρισµός καλείται να αναδείξει και να αξιοποιήσει, µε σκοπό να παραχθούν οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτισµικά και περιβαλλοντικά οφέλη31. Την κρισιµότητα της κατάστασης µπορούµε να τη
συνειδητοποιήσουµε αν λάβουµε υπόψη ότι σε επίπεδο χώρας υφίσταται ήδη ένα υψηλό ανταγωνιστικό δυναµικό µεταξύ τουρισµού και φυσικού περιβάλλοντος, πολύ περισσότερο δε στον παράκτιο χώρο, όπου ο
τουρισµός παρουσιάζει πολλαπλάσια ένταση.

¶›Ó·Î·˜ 23 : ∆Ô˘ÚÈÛÌﬁ˜ Î·È ‚ÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ· ÛÙÔÓ ·Ú¿ÎÙÈÔ
∂˘Úˆ·˚Îﬁ ¯ÒÚÔ
XÒÚ·

µ¤ÏÁÈÔ
¢·Ó›·
°ÂÚÌ·Ó›·
ºÈÓÏ·Ó‰›·
°·ÏÏ›·
∂ÏÏ¿‰·
πÚÏ·Ó‰›·
πÙ·Ï›·
ª¿ÏÙ·
√ÏÏ·Ó‰›·
¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·
πÛ·Ó›·
ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›·

BÈÔÔÈÎÈÏﬁÙËÙ·

¶›ÂÛË ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡

AÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎﬁ ‰˘Ó·ÌÈÎﬁ

Ì¤ÛË
Ì¤ÛË
Ì¤ÛË
¯·ÌËÏ‹
˘„ËÏ‹
˘„ËÏ‹
¯·ÌËÏ‹
˘„ËÏ‹
˘„ËÏ‹
Ì¤ÛË
Ì¤ÛË
˘„ËÏ‹
Ì¤ÛË

Ì¤ÛË
Ì¤ÛË
Ì¤ÛË
¯·ÌËÏ‹
˘„ËÏ‹
˘„ËÏ‹
¯·ÌËÏ‹
˘„ËÏ‹
ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹
Ì¤ÛË
˘„ËÏ‹
˘„ËÏ‹
˘„ËÏ‹

ÌÂÛ·›Ô
¯·ÌËÏﬁ
ÌÂÛ·›Ô
¯·ÌËÏﬁ
˘„ËÏﬁ
˘„ËÏﬁ
¯·ÌËÏﬁ
˘„ËÏﬁ
˘„ËÏﬁ
ÌÂÛ·›Ô
ÌÂÛ·›Ô
˘„ËÏﬁ
ÌÂÛ·›Ô

Πηγή: World Conservation Monitoring Centre, 1994.

31

Προϋποθέσεις και προοπτικές ανάπτυξης του οικο-τουρισµού Αθανάσιος Καραµέρης Καθηγητής Τµήµατος ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ..
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Σύγχρονες µελέτες στο Ηνωµένο Βασίλειο για διάφορες τοπικές Αναπτυξιακές Εταιρίες απέδειξαν ότι ο τουρισµός επωφελείται από την ποιότητα του Φυσικού Περιβάλλοντος. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει
την επίδραση στην απασχόληση και το ΑΕΠ δύο περιοχών µε υψηλής
ποιότητας περιβαλλοντικά προτερήµατα.

¶›Ó·Î·˜ 24: ∞·Û¯ﬁÏËÛË ÛÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜
ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¿ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ∏ÓˆÌ¤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ
¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔ HÓˆÌ¤ÓÔ B·Û›ÏÂÈÔ

£¤ÛÂÈ˜ ··Û¯ﬁÏËÛË˜

West Midlands32

51.000
48.000

North West
Πηγή: UK RDA Environment and Economy studies, 2000 & 2001

3.4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στον
τοµέα του περιβάλλοντος σε χώρες µέλη του
ΟΟΣΑ
Πέρα από τις πληροφορίες που µας παρέχουν τα ποσοτικά δεδοµένα
για την απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος πολύ σηµαντικά
στοιχεία µας παρέχουν και τα ποιοτικά δεδοµένα της απασχόλησης
όπως οι επαγγελµατικές κατηγορίες, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η συµµετοχή των γυναικών και των αλλοδαπών .

• Επαγγελµατικές κατηγορίες
στον τοµέα του περιβάλλοντος
Παρατηρώντας τον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος που είναι
και ο τοµέας που ευνοείται περισσότερο από τις περιβαλλοντικές δαπάνες, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες φαίνεται ότι προσλαµβάνονται κυρίως άτοµα στα ακόλουθα επαγγέλµατα: επιστήµονες και
32 Environment and Economy of the West Midlands, 2001, West Midlands Regional Development Agency,
UK.
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τεχνολόγοι, απασχολούµενοι στις πωλήσεις και σε επαγγέλµατα διοικητικής υποστήριξης, ειδικευµένοι τεχνίτες, χειριστές µηχανών καθώς επίσης
και ανειδίκευτοι εργάτες. Ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος
µοιάζει να είναι πολωµένος σε θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλές
ικανότητες και σε θέσεις εργασίας που απαιτούν χαµηλές ικανότητες.
Στον τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων (που αποτελείται από επαγγέλµατα που συνδέονται µε την αποκοµιδή απορριµµάτων και ανακύκλωσης
αποβλήτων) συχνά οι θέσεις εργασίες απαιτούν χαµηλές ικανότητες και
συνδέονται µε χαµηλές αµοιβές.
Η στατιστική ανάλυση της απασχόλησης που παρουσιάζεται για την
οικολογική βιοµηχανία δεν είναι εµφανώς διαφορετική από τη στατιστική ανάλυση της απασχόλησης στην "παραδοσιακή" βιοµηχανία. Αναπόφευκτα τέτοιοι τοµείς στηρίζονται σε µεγάλο ποσοστό στη σχετικά ανειδίκευτη εργασία για ένα µεγάλο µέρος των καθηµερινών διαδικασιών
τους, αλλά δεν θα υπήρχαν (και, το πιο σηµαντικό, δεν θα µπορούσαν να
αναπτυχθούν) χωρίς τους ειδικευµένους διοικητικούς ανώτερους υπαλλήλους, τους τεχνικούς και τους εµπειρογνώµονες που περιλαµβάνουν
συνήθως το ένα τρίτο του εργατικού δυναµικού τους. Εντούτοις, υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος στον οποίο απαιτούνται υψηλότερες δεξιότητες όπως είναι ο
τοµέας της Περιβαλλοντικής Συµβουλευτικής. Πέρα από τις γενικές
παρατηρήσεις που µπορούν να γίνουν σύµφωνα µε τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα, το εκπαιδευτικό επίπεδο και το σύνολο των δεξιοτήτων
και ικανοτήτων που απαιτούνται σε κάθε θέση εργασίας στον τοµέα του
περιβάλλοντος µπορεί να ποικίλει από χώρα σε χώρα.
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¶›Ó·Î·˜ 25: ™¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ··Û¯ﬁÏËÛË Î·Ù¿
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜
E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹
Î·ÙËÁÔÚ›·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¿ EÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ TÂ¯ÓÔÏﬁÁÔÈ A·Û¯ÔÏÔ‡™ÙÂÏ¤¯Ë
™ÙÂÏ¤¯Ë
ÌÂÓÔÈ ÛÙÈ˜
ˆÏ‹ÛÂÈ˜ &
Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜

XÒÚÂ˜ Î·È ÙÔÌÂ›˜

∞˘ÛÙÚ›·
™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
°ÂÚÌ·Ó›·
™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
√ÏÏ·Ó‰›·
™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
πÛ·Ó›·
™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
™Ô˘Ë‰›·
™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
™‡ÓÔÏÔ (ÂÎÙﬁ˜ ÙË˜ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜)
™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ

A·Û¯ÔÏÔ‡- EÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ XÂÈÚÈÛÙ¤˜ AÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜
·ÚÔ¯‹
‚ÈÔÌË¯·ÓÈ- Î·È ¯ÂÈÚÒ˘ËÚÂÛÈÒÓ
ÎÒÓ ÂÁÎ·- Ó·ÎÙÂ˜
Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ

™Â %

7
4
2
3

10
17
0
0

14
29
9
4

14
5
9
7

13
1
3
0

17
21
12
16

9
20
17
38

9
2
49
31

6
12
6
6

13
50
3
2

20
21
17
6

13
7
23
18

11
1
0
0

18
7
11
14

7
0
18
35

8
3
21
20

12
5
11
7

17
5
7
0

17
19
5
6

12
6
7
9

13
10
24
2

10
42
6
53

7
2
6
21

9
7
32
2

10

14

17

54

9
6
2
3

11
2
1
2

9
30
41
2

10
19
15
9

14
6
2
0

17
22
24
30

10
11
14
52

14
4
1
2

5
5
6
9

15
0
7
0

20
88
16
3

11
6
14
9

18
0
18
3

12
0
30
65

11
0
8
7

5
1
1
3

7
5
6
6

13
9
3
1

17
29
12
5

12
7
11
11

13
6
11
1

17
30
12
36

8
6
12
29

9
5
32
12

Sources: Institut für Wirtschaft und Umwelt (2000); OECD Survey (2002).
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• Στατιστική ανάλυση της απασχόλησης στο περιβάλλον
κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Με βάση τα στοιχεία του "Institut für Wirtschaft und Umwelt" και του
ΟΟΣΑ για το επίπεδο εκπαίδευσης των θέσεων εργασίας στον τοµέα
του περιβάλλοντος µπορούν να βρεθούν θέσεις εργασίες µε χαµηλό επίπεδο ειδίκευσης και ταυτόχρονα υπάρχουν θέσεις εργασίας µε πολύ
υψηλό.
Σύµφωνα µε µια συγκριτική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από το
αυστριακό "Institut fur Wirtschaft und Umwelt", το 2000 για την απασχόληση, η Οικολογική Βιοµηχανία δεν απαιτεί απαραιτήτως ιδιαίτερες
δεξιότητες πέρα από τις γενικές απαιτήσεις προσόντων και δεξιοτήτων
των αντίστοιχων επαγγελµατικών κατηγοριών (πίνακας 2.15). Εντούτοις,
στον υποτοµέα της Περιβαλλοντικής Συµβουλευτικής η απασχόληση
χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή εξειδίκευση και υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.
Επίσης, παρατηρείται ότι ενώ µια ολοκληρωµένη εκπαίδευση ή µια
κατάρτιση δεν αποτελεί προϋπόθεση για τις περισσότερες από τις
θέσεις εργασίας που προσφέρονται στη διαχείριση των αποβλήτων, στις
Οικολογικές Βιοµηχανίες το ποσοστό των υπαλλήλων που ολοκλήρωσε
την εκπαιδευτική και επαγγελµατική τους κατάρτιση είναι υψηλότερο από
το σύνολο της χώρας. Στις Οικολογικές Βιοµηχανίες, η δευτεροβάθµια
εκπαίδευση ή µαθητεία κυριαρχεί ενώ η τριτοβάθµια εκπαίδευση επικρατεί στην Περιβαλλοντική Συµβουλευτική. Ακόµα, στην Περιβαλλοντική
Συµβουλευτική το ποσοστό των υπαλλήλων µε τεχνική κατάρτιση είναι
υψηλότερο σε σχέση µε το σύνολο της χώρας.
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¶›Ó·Î·˜ 26.: ¶ÔÛÔÛÙ¿ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÂ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜
Î·Ù¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
E›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
XÒÚÂ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜
A˘ÛÙÚ›·
™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
°ÂÚÌ·Ó›·
™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
√ÏÏ·Ó‰›·
™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
πÛ·Ó›·
™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
™Ô˘Ë‰›·
™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
™‡ÓÔÏÔ
™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
√ÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ

¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹
ÂÎ·›‰Â˘ÛË

TÂ¯ÓÈÎ‹
ÂÎ·›‰Â˘ÛË

¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·
ÂÎ·›‰Â˘ÛË

YÔ¯ÚÂˆÙÈÎ‹
ÂÎ·›‰Â˘ÛË

™Â %
7
25
3
1

2
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4
0

69
60
69
42
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0
24
57

15
54
6
5

9
22
9
6

59
21
57
61

14
2
28
28

26
13
11
2

26
21
7

43
54
52
55

31
2
15
35

17
41
33
3

8
20
29
3

17
40
27
28

58
0
11
66

13
15
13
4

16
23
16
4

50
62
59
47

21
0
13
45

16
17
9
3

8
23
12
5

48
55
58
50

26
1
21
42

Πηγή: Institut für Wirtschaft und Umwelt (2000).

• Συµµετοχή των αλλοδαπών στην απασχόληση στον τοµέα
του περιβάλλοντος
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του «Institut für Wirtschaft und Umwelt» οι
υποτοµείς που σχετίζονται µε το περιβάλλον απασχολούν σχετικά
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περισσότερους αλλοδαπούς εργαζοµένους σε σχέση µε το µέσο όρο
της απασχόλησης των αντίστοιχων εθνικών οικονοµιών (πίνακας 27).
Μόνο στη Σουηδία το ποσοστό των αλλοδαπών υπαλλήλων στους περιβαλλοντικούς τοµείς είναι σηµαντικά χαµηλότερο του εθνικού µέσου
όρου, ενώ στην Ολλανδία παρατηρείται ένα υψηλό ποσοστό αλλοδαπών
υπαλλήλων στον τοµέα της Περιβαλλοντικής Συµβουλευτικής. ∆εν αποτελεί έκπληξη ότι το υψηλότερο µερίδιο των αλλοδαπών εργαζοµένων
βρίσκεται στη διαχείριση των αποβλήτων και κυρίως στην διαδικασία της
διαλογής αποβλήτων. Προφανώς αυτές οι δραστηριότητες δεν απαιτούν
άτοµα µε ιδιαίτερη κατάρτιση ή προσόντα. Αυτός ο υποτοµέας στηρίζεται σε µεγάλο ποσοστό στη σχετικά ανειδίκευτη εργασία και επιπλέον, η
γνώση της προφορικής γλώσσας της χώρας δεν αποτελεί προϋπόθεση
για την πρόσληψη στη συγκεκριµένη θέση εργασίας .

¶›Ó·Î·˜ 27 : ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙËÓ ··Û¯ﬁÏËÛË
ÛÂ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜
XÒÚÂ˜

∞˘ÛÙÚ›·
°ÂÚÌ·Ó›·
√ÏÏ·Ó‰›·
πÛ·Ó›·
™Ô˘Ë‰›·
™‡ÓÔÏÔ

™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡
‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹
™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
Eco-consulting

OÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜
‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜

¢È·¯Â›ÚÈÛË
·Ô‚Ï‹ÙˆÓ

10
9
4
1
5
6

2
7
23
3
1
14

12
6
10
0
1
9

11
10
8
2
1
7

Πηγή: Institut für Wirtschaft und Umwelt (2000).

• Συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση στον τοµέα
του περιβάλλοντος
Η συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία είναι σηµαντικά χαµηλότερη
σε σχέση µε τη συµµετοχή των γυναικών στο σύνολο της απασχόλησης
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σε εθνικό επίπεδο. Τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών
σηµειώνονται στον τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων καθώς είναι ένας
τοµέας που απασχολεί κυρίως άνδρες. Στη διοίκηση των οικολογικών βιοµηχανιών και στην περιβαλλοντική συµβουλευτική σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα, είναι περισσότερο πιθανό να απασχοληθούν οι γυναίκες.

¶›Ó·Î·˜ 28: ¶ÔÛÔÛÙﬁ Á˘Ó·ÈÎÂ›·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜
ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜
XÒÚÂ˜

∞˘ÛÙÚ›·
°ÂÚÌ·Ó›·
√ÏÏ·Ó‰›·
πÛ·Ó›·
™Ô˘Ë‰›·
™‡ÓÔÏÔ

™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡
‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹
™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
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OÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜
‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜

¢È·¯Â›ÚÈÛË
·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
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42

17
20
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7
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8
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8
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Πηγή: Institut für Wirtschaft und Umwelt (2000).

• Μερική απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος
Οι εκτιµήσεις για την απασχόληση σε τοµείς του περιβάλλοντος έχουν
δείξει ότι η απασχόληση αφορά κυρίως την πλήρη απασχόληση. Η µερική απασχόληση είναι σηµαντικά χαµηλότερη στο σύνολο της περιβαλλοντικής απασχόλησης. Τα αποτελέσµατα ερευνών για επτά χώρες δείχνουν ότι η µερική απασχόληση σε θέσεις εργασίες σχετικές µε το περιβάλλον τείνουν να εµφανίζονται µε µεγαλύτερη συχνότητα σε εκείνες τις
χώρες που έχουν υιοθετήσει ένα ευνοϊκότερο θεσµικό πλαίσιο για την
µερική απασχόληση όπως η ∆ανία, Γαλλία, και Ολλανδία και συνδέουν τη
µερική απασχόληση µε ένα σύνολο κοινωνικών παροχών όπως υπηρεσίες παιδικής µέριµνας, παροχών κοινωνικής ασφάλισης κ.λ.π.. Στη διαχείριση αποβλήτων σηµειώνονται τα πιο χαµηλά ποσοστά της µερικής
απασχόλησης, όπου επικρατεί η ανδρική πλήρης απασχόληση. Τα υψη72

λότερα ποσοστά της µερικής απασχόλησης σηµειώνονται στον κλάδο
της Περιβαλλοντικής Συµβουλευτικής και της Oικολογικής Bιοµηχανίας
στις οποίες παρουσιάζει υψηλό ποσοστό η γυναικεία απασχόληση.

¶›Ó·Î·˜ 29. ªÂÚÈÎ‹ ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
TÔÌÂ›˜
XÒÚÂ˜

™‡ÓÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡
‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡·)

∞˘ÛÙÚ›·
¢·Ó›·
°·ÏÏ›·
°ÂÚÌ·Ó›·
√ÏÏ·Ó‰›·
πÛ·Ó›·
™Ô˘Ë‰›·

12
10
24,5
17
30
8
14

¶ÔÛÔÛÙﬁ ÌÂÚÈÎ‹˜ ··Û¯ﬁÏËÛË˜
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹
OÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜
™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜

6‚)

7‚)
14‚)
3‚)
7‚)

4‚)
26 - 27
10
3‚)
29‚)
1‚)
4‚)

¢È·¯Â›ÚÈÛË
·Ô‚Ï‹ÙˆÓ

3‚)

5‚)
3‚)
2‚)
1‚)

Σηµειώσεις: α) ποσοστό εκείνων που απασχολούνται συνήθως λιγότερο από 30 ώρες την εβδοµάδα. β) ποσοστό εκείνων που απασχολούνται συνήθως λιγότερο από 35 ώρες την εβδοµάδα
Πηγή: Institut für Wirtschaft und Umwelt (2000), OECD Survey (2002), IFEN/MATE (2002), ILO (2001).

Συµπεράσµατα
Οι σχετικές µε το περιβάλλον δραστηριότητες στο δηµόσιο και τριτογενή τοµέα, έχουν γίνει µια σηµαντική πηγή απασχόλησης σε διάφορες
χώρες µέλη της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι
τα άµεσα αποτελέσµατα στην απασχόληση στον τοµέα της προστασίας
του περιβάλλοντος ποικίλλουν από 0,4 έως 3,0% της συνολικής απασχόλησης (µεταξύ 1 και 1,5% στην πλειοψηφία των χωρών). Όµως τα
ποσοστά αυτά ενδέχεται να είναι µεγαλύτερα καθώς στις παραπάνω
µετρήσεις δεν περιλαµβάνονται τα έµµεσα και τα πολλαπλασιαστικά
αποτελέσµατα στην απασχόληση.
H ποσότητα και η ποιότητα των διαθέσιµων στοιχείων διαφέρουν από
χώρα σε χώρα, ανάλογα µε το πολιτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για την
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µελέτη της απασχόλησης στο περιβάλλον. Στα µέλη της Ε.Ε. όπου η προστασία του περιβάλλοντος είναι πιο ώριµη ως τοµέας εργασίας, υπάρχουν πιο συστηµατικά στοιχεία (Γερµανία, Γαλλία, Ολλανδία), ενώ από την
άλλη µεριά για τις λοιπές χώρες τα στοιχεία είναι είτε ελλειπή είτε µη
συστηµατοποιηµένα.
Παρά τη βελτιωµένη κάλυψη που µας παρέχουν τα στοιχεία των χωρών
του ΟΟΣΑ και των χωρών µελών της ΕΕ, υπάρχει µια συνεχής ανάγκη
βελτιώσης στην κάλυψη και τη διαθεσιµότητα των σχετικών µε το περιβάλλον στοιχείων της απασχόλησης για να µπορέσουµε να έχουµε µια
πιο αντικειµενική καταγραφή της απασχόλησης στον τοµέα του περιβάλλοντος.
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KEΦAΛAIO 4
YΦIΣTAMENH KATAΣTAΣH ΠOΛITIKH KAI ΠPOOΠTIKEΣ
AΠAΣXOΛHΣHΣ ΣTOYΣ
YΠOTOMEIΣ TOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ
ΣTH XΩPA MAΣ
Στην Ελλάδα όπως και σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει
λεπτοµερής και πλήρης καταγραφή της απασχόλησης στον τοµέα του
περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε σκόπιµο να εξετασθούν
χωριστά οι κάτωθι υποτοµείς του περιβάλλοντος:
• Ύδρευση – Αποχέτευση – ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων
• Προστασία και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος
• Προστασία και διαχείριση εσωτερικών γλυκών νερών
• Ατµοσφαιρική ρύπανση
• Αστικό περιβάλλον
• ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων
• ∆ιαχείριση τοξικών επικίνδυνων αποβλήτων
• Προστασία και διαχείριση βιοτόπων και φυσικού περιβάλλοντος
• Αγροτικό Περιβάλλον – βιολογική γεωργία
• Ρύπανση εδαφών
• Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
• Μεταφορές
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• Εναλλακτικές µορφές τουρισµού
• Εξοικονόµηση ενέργειας και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
• Θεσµοί
Για κάθε έναν από τους τοµείς αυτούς εξετάζονται οι πολιτικές που
εφαρµόσθηκαν τα τελευταία χρόνια, µέσα από τα Προγράµµατα και τις
χρηµατοδοτήσεις του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και οι
πολιτικές που εφαρµόζονται σήµερα µέσα από τα ενταγµένα έργα στο
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η επισκόπηση αυτή µας δίνει την δυνατότητα να εκτιµήσουµε την δυναµική που παρουσιάζει ο κάθε ένας από
τους προαναφερόµενους τοµείς, για τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι σε αρκετούς από τους
προαναφερόµενους υποτοµείς, (µεταφορές, εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, γεωργία), η απασχόληση δεν σχετίζεται άµεσα µε το περιβάλλον. Θεωρήθηκε όµως σκόπιµο να εξετασθούν, εφόσον σε αυτούς τους τοµείς επικεντρωνόταν το 5ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον της Ε.Ε., που εφαρµόσθηκε την περίοδο
1992 – 2000, το οποίο ενσωµάτωνε διάφορες πολιτικές, νόµους και σχέδια µε στόχο την βιώσιµη ανάπτυξη και το οποίο αποτέλεσε τον κορµό
της εθνικής µας πολιτικής για το περιβάλλον. Μέσα από το 5ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον υλοποιήθηκαν µια σειρά έργων και
δράσεων τα οποία είχαν και θα έχουν θετικές επιπτώσεις στο µέγεθος
της απασχόλησης στη χώρα µας.

4. 1. Ύδρευση – Αποχέτευση – ∆ιαχείριση
υγρών αποβλήτων
Τα τελευταία χρόνια στη χώρας µας σηµειώθηκε αλµατώδης πρόοδος
και διατέθηκαν πολύ σηµαντικά ποσά στην κατασκευή έργων υποδοµής
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στον τοµέα ύδρευσης- αποχέτευσης και διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
Μέσω του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, του Ταµείου Συνοχής, του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον, υλοποιήθηκαν δράσεις που
αφορούσαν δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων
υδάτων καθώς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ). Οι επενδύσεις στον τοµέα αυτό είχαν πολλαπλασιαστικά οφέλη και είχαν ως
αποτέλεσµα να αυξηθεί σηµαντικά η απασχόληση ιδιαίτερα η έµµεση
απασχόληση που αφορά την κατασκευή των έργων (µελέτη, προµήθεια
/κατασκευή εξοπλισµού, επίβλεψη κλπ) και λιγότερο η άµεση που αφορά
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυµάτων.
Όσον αφορά την απασχόληση στον τοµέα, « Ύδρευση – Αποχέτευση –
∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων» τα στοιχεία που παραθέτουµε προέρχονται, από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, από τις Εταιρείες Ύδρευσης
και Αποχέτευσης της Αθήνας της Θεσσαλονίκης (ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ
αντίστοιχα) και των ∆ήµων που διαθέτουν πάνω από 10.000 κατοίκους
και έχουν ιδρύσει ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Σύµφωνα δε µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2000
στον Τοµέα «Συλλογής Καθαρισµού και ∆ιανοµής Νερού», απασχολούνταν συνολικά 8.889 εργαζόµενοι ενώ το 2005 ο αριθµός τους ανέρχεται στους 9.773 αύξηση δηλαδή κατά 884 άτοµα ή ποσοστό 9%. Όσον
αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απασχολουµένων, ανάµεσα στο
2000 και το 2005 παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Μειώθηκαν οι πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών κατά 6%, ενώ αυξήθηκαν οι Πτυχιούχοι Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κατά 4%
καθώς και οι Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης κατά 12% και οι Απόφοιτοι
3ης Τάξης Μέσης Εκπαίδευσης κατά 5%. Σηµαντική µείωση κατά 12%
παρατηρείται στους αποφοίτους ∆ηµοτικού.
Σύµφωνα µε στοιχεία των εταιρειών ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ, η συνολική απα77

σχόληση, στον Τοµέα Ύδρευση – Αποχέτευση – ∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων, το 2000 ήταν συνολικά γύρω στις 5.000 ενώ το 2003 σηµειώθηκε µια µικρή µείωση του αριθµού των απασχολουµένων όπως φαίνεται
και στους παρακάτω πίνακες. Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των
απασχολουµένων στην ΕΥ∆ΑΠ, το 2003, η πλειοψηφία των απασχολουµένων δηλαδή 44% ήταν Μέσης Εκπαίδευσης, το 35% ήταν Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, το 9% Ανώτατης Εκπαίδευσης και το 5% Ανώτερης
Εκπαίδευσης. Όσον αφορά την διάρθρωση των απασχολουµένων ανά
κατηγορίες, η πλειοψηφία των εργαζοµένων δηλαδή το 36% ήταν τεχνικό προσωπικό, το 29% διοικητικό προσωπικό και το 25% εργατοτεχνικό
προσωπικό. Στην ΕΥΑΘ, το 2004 η πλειοψηφία των απασχολουµένων
δηλαδή το 61% ήταν ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, το 17% Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, το 12% Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης και το 8% Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Στις 63 συνολικά ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης οι
οποίες λειτουργούσαν το 1998, απασχολούνταν συνολικά 4.377 εργαζόµενοι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης του ΕΙΕ33. Ενώ στις 106 ∆ΕΥΑ
που λειτουργούν το 2005 (αριθµός σχεδόν διπλάσιος), απασχολούνται
4.491 εργαζόµενοι, αύξηση κατά 114 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 2%
(πίνακας 32).
Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
η συνολική απασχόληση στον τοµέα φθάνει περίπου τα 10.000 άτοµα.

33 «∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε
έµφαση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νοέµβριος 2001.
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¶›Ó·Î·˜ 30 : ∞ÚÈıÌﬁ˜ ∞·Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂À¢∞¶ ÙÔ 2003 ·Ó¿
Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
K·ÙËÁÔÚ›·

B·ıÌ›‰· EÎ·›‰Â˘ÛË˜

¶Ï‹ıÔ˜

¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ √ÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ
¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ √ÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ
¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ √ÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ
¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ √ÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ
™‡ÓÔÏÔ
∆Â¯ÓÈÎﬁ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ
∆Â¯ÓÈÎﬁ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ
∆Â¯ÓÈÎﬁ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ
∆Â¯ÓÈÎﬁ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ
™‡ÓÔÏÔ
¶ÚÔÛˆÈÎﬁ ªË¯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË˜
¶ÚÔÛˆÈÎﬁ ªË¯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË˜
¶ÚÔÛˆÈÎﬁ ªË¯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË˜
™‡ÓÔÏÔ
ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎﬁ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ
ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎﬁ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ
™‡ÓÔÏÔ
∂ÚÁ·ÙÔÙÂ¯ÓÈÎﬁ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ
¶ÚÔÛˆÈÎﬁ ∂È‰ÈÎÒÓ ∫·ıËÎﬁÓÙˆÓ
(ÎÏËÙ‹ÚÂ˜, Ê‡Ï·ÎÂ˜, Î·ı·Ú›ÛÙÚÈÂ˜)
¢ÈÎËÁﬁÚÔÈ ¡ÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ
¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ
™‡ÓÔÏÔ

∞ÓÒÙ·ÙË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜
∞ÓÒÙÂÚË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜
ª¤ÛË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜
™ÙÔÈ¯ÂÈÒ‰Ô˘˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜

167
49
1.039
58
1.313
224
147
857
381
1.609
23
6
58
87
22
24
46
1.113

∞ÓÒÙ·ÙË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜
∞ÓÒÙÂÚË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜
ª¤ÛË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜
™ÙÔÈ¯ÂÈÒ‰Ô˘˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜
∞ÓÒÙ·ÙË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜
∞ÓÒÙÂÚË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜
ª¤ÛË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜
∞ÓÒÙ·ÙË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜
∞ÓÒÙÂÚË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜

227
24
1
4.420

Πηγή: ΕΥ∆ΑΠ
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¶›Ó·Î·˜ 31 : ∞ÚÈıÌﬁ˜ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂À∞£ ÙÔ 2004
A·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ó¿ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È
ÂÈ‰ÈÎﬁÙËÙ·

∫∞∆∏°√ƒπ∞ ¶.∂.
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› – √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ›
¢ÈÎËÁﬁÚÔÈ
ªË¯·ÓÈÎÔ›
ÃËÌÈÎÔ›
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
™‡ÓÔÏÔ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ¶.∂.

24
3
40
4
2
73

∫∞∆∏°√ƒπ∞ ∆∂
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› - §ÔÁÈÛÙÈÎÔ›
∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ
∂ﬁÙÂ˜ ¢ËÌ.ÀÁÂ›·˜ – ∆Â¯ÓÔÏ. ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ
™‡ÓÔÏÔ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜

11
35
2
48

∫∞∆∏°√ƒπ∞ ¢.∂.
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› - §ÔÁÈÛÙÈÎÔ›
¢·ÎÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊÔÈ
∆Â¯ÓÈÎÔ›
∆ËÏÂÊˆÓËÙ¤˜
™‡ÓÔÏÔ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜

84
1
273
3
361

∫∞∆∏°√ƒπ∞ À.∂.
µÔËıËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡
¶ÚÔÛˆÈÎﬁ ∫·ı·ÚÈﬁÙËÙ·˜
º‡Ï·ÎÂ˜ - ¡˘¯ÙÔÊ‡Ï·ÎÂ˜
∂ÚÁ¿ÙÂ˜
∂ÈÛÚ¿ÎÙÔÚÂ˜
™‡ÓÔÏÔ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜

8
6
6
71
12
103

∂È‰ÈÎﬁ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ
°ÂÓÈÎﬁ ™‡ÓÔÏÔ

3
588

Πηγή: ΕΥΑΘ
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AÚÈıÌﬁ˜
··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2004

¶›Ó·Î·˜ 32: ∞ÚÈıÌﬁ˜ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÈ˜ ¢ËÌÔÙÈÎ¤˜ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜
⁄‰ÚÂ˘ÛË˜ Î·È ∞Ô¯¤ÙÂ˘ÛË˜ 2005
·/·

ºOPEA™

AÚÈıÌﬁ˜
¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

¢∂À∞ ∫√ª√∆∏¡∏™
¢∂À∞ ¢ƒ∞ª∞™
¢∂À∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏™
¢∂À∞ ÃƒÀ™√À¶√§∏™
¢∂À∞ ∫∞µ∞§∞™
¢∂À∞ √ƒ∂™∆π∞¢∞™
¢∂À∞ µÀ™™∞™
¢∂À∞ •∞¡£∏™
¢∂À∞ ∂§∂À£∂ƒø¡ ∫∞µ∞§∞™
¢∂À∞ ªÀ∆π§∏¡∏™
¢∂À∞ Ãπ√À
¢∂À∞ ª∂™√§√°°π√À
¢∂À∞ ∞π°π√À
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Πηγή: Ε∆ΕΥΑ ( Ένωση ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Βιολογικών καθαρισµών)

Λαµβάνοντας υπόψη την πολιτική αλλά και τα προγραµµατιζόµενα έργα
και τις δράσεις στον τοµέα «Υδατικό περιβάλλον», έτσι όπως αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΠΠΕΡ34 (2000 -2006), και αφορούν, δράσεις για την επέκταση του Εθνικού ∆ικτύου παρακολούθησης
της ποιότητας των επιφανειακών, υπογείων και παράκτιων και θαλασσίων
υδάτων, καθώς και την οργάνωση του Εθνικού ∆ικτύου παρακολούθησης
της ποιότητας του πόσιµου νερού, µπορούµε να πούµε πως ο τοµέας
αυτός έχει την δυνατότητα να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, στο
∆ηµόσιο ή τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα (Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή Αναπτυξιακές Εταιρείες των ∆ήµων), τόσο σε υφιστάµενες
ειδικότητες όσο και σε νέες ειδικότητες που πρόκειται να δηµιουργηθούν. Σύµφωνα µε την ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Προγράµµατος για
το Περιβάλλον ΕΠΠΕΡ (2004), για την υλοποίηση των προγραµµατιζόµενων έργων του άξονα 1: «Υδατικό Περιβάλλον», συνολικού ύψους
20.412.000 ΕΥΡΩ, αναµένεται να δηµιουργηθούν συνολικά 232 θέσεις
απασχόλησης. Ειδικότερα στην Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών αναµένεται να δηµιουργηθούν 80 νέες θέσεις απασχόλησης ενώ στις Ειδικές Παρεµβάσεις στον τοµέα της Αποχέτευσης – ∆ράσεις Εξοικονόµησης Υδατικών Πόρων αναµένεται να δηµιουργηθούν 152 θέσεις. Στον
άξονα 6: «Βασικά έργα υποδοµής στον Τοµέα της ∆ιαχείρισης των Yδάτων, της Προστασίας των Εδαφικών Πόρων» συνολικού ύψους
163.163.000 ΕΥΡΩ, για την υλοποίηση των προγραµµατιζόµενων έργων
αναµένεται να δηµιουργηθούν 472 νέες θέσεις απασχόλησης. Συνολικά
κατά την διαδικασία υλοποίησης των ενταγµένων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον, που αφορούν την διαχείριση των Yδάτων,
την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού, τις δράσεις για την αποχέτευση και τις δράσεις για εξοικονόµηση υδατικών πόρων, αναµένεται
να δηµιουργηθούν 704 νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ αρκετές θέσεις
θα δηµιουργηθούν και µετά την υλοποίηση των έργων.
34 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του έτους 2004 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον» (2000-2006),
Ιούνιος 2005, ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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Σύµφωνα δε µε την µελέτη του ΕΙΕ35, για την λειτουργία και την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης, αποχετευτικών δικτύων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, µε την ολοκλήρωση των έργων του Γ΄ ΚΠΣ
αναµένεται να δηµιουργηθούν σταδιακά 3.000 νέες θέσεις εργασίας
στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στις Αναπτυξιακές Εταιρείες των ∆ήµων, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η πρόβλεψη αυτή γίνεται µε βάση την παραδοχή ότι για µια Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) δυναµικότητας 5.000 Μονάδων Ισοδύναµου Πληθυσµού
(ΜΙΠ) απαιτούνται 2 άτοµα, ενώ για κάθε αύξηση της δυναµικότητας
κατά 5.000 ΜΙΠ προστίθεται ένας ακόµη εργαζόµενος. Με βάση αυτή
την παραδοχή και µε βάση την παραδοχή ότι οι εγκαταστάσεις που θα
τεθούν σε λειτουργία τα επόµενα χρόνια θα έχουν µέσο όρο δυναµικότητας 15.000 (ΜΙΠ), ο ελάχιστος αριθµός των απασχολουµένων ανά
µονάδα θα είναι 4 άτοµα ως προσωπικό λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και 4 άτοµα για την συντήρηση και την λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου.

4.2. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος
Στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την ρύπανση, ως
αποδέκτη αποβλήτων είτε από την στεριά είτε από την ναυσιπλοΐα,
εµπλέκονται αντίστοιχα η Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Για τον έλεγχο της ποιότητας των νερών αρµοδιότητα
έχει το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε τις Περιφέρειες. Η διαχείριση και
προστασία των αλιευτικών πόρων αποτελεί αρµοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας και των αντίστοιχων υπηρεσιών των Περιφερειών και των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η προστασία τέλος του θαλάσσιου περιβάλλοντος ως φυσικού οικοσυστήµατος αποτελεί αρµοδιότητα του
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
35 «∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε
έµφαση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νοέµβριος 2001, σελ 196.
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Όσον αφορά την απασχόληση στον τοµέα «θαλάσσιο περιβάλλον», η
προσέγγιση είναι αρκετά σύνθετη και δεν είναι εφικτό να γίνει αυτοτελώς
διότι σχετίζεται άµεσα µε άλλους τοµείς (υγρά απόβλητα, προστασία του
περιβάλλοντος, θαλάσσια οικοσυστήµατα και πάρκα, βιότοποι κλπ), και διάφορους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες διάφορα Υπουργεία).
Όσον αφορά την πολιτική στον υποτοµέα αυτό του περιβάλλοντος, για
την καταπολέµηση της θαλάσσιας ρύπανσης και για την δηµιουργία υποδοµών και προµήθεια εξοπλισµού αντιρρύπανσης, από το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης και συγκεκριµένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον 2000 -2006, προβλέπεται να διατεθούν 7.750.000 ΕΥΡΩ. Σύµφωνα δε µε την Ετήσια Έκθεση Eκτέλεσης Προγράµµατος για το Περιβάλλον EΠΠEP (2004) κατά την υλοποίηση των ενταγµένων έργων αναµένεται να δηµιουργηθούν 109 νέες θέσεις εργασίας, ενώ αρκετές νέες θέσεις
θα δηµιουργηθούν και µετά την υλοποίηση των έργων.

4.3. Προστασία και διαχείριση
εσωτερικών γλυκών νερών
Το ζήτηµα της προστασίας και διαχείρισης των εσωτερικών νερών αποτελεί ουσιαστικά ένα από τα πιο σύνθετα ζητήµατα του περιβάλλοντος,
διότι τα εσωτερικά νερά ως φυσικοί πόροι και ως φυσικά οικοσυστήµατα σχετίζονται µε όλες σχεδόν τις παραγωγικές δραστηριότητες. Η σύνθετη αυτή κατάσταση φαίνεται και στο επίπεδο των αρµοδιοτήτων, όπου
µε τον ένα ή τον άλλον τρόπο, εµπλέκονται διάφορα Υπουργεία (Υπουργείο Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπ. Γεωργίας, Υπ. Εσωτερικών, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Πολιτισµού), οι Περιφέρειες και οι φορείς της Αυτοδιοίκησης.
Όσον αφορά την απασχόληση πολλές από τις υπάρχουσες θέσεις απασχόλησης στους αρµόδιους φορείς έχουν σχέση µε την υποστήριξη των
επιµέρους παραγωγικών δραστηριοτήτων και όχι µε την προστασία/ διαχείριση.
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Όσον αφορά την πολιτική στον υποτοµέα αυτό του περιβάλλοντος,
έχουν προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθούν σηµαντικά έργα µέσω του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον» (2000 -2006), προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν βασικά έργα
υποδοµής στον τοµέα διαχείρισης των υδάτων και να υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν την προσαρµογή της χώρας στην κοινοτική νοµοθεσία. Για την υλοποίηση των ενταγµένων έργων και δράσεων, αναµένεται
να διατεθούν 163.163.000 ΕΥΡΩ. Σύµφωνα δε µε την ετήσια Έκθεση Eκτέλεσης του Προγράµµατος για το Περιβάλλον EΠΠEP (2004), κατά την
φάση της υλοποίησης των έργων αναµένεται να δηµιουργηθούν 472
νέες θέσεις εργασίας ενώ αρκετές νέες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν και µετά την υλοποίηση των έργων. Από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων,
προβλέπεται να διατεθούν 63.560.000 ΕΥΡΩ. Το 90% του προϋπολογισµού προβλέπεται να διατεθεί για το πόσιµο νερό για συγκέντρωση,
αποθήκευση, επεξεργασία και διανοµή του. Λαµβάνοντας υπόψη την
πολιτική και τα ενταγµένα έργα που αφορούν τις υποδοµές, αλλά και την
σύσταση θεσµικών οργάνων, που θα εξασφαλίζουν την προσαρµογή της
χώρας στην κοινοτική νοµοθεσία, θα λέγαµε ότι ο τοµέας αυτός έχει την
δυνατότητα να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα ανήκουν
στον ∆ηµόσιο ή ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα.

4. 4. Ατµοσφαιρική ρύπανση
Σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβληµα αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες και
στην Ελλάδα η ρύπανση της ατµόσφαιρας, βιοµηχανική και αστική. Το
µεγαλύτερο πρόβληµα αντιµετωπίζουν τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα
Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και οι ∆ήµοι που βρίσκονται κοντά σε
µεγάλα ενεργοβόρα κέντρα, διυλιστήρια, εγκαταστάσεις µονάδων καύσεως της ∆ΕΗ κλπ.
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Όσον αφορά την πολιτική στον τοµέα αυτό του περιβάλλοντος, στα
πλαίσια του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης µια σειρά µέτρων που
εφαρµόστηκαν, µετεγκατάσταση των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων,
περιορισµός της κυκλοφορίας των οχηµάτων (µονά – ζυγά), εκτεταµένες
πεζοδροµήσεις, προώθηση των δηµόσιων µέσων µεταφοράς αλλαγή του
στόλου των λεωφορείων, κατασκευή Μετρό, µετεγκατάσταση του αεροδροµίου, συνέβαλαν στην καλυτέρευση της ποιότητας του αέρα, στα
µεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε επίπεδο χώρας, η
ενεργειακή µεταρρύθµιση, η χρήση του φυσικού αερίου, η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας συνέβαλαν και θα συµβάλουν στην καλυτέρευση της ποιότητας του αέρα. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε, στο πλαίσιο του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ξεκίνησε την υλοποίηση του Ενιαίου ∆ικτύου
Παρακολούθησης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.∆.Π.Α.Ρ.), που περιλαµβάνει την προµήθεια, εγκατάσταση και πειραµατική λειτουργία νέου
αυτόµατου εξοπλισµού παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας, τόσο στους ήδη λειτουργούντες σταθµούς, όσο και σε νέους σταθµούς που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Η ανάπτυξη του
δικτύου και η πιθανή συµπλήρωσή του στο µέλλον, δηµιουργούν την
απαίτηση για αύξηση του αριθµού των στελεχών. Το πρόβληµα της έλλειψης προσωπικού είναι ιδιαίτερα έντονο στις Περιφέρειες, όπου το αρµόδιο µέχρι σήµερα, για την λειτουργία των σταθµών, προσωπικό, είναι ως
επί το πλείστον επιφορτισµένο και µε άλλες αρµοδιότητες.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για το Περιβάλλον (2000 -2006) για την
µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης προβλέπεται να διατεθούν
21.373.000 ΕΥΡΩ που θα αφορούν, την ενίσχυση της υποδοµής για την
παρακολούθηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος, για
τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίµων και των εκποµπών ρύπων, επεµβάσεις στις πηγές ρύπανσης, την αντιµετώπιση του θορύβου που προέρχεται από τα µέσα µεταφοράς και την παρακολούθηση της ποιότητας
του ακουστικού περιβάλλοντος, στα µεγάλα αστικά κέντρα και τις ανε87

πτυγµένες τουριστικά περιοχές. Κατά την υλοποίηση των ενταγµένων
έργων αναµένεται να δηµιουργηθούν 192 θέσεις απασχόλησης ενώ
αρκετές θέσεις εργασίας αναµένεται να δηµιουργηθούν και µετά την
υλοποίηση των έργων. Οι θέσεις αυτές θα ανήκουν στον ∆ηµόσιο ή τον
ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα.

4. 5. Αστικό περιβάλλον
Τα δύο µεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
όπως και τα περισσότερα αστικά κέντρα παγκοσµίως, µικρότερα ή µεγαλύτερα παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης, κυκλοφοριακά προβλήµατα, έλλειψη χώρων πρασίνου και αυξηµένα προβλήµατα διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων τους, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος των πόλεων. Στην υποβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος σηµαντικό ρόλο παίζει επίσης και
το δοµηµένο περιβάλλον, η υποβάθµιση του οποίου εκφράζεται µε την
εγκατάλειψη κτιρίων και πολιτιστικών µνηµείων και την έλλειψη αισθητικής και οργάνωσης των κοινόχρηστων χώρων.
Στην χώρα µας κύριο στοιχείο της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής,
από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 ήταν η βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος στις µεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκτός από
τις πολιτικές που αφορούσαν την ατµοσφαιρική ρύπανση στις µεγάλες
πόλεις στην οποία ήδη αναφερθήκαµε, µέσα από τα προγράµµατα
ΑΤΤΙΚΗ SOS36 και Θεσσαλονίκη SOS έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες για την βελτίωση του περιβάλλοντος. Στο κέντρο της Αθήνας έχουν
δηµιουργηθεί εκτεταµένοι πεζόδροµοι (σε αρχαιολογικούς και εµπορικούς χώρους καθώς και σε χώρους πρασίνου). Στην Θεσσαλονίκη έχει
πραγµατοποιηθεί η κατασκευή αρχαιολογικών – τουριστικών µονοπατιών
που συνδέουν τα σηµαντικά µνηµεία στην Άνω Πόλη, (ανάπλαση και
36 Εκθέσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων στην Ελλάδα, ΟΑΣΑ, 2000.
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ανάπτυξη του ιστορικού Εµπορικού Κέντρου κλπ). Από τα µέσα της
δεκαετίας του 1990, µε την ενσωµάτωση της Κοινοτική Πολιτικής και της
Κοινοτικής Νοµοθεσίας και µέσω των Τοµεακών Προγραµµάτων έχουν
γίνει σηµαντικά βήµατα που αφορούσαν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα
στα µεγάλα αστικά κέντρα, την ποιότητα του αέρα, την διαχείριση των
υγρών και των στερεών αποβλήτων και την ενέργεια, τα οποία αναλύουµε στα αντίστοιχα κεφάλαια.
Όσον αφορά τα χωρικά προβλήµατα, και στον τοµέα αυτό έγιναν προσπάθειες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» (1994 -1999), υλοποιήθηκαν
δράσεις στον τοµέα των αναπλάσεων και του πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού που στόχευαν στην ενσωµάτωση των κοινοτικών
πολιτικών στην χωροταξική πολιτική και την αστική ανάπτυξη του ελληνικού χώρου, µε γνώµονα την κατάρτιση και έγκριση ενός σύγχρονου
Νόµου για τον Χωροταξικό Σχεδιασµό και την αειφόρο ανάπτυξη και
την προώθηση µηχανισµών παρακολούθησης των χωρικών εξελίξεων,
αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα προβλήµατα και αδυναµίες της χωρικής
οργάνωσης. Σε αυτή τη προγραµµατική περίοδο υλοποιήθηκε ένα ευρύ
και πολυδιάστατο πρόγραµµα χωροταξικών µελετών δώδεκα Περιφερειών της χώρας καθώς και µελέτες για τον αστικό χώρο.
Η δυναµική που αναπτύχθηκε γύρω από τον σχεδιασµό και εφαρµογή
προγραµµάτων δράσης και παρεµβάσεων µε στόχο την αναβάθµιση του
αστικού περιβάλλοντος φαίνεται ότι είχε θετικές επιπτώσεις στις τοπικές
οικονοµίες, δηµιουργώντας µεταξύ άλλων και νέες προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Οι θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν στον
τοµέα του αστικού περιβάλλοντος αφορούν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και ειδικοτήτων, το οποίο περιλαµβάνει την εκπόνηση µελετών
και προγραµµάτων δράσης, την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, την
αναπαλαίωση κτιρίων, τη συντήρηση χώρων και την παροχή πληροφοριών.
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Όσον αφορά την απασχόληση στον τοµέα του αστικού περιβάλλοντος,
δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία καθότι η καταγραφή των θέσεων
εργασίας στον τοµέα αυτό αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρηµα. Στην µελέτη του ΕΙΕ37, επιχειρήθηκε εκτίµηση των θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν σε τοπικό επίπεδο, µε χρησιµοποίηση ενός δείκτη ο οποίος
ανάγει το ύψος των επενδύσεων που έγιναν σε θέσεις εργασίας και ο
οποίος έχει χρησιµοποιηθεί από το ΚΕΠΕ - στα πλαίσια ενός προγράµµατος για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Β΄ ΚΠΣ. Σύµφωνα µε τον
δείκτη αυτόν για κάθε 25-30 εκ. δρχ. που επενδύονται για την υλοποίηση µιας δράσης δηµιουργείται µία θέση εργασίας. Οι επενδύσεις που έγιναν µέσω του ΕΠΠΕΡ (1994- 1999), στον τοµέα του αστικού περιβάλλοντος ανήλθαν σε 93 δις δρχ και δηµιούργησαν περίπου 3.000 νέες
θέσεις εργασίας. Με βάση την κατανοµή της χρηµατοδότησης, εκτιµάται
ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν στον τοµέα των
αναπλάσεων (1.000 περίπου νέες θέσεις εργασίας) και στον τοµέα επεξεργασίας λυµάτων (750 περίπου νέες θέσεις εργασίας). Επίσης, εκτιµάται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν στον τοµέα του αστικού περιβάλλοντος καταγράφεται στον κατασκευαστικό τοµέα – εκτέλεση δηµόσιων έργων/ κατασκευή τεχνικής υποδοµής - και ένα µικρότερο ποσοστό στον τοµέα εκπόνησης τεχνικών
µελετών – αρχιτεκτονικών, πολεοδοµικών, διαχείρισης απορριµµάτων,
κλπ. Οι επενδύσεις που έγιναν, µέσω του Εθνικού Ταµείου Εκπόνησης
Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) το οποίο αποτελεί
σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης έργων ανάπλασης και αναβάθµισης
του αστικού περιβάλλοντος, το ύψος των οποίων ανέρχεται 106 δις δρχ,
κατά την περίοδο 1995 –1997 δηµιούργησαν περίπου 3.500 θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο στον τοµέα του αστικού περιβάλλοντος.
Για την προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006 στο πλαίσιο του Επιχειρη37 «∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε
έµφαση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νοέµβριος 2001, σελ 91.
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σιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» (2000 -2006) στον άξονα 7:
«Χωροταξία – Πολεοδοµία – Αναπλάσεις», περιλαµβάνονται δράσεις
συνολικού ύψους 107.356.000 ΕΥΡΩ. Αναλυτικότερα για αναπλάσεις στο
δοµηµένο περιβάλλον προβλέπεται να διατεθούν 80.080.000 ΕΥΡΩ. Με
τις δράσεις αυτές επιδιώκεται µεταξύ των άλλων η αναβάθµιση των επιλεγµένων σηµείων του Μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων µεγάλων πόλεων µε παρεµβάσεις εθνικής σηµασίας
ή καινοτόµου χαρακτήρα, η προστασία και ανάδειξη ιστορικών κέντρων,
η αποκατάσταση µεµονωµένων αξιόλογων διατηρητέων δηµόσιων κτιρίων, καθώς και η προστασία και η ανάδειξη της παράκτιας ζώνης τουριστικών περιοχών.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ενταγµένων έργων, σύµφωνα µε την
ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ (2004), αναµένεται να
δηµιουργηθούν 1.492 θέσεις εργασίας, ενώ αρκετές νέες θέσεις θα δηµιουργηθούν και µετά την υλοποίηση των έργων. Για την Χωροταξία –
Πολεοδοµία προβλέπεται να διατεθούν 27.276.000 ΕΥΡΩ. Οι δράσεις
αφορούν την εκπόνηση και εφαρµογή µελετών µεγάλων αστικών
κέντρων, την επέκταση και διαχείριση του αστικού χώρου µέσω της
εκπόνησης ΓΠΣ, προγράµµατα οργάνωσης και παρέµβασης σε ειδικές
ζώνες του αστικού χώρου και ρυθµιστικά σχέδια των αστικών κέντρων. Η
υλοποίηση των δράσεων αυτών αναµένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στην αύξηση της απασχόλησης και κατά την υλοποίηση αλλά και
µετά την υλοποίηση των έργων. Σύµφωνα µε την ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ (2004), κατά την υλοποίηση των έργων αναµένεται να δηµιουργηθούν 748 θέσεις εργασίας.
Οι ανάγκες που προκύπτουν για την χώρα µας από την εφαρµογή των
νέων κατευθύνσεων στον χώρο του πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού δεν αφορούν µόνο την δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
αλλά και την απόκτηση των κατάλληλων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων
σε θέµατα αστικού, φυσικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού.
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4.6. ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων
Η παραγωγή, συλλογή, αποκοµιδή και διαχείριση των αστικών απορριµµάτων αποτελεί πρόβληµα για τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης. Στην
Ελλάδα αρµόδιοι φορείς είναι οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες της χώρας. Για
το σκοπό αυτό σε κάθε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
συστήνεται διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε κύρια αρµοδιότητα τη διαχείριση των παραγόµενων απορριµµάτων εντός των διοικητικών του
ορίων. Σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης έχουν συσταθεί οι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ), µε κύρια αρµοδιότητα το
γενικότερο συντονισµό των ΟΤΑ σε θέµατα διαχείρισης καθώς και την
άµεση αποφυγή και επίλυση προβληµάτων που ενδέχεται να προκύψουν
µεταξύ γειτονικών ∆ήµων.
Όσον αφορά την πολιτική στον τοµέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια τόσο
σε νοµοθετικό επίπεδο όσο και στην κατασκευή των σχετικών έργων, η
διαχείριση στερεών αποβλήτων παραµένει σοβαρή προτεραιότητα. Οι
κύριες προκλήσεις σχετίζονται τόσο µε θέµατα πρόληψης – µείωσης,
αξιοποίησης – επεξεργασίας των αποβλήτων, όσο και µε την τελική διάθεση των υπολειµµάτων της επεξεργασίας. Σηµαντική διάσταση έχει
προσλάβει επίσης και το θέµα της παύσης λειτουργίας και της αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης των Αποβλήτων (ΧΑ∆Α).
Στα σηµαντικότερα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιλαµβάνονται, 33 Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), 2 Εγκαταστάσεις Μηχανικής ∆ιαλογής – Κοµποστοποίησης, 15 Σταθµοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, 5 Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών.
Έχουν επίσης γίνει αποκαταστάσεις χώρων ανεξέλεγκτης ταφής απορριµµάτων που έχουν παύσει την λειτουργία τους. Έχει γίνει η προµήθεια
κατάλληλου µηχανολογικού εξοπλισµού για τον καθαρισµό των ακτών, σε
8 Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ενώ έχουν χρηµατοδοτηθεί πλήθος
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∆ήµων και Κοινοτήτων για αντίστοιχες δράσεις. Έχουν επίσης χρηµατοδοτηθεί αρκετοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση
τοπικών προγραµµάτων ανακύκλωσης και ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών. Τα µεγαλύτερα έργα σε επίπεδα χώρας βρίσκονται
σήµερα στη φάση αδειοδότησης, δηµοπράτησης ή και κατασκευής, αφορούν δε κυρίως ΧΥΤΑ και αποκαταστάσεις ΧΑ∆Α.
Όσον αφορά την απασχόληση στον τοµέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, συνολικά σε επίπεδο χώρας, υπάρχουν στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας38 (ΕΣΥΕ) τα οποία αφορούν όµως γενικότερα τον
κλάδο «∆ιάθεση λυµάτων απορριµµάτων, υγιεινή και παρόµοιες δραστηριότητες» και όχι µόνο τα στερεά απόβλητα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
(ΕΣΥΕ), στον κλάδο «∆ιάθεση λυµάτων απορριµµάτων, υγιεινή και παρόµοιες δραστηριότητες, το 2000 απασχολούνταν 17.500 εργαζόµενοι, ενώ
το 2005 απασχολούνται συνολικά 18.930 εργαζόµενοι, αύξηση κατά 8%. Η
συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων στο τοµέα αυτό είναι ουσιαστικά χωρίς καµία ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση στο θέµα, µε µόνο εφόδιο την εµπειρική άσκηση των αρµοδιοτήτων που τους ανατίθενται. Αναλυτικότερα το 2005, το 39% των απασχολουµένων έχουν απολυτήριο
∆ηµοτικού, το 32% έχουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης και το 22%
απολυτήριο 3ης τάξης Μέσης Εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε την µελέτη
«Οργανωτής προγραµµάτων ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων µε διαλογή στην πηγή», του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, έλλειψη προσωπικού παρατηρείται στους περισσότερους φορείς
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στους ∆ήµους ή τις ∆ιαδηµοτικές Επιχειρήσεις. Έλλειψη προσωπικού παρατηρείται επίσης και στο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης του Περιφερειακού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε που είναι αρµόδιο και για την παρακολούθηση των έργων στερεών αποβλήτων σε όλη τη
χώρα. Η έλλειψη προσωπικού και η έλλειψη εξειδίκευσης αποτελούν προβλήµατα µείζονος σηµασίας για τον τοµέα αυτό του περιβάλλοντος.
38 www.statistics.gr
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Από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΠΠΕΡ, για την διαχείριση µη επικίνδυνων και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, προβλέπεται να διατεθούν
συνολικά 21.216.000 ΕΥΡΩ. για δράσεις που θα αφορούν: δράσεις υλοποίησης ειδικών και στοχευόµενων παρεµβάσεων διαχείρισης αστικών
απορριµµάτων, όπως ΧΥΤΑ µικρής κλίµακας, αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων, προγράµµατα καθαρισµού ακτών,
καθώς και δράσεις για την αποκατάσταση χώρων που έχουν ρυπανθεί
από επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα. Κατά την υλοποίηση των ανωτέρω έργων αναµένεται να δηµιουργηθούν 134 θέσεις απασχόλησης ενώ
σηµαντικός αριθµός θέσεων αναµένεται να δηµιουργηθεί και µετά την
υλοποίηση των έργων, στην λειτουργία των υποδοµών αυτών. Ειδικότερα
για την διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων αναµένεται να
διατεθούν 8.165.000 ΕΥΡΩ ενώ κατά την διάρκεια υλοποίησης των έργων
αναµένεται να δηµιουργηθούν 67 θέσεις εργασίας. Μπορούµε να πούµε
πως ο τοµέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποτελεί από τους πιο
δυναµικούς υποτοµείς του περιβάλλοντος τόσο στις υπάρχουσες θέσεις
εργασίας όσο και στην δυναµική που εµφανίζει. Οι υπάρχουσες χρηµατοδοτήσεις από το Β΄ και το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και οι
δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα µας για την δηµιουργία και την λειτουργία έργων υποδοµής καθώς και η σηµαντικότητα του περιβαλλοντικού προβλήµατος δηµιουργούν ουσιαστικά την δυναµική αυτή. Οι θέσεις
αυτές θα δηµιουργηθούν στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
σε Φορείς ∆ιαχείρισης άλλου τύπου (∆ιαδηµοτικές Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τοµέα), οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Σύµφωνα µε την µελέτη του ΕΙΕ39, για την λειτουργία των εγκαταστάσεων Χώρων Υγειονοµικής Ταφής των Απορριµµάτων, και των µονάδων
Μηχανικής ∆ιαλογής/ Λιπασµατοποίησης, οι οποίες συνήθως χωροθε-

39 «∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε
έµφαση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νοέµβριος 2001, σελ 201.
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τούνται εντός του ίδιου οικοπέδου µε τους χώρους υγειονοµικής ταφής,
µε την ολοκλήρωση των έργων του Γ΄ ΚΠΣ αναµένεται να δηµιουργηθούν συνολικά 2.000 περίπου νέες θέσεις εργασίας. Σύµφωνα πάντα µε
την ίδια µελέτη 200- 300 νέες θέσεις εργασίας αναµένεται να δηµιουργηθούν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης.
Σηµαντική αύξηση των θέσεων απασχόλησης αναµένεται στη συλλογή –
µεταφορά των απορριµµάτων η οποία θα αφορά κυρίως τη λειτουργία
των κέντρων µεταφόρτωσης απορριµµάτων. Αύξηση της απασχόλησης
προβλέπεται επίσης και στον τοµέα της ανακύκλωσης µε τη δηµιουργία
µικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων, που θα δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση συγκεκριµένων υλικών, στην επεξεργασία υλικών για την ανάκτηση χρήσιµων πρώτων υλών (αλουµίνιο, λάστιχα, ανακύκλωση αυτοκινήτων, ανακύκλωση ηλεκτρονικού υλικού κλπ) και στην ανάπτυξη δικτύων
πωλήσεων των ανακυκλώσιµων και ανακτηµένων υλικών. Στην χώρα µας
λειτουργούν ελάχιστες τέτοιες επιχειρήσεις ενώ το νέο νοµοθετικό πλαίσιο και η εµπειρία των άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες ο κλάδος
έχει αναπτυχθεί σηµαντικά, εγγυώνται την γρήγορη ανάπτυξη αυτού του
κλάδου και αντίστοιχα των θέσεων εργασίας.

4.7 ∆ιαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων
Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων αποτελεί ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα για την Ελλάδα λόγω της ιδιαίτερης φύσης των
αποβλήτων αυτών. Τα επικίνδυνα απόβλητα είναι κυρίως βιοµηχανικής
προέλευσης που ο κύριος όγκος τους, περίπου το 90% του βάρους τους,
προέρχονται από µόλις 20 βιοµηχανικές µονάδες υψηλής παραγωγικότητας των κλάδων, πρωτογενούς µεταλλουργίας, διύλισης αργού πετρελαίου, παραγωγής λιπασµάτων και χηµικών προϊόντων. Το υπόλοιπο
ποσοστό προέρχεται από βιοτεχνικές δραστηριότητες όπως βυρσοδεψία, µονάδες επιφανειακής κατεργασίας µετάλλων, βαφεία/ φινιριστήρια,
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µονάδες παραγωγής γεωργικών φαρµάκων και συσσωρευτών µολύβδου.
Την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί µείωση των επικίνδυνων αποβλήτων κυρίως λόγω της διακοπής λειτουργίας αρκετών ρυπογόνων βιοµηχανιών όπως η παραγωγή χάλυβα, επεξεργασία µετάλλων και δέρµατος, βαφή και φινίρισµα υφασµάτων αλλά και εξαιτίας της θέσπισης
αυστηρότερης νοµοθεσίας, εναρµόνισης της εθνικής µε την κοινοτική
νοµοθεσία και των επιδοτήσεων προς τις βιοµηχανίες για αντικατάσταση των παραδοσιακών τεχνολογιών µε καθαρές τεχνολογίες. Εκτός των
ανωτέρω η πολιτική για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων περιλάµβανε µέτρα που αποσκοπούσαν στην µείωση του όγκου, την ανακύκλωση και εν γένει την µεγαλύτερη επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και στην προώθηση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών
στην βιοµηχανία. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΠΠΕΡ, για τη διαχείριση των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων προβλέπεται να διατεθούν
13.051.000 ΕΥΡΩ και θα αφορούν δράσεις για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και για την αποκατάσταση χώρων που έχουν ρυπανθεί από επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα. Κατά την υλοποίηση των ανωτέρω έργων αναµένεται να δηµιουργηθούν 67 θέσεις απασχόλησης ενώ
νέες θέσεις εργασίας αναµένεται να δηµιουργηθούν και µετά την υλοποίηση των έργων.

4.8. Προστασία και διαχείριση βιοτόπων
και φυσικού περιβάλλοντος
Στην χώρα µας υπάρχουν 270 προστατευόµενες περιοχές που καταλαµβάνουν το 17% περίπου της χερσαίας έκτασης40. Για την προστασία
και τη διαχείριση των βιοτόπων και του φυσικού περιβάλλοντος υπάρχουν αρκετοί νόµοι που αναφέρονται, σε ειδικές περιπτώσεις περιοχών
για τη διατήρηση της φύσης, για την προστασία της χλωρίδας της πανί40 Εκθέσεις Περιβαλλοντικών Επιδόσεων Ελλάδα, ΟΟΣΑ, 2000.
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δας και των οικοτόπων όπως ο Νόµος του 1950 για την «Προστασία των
Τοπίων ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους», ο Νόµος του 1971 για τους «Εθνικούς ∆ρυµούς, τα Αισθητικά ∆άση και τα Μνηµεία της Φύσης» και ο
Νόµος του 1979 για την «Προστασία των ∆ασών και των ∆ασικών εκτάσεων». Σε Προεδρικό ∆ιάταγµα του 1981 περιλαµβάνονται 916, είδη
φυτών, 139 είδη σπονδυλωτών ζώων και 82 είδη ασπόνδυλων τα οποία
προστατεύονται. Με τον Νόµο του 1975 ορίζονται Ελεγχόµενες Κυνηγετικές Περιοχές. Ο Νόµος του 1986 για την Προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τον πιο πρόσφατο νόµο για την βιοποικιλότητα και την
προστασία της φύσης, και καθορίζει τις κατηγορίες των προστατευόµενων περιοχών ενώ µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση το 1998 ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η οδηγία της Ε.Ε. για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων (Natura 2000). Τέλος µε το Νόµο του 1999 για το
Χωροταξικό Σχεδιασµό και την Αειφόρο Ανάπτυξη, περιλαµβάνονται
διατάξεις για τις προστατευόµενες περιοχές στο πλαίσιο του σχεδιασµού των χρήσεων γης.
Η διοίκηση για τα δάση υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας που ασχολείται µε την προστασία των οικοτόπων της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο
της διαχείρισης των δασών, ενώ οι κατά τόπους ∆ασικές Υπηρεσίες είναι
αρµόδιες για την παρακολούθηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας
καθώς και για την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία της
φύσης. Από το 1999 το ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει τυπικά την συνολική ευθύνη για
τις προστατευόµενες περιοχές. Και τα δύο Υπουργεία, το ΥΠΕΧΩ∆Ε και
το Υπουργείο Γεωργίας είναι ανεπαρκώς στελεχωµένα και σε κεντρικό
επίπεδο και ακόµα περισσότερο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Με
τον Ν.2503/1997 "∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας,
Ρύθµιση Θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Άλλες ∆ιατάξεις" επιχειρήθηκε µεταξύ των άλλων και η στελέχωση των Περιφερειών µε
κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, και µε ειδικότητες κατάλληλες για
τις ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος.
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Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 ξεκίνησε ένα πρόγραµµα για τη
βελτίωση του θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία και διαχείριση των
προστατευόµενων περιοχών µε ενίσχυση του Ταµείου Συνοχής της Ε.Ε..
Το πρόγραµµα αυτό αφορούσε προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, του Υπουργείου Γεωργίας και των περιφερειακών και τοπικών
αρχών, ενώ οι τοπικοί παραγωγικοί φορείς και οι µη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν συµβουλευτική συµµετοχή. Οι προγραµµατικές αυτές συµβάσεις αφορούσαν την υλοποίηση έργων, ενεργειών,
µελετών για την ανάπτυξη και την προστασία των «προστατευόµενων»
περιοχών: δηµιουργία και εξοπλισµός Κέντρων Πληροφόρησης, φυλακίων, παρατηρητηρίων κλπ. Για την υλοποίηση αυτών των έργων δηµιουργήθηκαν 50 θέσεις εργασίας για 8 προστατευόµενες περιοχές. Άλλα
προγράµµατα αφορούσαν τη δηµιουργία 30 Κέντρων Πληροφόρησης
καθώς και προγράµµατα ενηµέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Μέσω του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και µέσω του Προγράµµατος «Περιβάλλον – Φύση» (1994 -1999), χρηµατοδοτήθηκαν δράσεις για
τη διατήρηση των φυσικών περιοχών, τη διαχείριση των πιο σηµαντικών
βιοτόπων, την παρακολούθηση και προστασία των απειλούµενων ειδών.
Σε 44 περιοχές υλοποιήθηκαν δράσεις για τη διασφάλιση της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και δηµιούργησαν τουλάχιστον 20 νέες
θέσεις απασχόλησης. Μέσω του Προγράµµατος αυτού πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 100 Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, στις
οποίες έχει συµµετάσχει µεγάλος αριθµός επιστηµόνων (βιολόγων, περιβαλλοντολόγων, δασολόγων, γεωτεχνικών, µηχανικών κλπ).
Από το Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και µέσω του Προγράµµατος
«Περιβάλλον» (2000 -2006) για τη διαχείριση των προστατευόµενων
περιοχών προβλέπεται να διατεθούν συνολικά 204.921.000 ΕΥΡΩ, για την
χρηµατοδότηση δράσεων που θα αφορούν:
• Οργάνωση Εθνικού Συστήµατος προστασίας, διοίκησης, διαχείρισης,
παρακολούθησης και επόπτευσης στις περιοχές Natura 2000,
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• Εκπόνηση εθνικής περιβαλλοντικής µελέτης σε περιοχές Εθνικού
∆ικτύου Natura 2000, και την υλοποίηση έργων αποκατάστασης διαχείρισης και αναβάθµισης για τις σηµαντικότερες περιοχές του Εθνικού ∆ικτύου Natura 2000,
• Απεικόνιση της κατανοµής ειδών και πληθυσµών ειδών, καθώς και την
αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων της περιοχές του Εθνικού ∆ικτύου
Natura 2000,
• Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων προστατευοµένων ειδών, χλωρίδας,
πανίδας και οικοτόπων και εφαρµογή προγραµµάτων καταγραφής,
προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας,
• Υλοποίηση έργων και παρεµβάσεων αποκατάστασης, προστασίας,
διαχείρισης και ανάδειξης δασικών και άλλων οικοσυστηµάτων εκτός
Natura 2000, καθώς και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους
• Σχεδιασµός και υλοποίηση επιλεγµένων παρεµβάσεων σε ορισµένες
περιοχές που παρουσιάζουν υφαλµύρωση υδατικών πόρων και εδαφών µε προτεραιότητα στην επαναδηµιουργία της λίµνης Κάρλας και
την αποκατάσταση του οικοσυστήµατος.
Όσον αφορά την απασχόληση στον τοµέα αυτό του περιβάλλοντος, η
σηµαντική αύξηση των χρηµατοδοτήσεων από το 1994 µέχρι και σήµερα για τις προστατευόµενες περιοχές, οι κοινοτικές και διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας, δηµιουργούν µια δυναµική για σηµαντική αύξηση των
θέσεων απασχόλησης στον τοµέα αυτό του περιβάλλοντος. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας θα αφορούν τη διαχείριση και διοίκηση
των προστατευόµενων περιοχών και ειδικότερα στην λειτουργία των
Κέντρων Πληροφόρησης, στη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών και τους Φορείς ∆ιαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης του ΕΙΕ41, στη χώρα µας µέχρι το
2000 έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 50 περίπου Κέντρα Πληρο41

«∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε
έµφαση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νοέµβριος 2001,σελ 206.
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φόρησης σε προστατευόµενες περιοχές και αναµένεται η κατασκευή
άλλων 10 Κέντρων. Για τη λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης εκτιµάται ότι απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτοµα ως προσωπικό λειτουργίας,
ενώ ο αριθµός του προσωπικού αυξάνεται ανάλογα µε τις λειτουργίες
του Κέντρου. Εκτιµάται λοιπόν ότι θα δηµιουργηθούν τουλάχιστον 120
περίπου θέσεις εργασίας για τα Κέντρα Πληροφόρησης.
Όσον αφορά τους Φορείς ∆ιαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών
µε τον Νόµο 2742/1999, προβλέπεται η σύσταση Ειδικών Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών, ως ΝΠΙ∆ εποπτευόµενα από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον» κατά την
περίοδο (2001 -2006) προβλέπεται η δηµιουργία 25 Φορέων ∆ιαχείρισης. Στις ρυθµίσεις του ίδιου Νόµου, για την στελέχωση ενός Φορέα
∆ιαχείρισης, προβλέπονται µέχρι 20 άτοµα επιστηµονικό προσωπικό και
µέχρι 10 άτοµα διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Συνολικά εκτιµάται ότι
κατά την πρώτη φάση λειτουργίας των Φορέων θα δηµιουργηθούν 750
θέσεις εργασίας. Τόσες είναι και οι θέσεις που προβλέπεται να δηµιουργηθούν κατά την υλοποίηση των ενταγµένων έργων και για την στελέχωση των Φορέων ∆ιαχείρισης, στην Eτήσια Έκθεση Παρακολούθησης
του ΕΠΠΕΡ (2004)42. Εκτός από τις άµεσες θέσεις εργασίας εκτιµάται
ότι θα προκύψουν και νέες θέσεις εργασίας που θα σχετίζονται µε την
ανάδειξη των προστατευόµενων περιοχών και την ανάπτυξη συµβατών
µε την προστασία της φύσης δραστηριοτήτων (αναψυχή, ήπιες µορφές
τουρισµού κά.). Η εµπειρία των ευρωπαϊκών χωρών δείχνει ότι κάθε θέση
εργασίας σε Φορέα ∆ιαχείρισης αντιστοιχεί µε τουλάχιστον 3 έµµεσες
θέσεις εργασίας. Αυτές οι θέσεις εργασίας θα είναι νέες θέσεις εργασίας
σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της χώρας και θα δηµιουργήσουν
σηµαντικά κίνητρα επιστροφής και εγκατάστασης νέων.
42 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του έτους 2004 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον (20002006), Ιούνιος 2005, ΕΠΠΕΡ.
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Τα προγραµµατισµένα έργα και οι δράσεις στον τοµέα αυτό του περιβάλλοντος αναµένεται να έχουν θετικές συνέπειες και στον τοµέα του
περιβάλλοντος αλλά και στον τοµέα της απασχόλησης. Για την µέγιστη
δυνατή αξιοποίηση της δυναµικής δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας
στους Φορείς ∆ιαχείρισης, όπως αναφέρεται και στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα, κρίνεται αναγκαία η υποστήριξη δράσεων µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση και Επαγγελµατική κατάρτιση
2000 – 2006» του Υπουργείου Εργασίας, µέσω του οποίου θα χρηµατοδοτηθεί η κατάρτιση στελεχών των Φορέων ∆ιαχείρισης.

4. 9. Γεωργία - Αγροτικό περιβάλλον - Βιολογική γεωργία
Η γεωργία είναι ένας από τους τοµείς της οικονοµίας που µπορούν να
βλάψουν το περιβάλλον εξαιτίας της µεγάλης χρήσης φυτοφαρµάκων
και λιπασµάτων τα οποία ρυπαίνουν το έδαφος καθώς και τα υπόγεια
νερά. Η βιολογική γεωργία αποτελεί µία ενδιαφέρουσα απάντηση σε
θέµατα ζωτικής σηµασίας που αντιµετωπίζει σήµερα ο αγροτικός
κόσµος, ο σύγχρονος καταναλωτής, αλλά και η παγκόσµια κοινωνία γενικότερα. Το γεγονός αυτό έχει ωθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να
αγκαλιάσει κατά την τελευταία δεκαετία το χώρο των βιοκαλλιεργειών και
της προστασίας του αγροτικού περιβάλλοντος και να θεσµοθετήσει
κίνητρα για την παραπέρα εξάπλωσή του. Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις εξάπλωσης της βιολογικής γεωργίας, η βιοκαλλιέργεια είναι δυνατόν
να αποτελέσει µία ελκυστική οικονοµική δραστηριότητα, µε ενδιαφέρουσες προοπτικές τόνωσης του αγροτικού εισοδήµατος, καθώς ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να αξιώνει µία υψηλότερη τιµή για την καλύτερη
ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει και κυρίως για το γεγονός ότι
τα προϊόντα αυτά είναι απαλλαγµένα αγροχηµικών.
Η Ελλάδα υστερεί σηµαντικά, έναντι των άλλων χωρών της Ευρώπης, στα
θέµατα της προστασίας του αγροτικού περιβάλλοντος, της ανάπτυξης
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των βιολογικών καλλιεργειών, της αποφυγής της ρύπανσης του εδάφους
και προπάντων της ευαισθητοποίησης του καταναλωτικού κοινού για
καθαρά και υγιή τρόφιµα, απαλλαγµένα κατά το δυνατόν από αγροχηµικά ή απαλλαγµένα από γενετική τροποποίηση (γενετικά τροποποιηµένα
ή όπως συνηθίζονται να λέγονται ‘‘µεταλλαγµένα’’ τρόφιµα).
Όσον φορά την απασχόληση, είναι προφανές ότι µε την εξάπλωση της
βιολογικής γεωργίας θα προκύψουν νέα επαγγέλµατα τα οποία σχετίζονται όχι µόνο µε το επάγγελµα του βιοκαλλιεργητή, που θα υποκαταστήσει στις περισσότερες περιπτώσεις τον απλό καλλιεργητή, αλλά και µε
επαγγέλµατα που έχουν σχέση µε την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων, την έρευνα που σχετίζεται µε τη βιολογική παραγωγή και τη γεωργική βιοτεχνολογία γενικότερα, καθώς και µε τη διακίνηση και εµπορία
πιστοποιηµένων βιολογικών προϊόντων. Μια αλυσίδα προγραµµάτων
κατάρτισης και επιµόρφωσης είναι δυνατόν να δηµιουργήσει ένα νέο
κύκλο διαρκούς κατάρτισης σε θέµατα βελτίωσης βεβαρηµένου από
αγροχηµικά αγροτικού περιβάλλοντος.
Οι όποιες επεµβάσεις στο αγροτικό περιβάλλον, που έχουν στόχο την
προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, εφαρµογές αντιρρύπανσης (κυρίως απονίτρωσης) του εδάφους και εποµένως του υδροφόρου ορίζοντα δε φαίνεται ότι µπορούν να δηµιουργήσουν νέες θέσεις
απασχόλησης.

4. 10. Ρύπανση εδαφών
Η ρύπανση του εδάφους αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα και είναι αποτέλεσµα της απουσίας οργανωµένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στον τοµέα αυτόν. Ως πρόβληµα σχετίζεται
κυρίως µε τη διαχείριση των απορριµµάτων, τη διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων, τη διαχείριση λυµάτων καθώς και µε τις γεωργικές καλλιέργειες.
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Η Ελλάδα υστερεί µέχρι σήµερα σηµαντικά έναντι των άλλων χωρών της
Ευρώπης, σε πολιτικές και δράσεις που αφορούν την αντιρρύπανση των
εδαφών. Θα λέγαµε πως στην χώρας µας το ζήτηµα αυτό δεν έχει ακόµα
µελετηθεί. Η τυχόν µελλοντική ανάληψη πρωτοβουλιών από µέρους των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για προστασία του εδάφους και
προστασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, εφαρµογές αντιρρύπανσης (κυρίως απονίτρωσης όσον αφορά το αγροτικό περιβάλλον) του
εδάφους και του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, δυνατόν να προκαλέσει τη διαφοροποίηση, αλλά και την ενίσχυση, της απασχόλησης κατά
τόπους η οποία όµως δεν αναµένεται να είναι σηµαντική.

4. 11. Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
Οι Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις δραστηριοποιούνται
ενεργά στα ζητήµατα του φυσικού περιβάλλοντος. Οι κύριες περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν έδρα τους την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και
είναι εθνικής εµβέλειας (Αρκτούρος, Αρχέλων – Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Xελώνας, Ελληνική Ορθολογική Εταιρεία, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων, Εταιρεία Προστασίας και Mελέτης
της Μεσογειακής Φώκιας- Μοm, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας,
Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση – Ελλάς, Green Peace Ελλάς, Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς,
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσεως)43. Οι περισσότερες οργανώσεις έχουν ως αντικείµενο την προστασία και διαχείριση του φυσικού
περιβάλλοντος, ενώ σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων τους σχετίζεται µε την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού καθώς και
µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Όσον αφορά την απασχόληση, οι Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές
43 «∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε
έµφαση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νοέµβριος 2001.
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Oργανώσεις παρουσιάζουν µια σηµαντική δυναµική τα τελευταία χρόνια.
Οι οργανώσεις αυτές απασχολούν σήµερα πάνω από 250 άτοµα µε
µόνιµη εργασιακή σχέση, ενώ πάνω από 1.500 άτοµα συµµετέχουν ως
εθελοντές σε έργα, ενέργειες και προγράµµατα προστασίας, διατήρησης
και διαχείρισης περιβάλλοντος. Οι τοπικές οργανώσεις παρά τον µεγάλο
τους αριθµό, έχουν ελάχιστες θέσεις εργασίας ενώ αντικείµενό τους
είναι κυρίως αυτό της πολιτικής οικολογίας και όχι της επαγγελµατικής
ενασχόλησης µε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Στα επόµενα χρόνια τα αντικείµενα ενασχόλησης των Μη Κυβερνητικών
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων θα αυξηθούν σε σηµαντικό βαθµό
κυρίως στα ζητήµατα διατήρησης / διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει εξαιτίας:
• Των υποχρεώσεων και δεσµεύσεων της χώρας µας (περιοχές Natura,
προστασία ειδών, βιοποικιλότητα)
• Των θεσµικών ρυθµίσεων για τις προστατευόµενες περιοχές,( την
συµµετοχή των εκπροσώπων των Οργανώσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Φορέων ∆ιαχείρισης, καθώς και την ανάθεση συγκεκριµένων αντικειµένων διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών, όπως
προβλέπεται από την νοµοθεσία Ν.2742/1999
• Των αναγκών παρακολούθησης των παραµέτρων περιβάλλοντος στις
προστατευόµενες περιοχές
• Των αναγκών ενίσχυσης των προγραµµάτων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Οι αλλαγές αυτές αναµένεται να δηµιουργήσουν αρκετές νέες θέσεις
απασχόλησης στις Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, εφόσον βεβαίως διασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι, µιας και οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι µάλλον περιορισµένες, ενώ οι χορηγίες και οι συνδροµές µελών δεν καλύπτουν τις δαπάνες των περισσότερων οργανώσεων.
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4. 12. Μεταφορές
Οι µεταφορές είναι ένας από τους τοµείς της οικονοµίας που µπορούν
να βλάψουν το περιβάλλον. Οι επιπτώσεις στην ρύπανση και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος γίνεται περισσότερο εµφανείς στα µεγάλα
αστικά κέντρα. Το κοινοτικό πλαίσιο πολιτικής για τις µεταφορές έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις στρατηγικές και τις παρεµβάσεις που
υλοποιούν οι τοπικές αρχές στον τοµέα των µεταφορών µε στόχο τη
µείωση των αρνητικών επιπτώσεων των µεταφορών στο περιβάλλον, και
την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων. Στο
σύνολο τους, οι τοπικές αυτές παρεµβάσεις αποβλέπουν στην επίτευξη
δύο κυρίως στόχων: πρώτον, στη µείωση της ζήτησης για µετακινήσεις
και δεύτερον, στη µετάβαση προς βιώσιµα συστήµατα µετακίνησης.
Όσον αφορά την πολιτική της χώρας µας στον τοµέα των µεταφορών,
τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα, µέσω εθνικών αλλά
και κοινοτικών πόρων, τα οποία έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην
καλυτέρευση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, στα δύο µεγαλύτερα αστικά κέντρα, την Αθήνα αλλά και την Θεσσαλονίκη. Τα µέτρα αυτά αφορούσαν τον περιορισµό της κυκλοφορίας των οχηµάτων (µονά – ζυγά),
προώθηση των δηµόσιων µέσων µεταφοράς, αλλαγή του στόλου των
παλαιών λεωφορείων και των τρόλεϊ και αντικατάσταση µε νέα οχήµατα
νέας τεχνολογίας, κατασκευή του Μετρό της Αθήνας, κατασκευή του
τραµ, και η µετεγκατάσταση του αεροδροµίου στα Σπάτα.
Όσον αφορά την απασχόληση, στον τοµέα των µεταφορών µόνο έµµεσα συνδέεται µε την απασχόληση στους τοµείς του περιβάλλοντος
καθότι πολλές νέες θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση των µεγάλων έργων, κατασκευή οδικών αξόνων, κατασκευή µετρό και
τραµ αλλά και κατά την λειτουργία των αντίστοιχων εταιρειών. Οι θέσεις
αυτές έµµεσα αφορούν την απασχόληση στους τοµείς του περιβάλλοντος. Γενικά οι θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται από ενέργειες
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και δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη και χρήση βιώσιµων συστηµάτων µεταφοράς είναι ακόµη περιορισµένες στη χώρα µας εφόσον η
εισαγωγή περιβαλλοντικών µέσων µεταφοράς σχετίζεται και µε άλλες
παραµέτρους (οικονοµία, τεχνική σκοπιµότητα κ.λπ.).

4. 13. Εξοικονόµηση ενέργειας και ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας
Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα χαρακτηρίζεται από µεγάλη εξάρτηση
από εισαγόµενες πηγές ενέργειας, την µεγάλη αύξηση της ενεργειακής
ζήτησης, την υψηλή ενεργειακή ένταση, την έλλειψη ισχυρών διασυνδέσεων µε τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
καθώς και από τα προβλήµατα στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών
του νησιωτικού χώρου και ορισµένων άλλων περιοχών. Για τους λόγους
αυτούς το ενεργειακό ζήτηµα αποτέλεσε από τις κύριες προτεραιότητες
της εθνικής πολιτικής την τελευταία δεκαετία. Από την άλλη η εναρµόνιση της εθνικής µε την κοινοτική νοµοθεσία οδήγησε στην ψήφιση µιας
σειράς νόµων που αποσκοπούσαν στην εξοικονόµηση ενέργειας και
στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Το νέο νοµοθετικό
πλαίσιο καθώς και οι επενδύσεις που έγιναν στον τοµέα της ενέργειας,
χρήση φυσικού αερίου, χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µας
επιτρέπουν να µιλάµε για ενεργειακή µεταρρύθµιση στη χώρα.
Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας περιλαµβάνει, θεσµικές ρυθµίσεις για τη συµπαραγωγή ενέργειας και παραγωγής
ηλεκτρισµού από φυσικό αέριο και από τις ΑΠΕ, επιδοτήσεις βιοµηχανικών δραστηριοτήτων σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας, την επιδότηση βιοµηχανιών και εταιρειών για την παραγωγή ηλεκτρισµού µέσω
της εκµετάλλευσης ΑΕΠ, υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων του
ΙΓΜΕ κλπ.
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Από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενέργεια» καθώς και από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα « Έρευνας και Τεχνολογίας», καθώς και από άλλα προγράµµατα,
(Πρόγραµµα ΑΠΕ της ∆ΕΗ κλπ), διατέθηκαν µεγάλα ποσά για προγράµµατα ανάπτυξης ΑΠΕ. ∆ηµιουργήθηκαν Αιολικά Πάρκα, ιδρύθηκαν
Περιφερειακά Ενεργειακά Κέντρα (ΠΕΚ)44. Από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» προβλέπεται να διατεθούν 400.000.000 ΕΥΡΩ για ενέργειες
που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη. Οι ενέργειες αυτές θα αφορούν,
την διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τοµέα, σε
βιοµηχανικούς καταναλωτές και στον τοµέα των µεταφορών, τις υποδοµές για την ασφάλεια της διακίνησης πετρελαιοειδών και την αξιοποίηση φυσικών πόρων και την υποστήριξη τήρησης περιβαλλοντικών
δεσµεύσεων. Κατά την διάρκεια υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών αναµένεται να δηµιουργηθούν συνολικά 158 νέες θέσεις απασχόλησης.
Σε επίπεδο επενδύσεων η εξοικονόµηση ενέργειας και οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας αποτελούν ένα δυναµικό παράγοντα ο οποίος αναµένεται να επηρεάσει θετικά και την απασχόληση και κατά την φάση υλοποίησης των έργων υποδοµής αλλά και κατά την φάση λειτουργίας των
έργων. Οι νέες θέσεις εργασίας που αναµένεται να δηµιουργηθούν θα
προέρχονται κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα εφόσον µε βάση την νοµοθεσία αναµένεται µεγάλη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τοµέα στην
παραγωγή ενέργειας. Όσον αφορά την απασχόληση στον βιοµηχανικό
κλάδο, η µέχρι τώρα κατάσταση δεν µας επιτρέπει θετικές προβλέψεις
εφόσον η αντίστοιχη τεχνολογία εισάγεται από τις ανεπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας που αφορά τις ΑΠΕ θα είχε
µεγάλο αντίκτυπο στην αύξηση της απασχόλησης.

44 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (2000-2006) Υπουργείο Ανάπτυξης
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4. 14. Εναλλακτικές µορφές τουρισµού
Ο τουρισµός αποτελεί µια σηµαντική παράµετρο της οικονοµικής και
κοινωνικής ζωής της Ε.Ε. και της χώρας µας. Σύµφωνα µε στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος45, ο τουρισµός και ειδικότερα ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων αποτελούσε το 7,26%
του ΑΕΠ το 2004, ενώ η απασχόληση στον κλάδο των ξενοδοχείων και
εστιατορίων την ίδια χρονιά αποτελούσε το 6,45% της συνολικής απασχόλησης.
Όσον αφορά το περιβάλλον, οι επιπτώσεις που επιφέρουν οι τουριστικές δραστηριότητες στο περιβάλλον δεν είναι πάντοτε ίδιες και πάντοτε
αρνητικές. Το µοντέλο του µαζικού τουρισµού το οποίο έχει επικρατήσει
κυρίως στις παράκτιες και ορεινές τουριστικές περιοχές της Ευρώπης
έφερε στο προσκήνιο τις τεράστιες επιπτώσεις που επιφέρουν οι τουριστικές δραστηριότητες στο περιβάλλον. Με την κατασκευή των τουριστικών υποδοµών µετατρέπονται τα τοπία, αλλάζουν οι χρήσεις γης και
δηµιουργούνται πιέσεις στα οικοσυστήµατα και στην άγρια ζωή. Οι τουριστικές δραστηριότητες επίσης, απαιτούν µεγάλες ποσότητες νερών,
οδηγώντας σε υπεράντληση των υπόγειων νερών ενώ παράγουν, επίσης
µεγάλες ποσότητες στερεών αποβλήτων. Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού αναπτύχθηκαν σε αντιδιαστολή µε τον µαζικό τουρισµό µέσα στο
πλαίσιο της προσπάθειας για την βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών υποδοµών και την άµβλυνση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών
επιπτώσεων του τουριστικού αυτού µοντέλου. Η προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού εντάσσεται σε µια γενικότερη στρατηγική επίτευξης µιας αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, η οποία προστατεύει και
ταυτόχρονα αναδεικνύει τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους µιας
περιοχής.
Στην Ελλάδα ο τουρισµός βασίζεται στα εξαιρετικά φυσικά και πολιτιστι45 www.statistics.gr
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κά χαρακτηριστικά της. Η πρόσφατη τουριστική πολιτική αναγνωρίζει το
γεγονός αυτό, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια για την προστασία
των χαρακτηριστικών αυτών και την προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στον τουριστικό τοµέα. Για τα έργα υποδοµής χρησιµοποιούνται
ευρέως οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ υπάρχουν κανονισµοί δόµησης και µηχανισµοί για τη ζωνοποίηση των χρήσεων γης και
οι άδειες λειτουργίας των τουριστικών εγκαταστάσεων περιλαµβάνουν
όρους που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική διαχείριση. Στις κυριότερες τουριστικές περιοχές έχουν βελτιωθεί σηµαντικά οι δυνατότητες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, ενώ ορισµένοι Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί έχουν ξεκινήσει ορισµένες πρωτοβουλίες για βιώσιµο τουρισµό σε παράκτιες και αγροτικές
περιοχές. Τέλος η ενηµέρωση του κοινού και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που συνδέονται µε την περιβαλλοντική διαχείριση των επιπτώσεων
του τουρισµού έχουν ουσιαστικό αποτέλεσµα. Παρόλα τα βήµατα που
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην τουριστική πολιτική παραµένει µια πρόκληση τόσο σε
σχέση µε τη διατήρηση της φύσης, του φυσικού τοπίου, της ενέργειας και
των υδάτων, όσο και για µια πιο αποτελεσµατική µείωση της παραγωγής
στερεών και υγρών αποβλήτων και κυκλοφοριακού θορύβου.
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και µέσω των χρηµατοδοτήσεων από
διάφορα προγράµµατα του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, όπως το
LEADER Ι και το LEADER ΙΙ, προωθήθηκε η ανάπτυξη δραστηριοτήτων
εναλλακτικού τουρισµού, κυρίως σε αγροτικές και ορεινές περιοχές µε
στόχο τη διεύρυνση της οικονοµικής βάσης των περιοχών αυτών, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας και τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού. Το µεγαλύτερο τµήµα των επενδύσεων αφορούσε την κατασκευή
υποδοµής και κυρίως καταλυµάτων και από µια πρώτη αποτίµηση φαίνεται ότι δηµιούργησαν «συµπληρωµατικά» οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.
Το γεγονός όµως το οποίο αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι η πρώτη αυτή
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προσπάθεια ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού δηµιούργησε
τις κατάλληλες δοµές – τοπικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις, τοπικούς
συνεταιρισµούς – οι οποίες θεµελιώνουν τη µελλοντική διεύρυνση αυτών
των δραστηριοτήτων και οι οποίες αναµένεται να επιφέρουν σηµαντικές επιπτώσεις και στην απασχόληση46.
Η προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού δηµιούργησε αρκετές νέες θέσεις απασχόλησης. Το µεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων
εργασίας δηµιουργείται στον ιδιωτικό τοµέα, γεγονός που καθιστά πολύ
δύσκολο το εγχείρηµα καταγραφής των θέσεων εργασίας. Στην µελέτη
του ΕΙΕ47, επιχειρήθηκε µια καταγραφή των θέσεων απασχόλησης που
δηµιουργήθηκαν µέσω των διάφορων χρηµατοδοτικών µέσων. Σύµφωνα
µε τα στοιχεία της µελέτης, η υλοποίηση όλων των δράσεων του
LEADER Ι δηµιούργησε 1.877 νέες θέσεις εργασίας στο σύνολο της
χώρας ενώ ταυτόχρονα βοήθησε στη διατήρηση 2.627 υφιστάµενων
θέσεων εργασίας. Οι µισές από αυτές τις θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια ανάπτυξης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραµµα LEADER ΙΙ σύµφωνα µε τις προβλέψεις που είχαν γίνει θα δηµιουργούσε συνολικά 2.970 νέες θέσεις εργασίας στον τοµέα του εναλλακτικού τουρισµού από τις οποίες οι 1.400 αναµενόταν να δηµιουργηθούν
σε µόνιµη βάση. Ενώ στα πλαίσια της πρωτοβουλίας LEADER ΙΙ δηµιουργήθηκαν 54 φορείς σε όλες τις περιφέρειες της χώρας τους οποίους
στελεχώνουν 270 άτοµα συνολικά. Οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισµού δηµιουργούνται στον κατασκευαστικό τοµέα και στον τοµέα παροχής υπηρεσιών – διαµονή/ διατροφή, ξενάγηση, τουριστικά πρακτορεία, πληροφόρηση και διαχείριση/ οργάνωση προγραµµάτων εναλλακτικού τουρισµού.
46 «∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε
έµφαση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νοέµβριος 2001, σελ 177.
47 «∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε
έµφαση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νοέµβριος 2001, σελ 177.
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Η πρόσφατη τουριστική πολιτική στη χώρα µας, στοχεύει στη βελτίωση
των υποδοµών, δίνει έµφαση στην καλύτερη χρήση των υφιστάµενων
δυνατοτήτων, επεκτείνοντας την τουριστική ζήτηση σε όλο το χρόνο και
το χώρο, στην αύξηση των ποιοτικών προτύπων και την περιβαλλοντική
επίδοση των τουριστικών υποδοµών και υπηρεσιών, στην επίτευξη µιας
καλύτερης µίξης του τουρισµού µε την παροχή διαφόρων προϊόντων
όπως ο οικοτουρισµός, ο συνεδριακός τουρισµός, ο ιαµατικός τουρισµός, ο πολιτιστικός και ο αγροτουρισµός. Από το Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και µέσο του Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (2000
-2006), για ολοκληρωµένες δράσεις εναλλακτικού τουρισµού και για την
ενίσχυση των επιχειρήσεων για επενδύσεις αξιοποίησης εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, προβλέπεται να διατεθούν συνολικά περίπου
182.500.000 ΕΥΡΩ. Οι δράσεις θα αφορούν δραστηριότητες και έργα
ανάδειξης και ένταξης στο τουριστικό προϊόν της χώρας, εναλλακτικών
µορφών τουρισµού που συµπεριλαµβάνουν την αξιοποίηση αξιόλογων
στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την αξιοποίηση του φυσικού
πλούτου µε δραστηριότητες όπως π.χ.: οικοτουρισµού, χειµερινού τουρισµού, ορειβατικού τουρισµού, αθλητικού τουρισµού καθώς και την αξιοποίηση λοιπών εναλλακτικών µορφών τουρισµού όπως ο συνεδριακός
τουρισµός, ο αστικός τουρισµός, ο θαλάσσιος τουρισµός, ο γαστρονοµικός τουρισµός, µέσο ενίσχυσης δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Ως δηµόσιες επενδύσεις θα εντάσσονται πλήρη προγράµµατα και έργα
όπως π.χ. χάραξη διαδροµών, κατάρτιση και οργάνωση λειτουργίας
δικτύων και δοµών, υποδοµές, τουριστικά αγκυροβόλια, ανάπλαση υποδοµών, παρεµβάσεις σε ώριµους τουριστικούς προορισµούς, διαχείριση
και µεταφορά επισκεπτών, φορείς διαχείρισης, ενηµερωτικό υλικό και
προβολή. Ως ιδιωτικές επενδύσεις θα εντάσσονται προγράµµατα επιχειρηµατικής αξιοποίησης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού και των
τρόπων µετάβασης σε αυτές.
Όσον αφορά τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης οι εφαρµοζό111

µενες πολιτικές ανάπτυξης δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισµού,
αναµένεται να δηµιουργήσουν σηµαντικό αριθµό νέων θέσεων εργασίας.
Στην Έκθεση του ΟΟΣΑ,48 γίνεται λόγος για ανερχόµενη βιοµηχανία
οικο-τουρισµού στην Ελλάδα, η οποία υποστηρίζει κατά τους υπολογισµούς 15.000 – 20.000 θέσεις εργασίας.

4. 15. Θεσµοί
Ο θεσµός των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθιερώθηκε στην Ελλάδα µε βάση την Οδηγία 85/ 337/ ΕΚ, η οποία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε την ΚΥΑ 69269/ 5387/ 1990. Ο θεσµός των
ΜΠΕ στην Ελλάδα συνδέεται µε τις αδειοδοτήσεις και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιµο εργαλείο σε µεγάλο
αριθµό περιπτώσεων. Η ποιότητα και η χρησιµότητα του εργαλείου
αυτού έχει βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και έχει συµβάλει
σηµαντικά στη προστασία του περιβάλλοντος. Η διαδικασία αδειοδότησης έχει οδηγήσει σε αύξηση του φόρτου εργασίας και του αντικειµένου
στα αντίστοιχα τµήµατα των Νοµαρχιών. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη στελέχωσή τους τα τελευταία χρόνια, η οποία συνολικά ανέρχεται σε περίπου 80 θέσεις εργασίας στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και
στα αντίστοιχα τµήµατα. Τα επόµενα χρόνια οι θέσεις αυτές δεν αναµένεται να αυξηθούν ιδιαίτερα. Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση των θέσεων
εργασίας στις Περιφέρειες και το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Συνολικά οι θέσεις εργασίας ανέρχονται περίπου σε 70, οι οποίες επίσης δεν αναµένεται να
αυξηθούν σηµαντικά τα επόµενα χρόνια. Για την προετοιµασία και την
υλοποίηση των έργων του Γ’ ΚΠΣ έχουν προσληφτεί τεχνικοί σύµβουλοι
στις Περιφέρειες (συνολικά περίπου 40 άτοµα) αντικείµενο των οποίων
είναι η υποστήριξη της ωρίµανσης των έργων στην οποία περιλαµβάνονται και οι απαραίτητες προεγκρίσεις χωροθέτησης και εγκρίσεις περι48 « Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας» 2000, ΟΟΣΑ σελ. 122.
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βαλλοντικών όρων. Εκτός από τις θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν
και θα δηµιουργηθούν στο ∆ηµόσιο Τοµέα ο θεσµός των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις και στην
απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα. Για την εκπόνηση των απαραίτητων
µελετών, σύµφωνα µε το Π∆ 256/ 1998, έχει θεσµοθετηθεί µελετητικό
πτυχίο κατηγορίας 27 του ν. 716/ 79 µε βάση το οποίο η εκπόνηση των
µελετών αυτών γίνεται αποκλειστικά από κατόχους του ως άνω µελετητικού πτυχίου (αφορά όλες τις ειδικότητες θετικών επιστηµών καθώς και
όλους τους µηχανικούς)49.
Η ίδρυση του Σώµατος Ελεγκτών Περιβάλλοντος (Inspectorate) µε
αρµοδιότητες, τον έλεγχο της τήρησης περιβαλλοντικών όρων και της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας γενικότερα και τη λήψη µέτρων καταναγκασµού (επιβολή κυρώσεων) σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων,
αναµένεται ότι θα συµβάλλει σηµαντικά στην επιβολή και στην εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τη Νοµοθεσία. Η οργάνωση και η λειτουργία
του Σώµατος, έχει προγραµµατισθεί µέσο του (ΕΠΠΕΡ) 2000- 2006
όπως θα δούµε στην συνέχεια. Για την στελέχωσή του, σύµφωνα µε την
µελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (1997), απαιτούνται οι
κάτωθι ειδικότητες: Χηµικοί Mηχανικοί ή Χηµικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί ή
Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωλόγοι, Μεταλλειολόγοι, Βιολόγοι Μικροβιολόγοι, ∆ασολόγοι, Βοτανολόγοι, Γεωπόνοι, Φυσικοί Μετεωρολόγοι,
Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι50.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον 2000 -2006, για την δηµιουργία νέων και την οργάνωση και λειτουργία υπαρχόντων θεσµών, αναµένεται να διατεθούν 19.184.000 ΕΥΡΩ. Αναλυτικότερα το «Πρόγραµµα»
περιλαµβάνει:

49 «∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε
έµφαση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νοέµβριος 2001.
50 «∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε
έµφαση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νοέµβριος 2001.
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• Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, ως φορέα παραγωγής και επεξεργασµένης περιβαλλοντικής πληροφορίας,
• Οργάνωση και λειτουργία µηχανισµού ελέγχου της τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες (Σώµα Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος)
• Εκπόνηση και συµπλήρωση των Περιβαλλοντικών Κανονισµών, Στρατηγικών µελετών Περιβάλλοντος κλπ και παρακολούθηση της εφαρµογής τους
• Ανάπτυξη Εθνικού Περιβαλλοντικού ∆ικτύου
• ∆ηµιουργία – ανάπτυξη µηχανισµών και θεσµών που προάγουν τη
προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις αρχές και
κατευθύνσεις της αειφορίας
• ∆ράσεις υποστήριξης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην εφαρµογή της
οδηγίας 2000/60 και πιο συγκεκριµένα στην δηµιουργία και αρχική
λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων.
Η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία των ανωτέρω θεσµών αναµένεται να δηµιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης. Κατά την υλοποίηση των
ενταγµένων έργων, όπως αναφέρεται και στην ετήσια Έκθεση αξιολόγησης του ΕΠΠΕΡ 2004, αναµένεται να δηµιουργηθούν 120 νέες θέσεις
απασχόλησης.

114

KEΦAΛAIO 5
ΣYMΠEPAΣMATA ΠPOTAΣEIΣ ΠOΛITIKHΣ
Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι ο τοµέας του περιβάλλοντος παρουσίασε τα τελευταία χρόνια µια εξαιρετικά γρήγορη και
έντονη ανάπτυξη και σε έργα υποδοµής και σε θεσµούς. Η ανάπτυξη
αυτή συνεχίζεται µε έντονους ρυθµούς και σηµαντικά έργα που είχαν
προγραµµατισθεί, στα πλαίσια του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, βρίσκονται στη φάση υλοποίησης. Τα έργα αυτά αφορούν όλους τους υποτοµείς του περιβάλλοντος και αναµένεται να επηρεάσουν καθοριστικά
την απασχόληση στους τοµείς αυτούς και γενικά στον τοµέα του περιβάλλοντος.
Αρκετές νέες θέσεις εργασίας φαίνεται ότι θα δηµιουργηθούν στον
δηµόσιο τοµέα για την στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, στις Περιφέρειες και τις Νοµαρχίες στις οποίες η ανάγκη
για προσωπικό, µετά την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου, τα τελευταία
χρόνια, έγινε επιτακτική51. Αρκετές νέες θέσεις θα δηµιουργηθούν για την
στελέχωση του Σώµατος Ελεγκτών Περιβάλλοντος. Και στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα αναµένεται να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, για
τη στελέχωση διάφορων φορέων, υπεύθυνων για τοµείς του περιβάλλοντος, (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, Ενιαίο ∆ίκτυο Παρακολούθησης Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης, Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών κλπ.).

51

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (2000-2006) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ετήσια Έκθεση
Εκτέλεσης του έτους 2004 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον (2000-2006), Ιούνιος 2005,
ΕΠΠΕΡ.
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Αρκετές νέες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Α΄ βαθµού ή σε Φορείς ∆ιαχείρισης
άλλου τύπου (∆ιαδηµοτικές Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού
Τοµέα), για την στελέχωση και λειτουργία διαφόρων φορέων διαχείρισης
υγρών και στερεών αποβλήτων. (∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και
Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ), Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ),
Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), Εγκαταστάσεων
Μηχανικής ∆ιαλογής – Κοµποστοποίησης, Σταθµών Μεταφόρτωσης
Αποβλήτων, Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών κλπ). Σηµαντικός
αριθµός νέων θέσεων εργασίας αναµένεται να δηµιουργηθεί και στους
µεγάλους ∆ήµους της χώρας και θα αφορούν έργα ανάπλασης στο
δοµηµένο περιβάλλον και µελέτες χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Γενικά στο ∆ηµόσιο, τον Ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα και στους ΟΤΑ, σύµφωνα µε την ετήσια Έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» 2004, κατά την φάση υλοποίησης των ενταγµένων έργων, αναµένεται να δηµιουργηθούν συνολικά 4.642 νέες θέσεις εργασίας ενώ
νέες θέσεις αναµένεται να δηµιουργηθούν και µετά την υλοποίηση των
έργων.
Νέες θέσεις απασχόλησης αναµένεται να δηµιουργηθούν και στον ιδιωτικό τοµέα. Η ανάγκη για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),
καθώς και η ανάγκη για Προκαταρκτικές Περιβαλλοντικές Εκτιµήσεις
(ΠΠΕ), που συνοδεύουν µεγάλο πλήθος έργων και δραστηριοτήτων, έχει
επηρεάσει και θα επηρεάσει θετικά την απασχόληση στον ιδιωτικό
τοµέα, των µελετητών και των µελετητικών γραφείων. Θετικά θα επηρεάσει την απασχόληση των µελετητών και η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα
στους τοµείς ρύπανσης και αποκατάστασης των εδαφών, ρύπανσης της
θάλασσας, διαχείρισης τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, τεχνολογιών
αντιρρύπανσης για «ειδικά» προβλήµατα: π.χ. ελαιοτριβεία κλπ..
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Οι συµπράξεις επίσης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα µε τον
δηµόσιο τοµέα και τους ΟΤΑ και σε θέµατα που αφορούν τους τοµείς
του περιβάλλοντος αναµένεται να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε
αρκετούς τοµείς όπως στον τοµέα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων. Αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα αναµένεται και
από την δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την ανακύκλωση συγκεκριµένων υλικών καθώς και µε την επεξεργασία υλικών για
την ανάκτηση χρήσιµων πρώτων υλών (λάστιχα, ανακύκλωση αυτοκινήτων, ανακύκλωση ηλεκτρονικού υλικού κλπ) καθώς και µε την ανάπτυξη
δικτύου για τις πωλήσεις αυτών των υλικών.
Αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα αναµένεται και στους
τοµείς «εναλλακτικές µορφές τουρισµού» και «ανανεώσιµες πηγές ενέργειας», στους οποίους η απασχόληση δεν αφορά άµεσα το περιβάλλον,
επηρεάζεται όµως από τις σηµαντικές επενδύσεις (δηµόσιες και ιδιωτικές), που έχουν πραγµατοποιηθεί, τα τελευταία χρόνια και οι οποίες αναµένεται να αυξηθούν την επόµενη περίοδο, δηµιουργώντας δυναµική για
αύξηση της απασχόλησης. Όσον αφορά τις µη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, οι οποίες έχουν εµπειρία σε έργα, ενέργειες και
προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των οποίων τα αντικείµενα ενασχόλησης αναµένεται να αυξηθούν σηµαντικά τα επόµενα χρόνια κυρίως στα ζητήµατα διατήρησης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, η αύξηση
της απασχόλησης θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση των αναγκαίων
πόρων, εφόσον οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι περιορισµένες και οι
χορηγίες και οι συνδροµές των µελών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις
δαπάνες των περισσότερων οργανώσεων.
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Ειδικότητες που αναµένεται να ζητηθούν
για την στελέχωση των διάφορων φορέων διαχείρισης
στους υποτοµείς του περιβάλλοντος52
Όσον αφορά τις ειδικότητες των απασχολουµένων που αναµένεται να
ζητηθούν για τη στελέχωση των διαφόρων φορέων διαχείρισης σε κάθε
έναν από τους υποτοµείς του περιβάλλοντος, αυτές χωρίζονται σε γενικές ειδικότητες που αναφέρονται στην διοίκηση του κάθε φορέα (∆ιευθυντής ή Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης, Νοµικός Σύµβουλος, ∆ιοικητικό Προσωπικό, Φύλακες) και σε ειδικότητες που σχετίζονται αποκλειστικά µε το
έργο του κάθε φορέα διαχείρισης.
Στο σηµείο αυτό παραθέτουµε τις ειδικότητες που απαιτούνται για την
στελέχωση των διαφόρων φορέων διαχείρισης στους υποτοµείς του
περιβάλλοντος έτσι όπως κατεγράφησαν στην ανάλυση που προηγήθηκε
και στις οποίες αναµένεται να δηµιουργηθεί ζήτηση τα επόµενα χρόνια.
Για την συντήρηση και λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) καθώς και για την λειτουργία των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ), σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης του ΕΙΕ - ΥΠΕΧΩ∆Ε , απαιτούνται οι κάτωθι ειδικότητες:
• ∆ιευθυντής ∆ΕΥΑ
• Υπεύθυνος λειτουργίας ΕΕΛ
• Υπεύθυνος συντήρησης ΕΕΛ
• Τεχνίτης λειτουργίας ΕΕΛ
• Τεχνίτης συντήρησης ΕΕΛ
• Υπεύθυνος εργαστηριακής παρακολούθησης. ΕΕΛ
• Υπεύθυνος συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης
• Τεχνίτης συντήρησης δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης
52 «∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε
έµφαση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νοέµβριος 2001, σελ 214.
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• Υπεύθυνος αυτοµατισµών
• Υπεύθυνος παρακολούθησης υδάτινων αποδεκτών
• Μελετητής έργων ύδρευσης – αποχέτευσης
• Υπεύθυνος οικονοµικής διαχείρισης ∆ΕΥΑ
• Νοµικός σύµβουλος ∆ΕΥΑ
• Υδρονοµείς
• Φύλακες
• Οδηγοί
• ∆ιοικητικό προσωπικό
• Ελεγκτής Inspectorate
• Ελεγκτής χρηµατοδοτικού µέσου
Πηγή: Μελέτη ΕΙΕ- ΥΠΕΧΩ∆Ε

Για την συντήρηση και λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) εκτός από τις «γενικές» ειδικότητες, όπως οδηγοί, εργάτες,
γραµµατείς κλπ, οι ειδικότητες που απαιτούνται είναι:
• Υπεύθυνος λειτουργίας, εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων
• Τεχνίτης λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων
• Τεχνίτης συντήρησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων
• Τεχνίτης συντήρησης αποχετευτικού δικτύου – φρεατίων
• Υπεύθυνος εργαστηριακής παρακολούθησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων
Για τις ειδικότητες αυτές αναµένεται να υπάρξει αυξηµένη ζήτηση τα
επόµενα χρόνια µε την ολοκλήρωση των προγραµµατισµένων έργων.
Ήδη σήµερα σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, για την συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων (ΕΕΛ),
υπάρχει άµεση ανάγκη για περισσότερους από 1.200 τεχνικούς όλων των
βαθµίδων.
Για την λειτουργία φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ειδικότε119

ρα για την λειτουργία των Φορέων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (Φ∆Α),
των Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων( ΧΥΤΑ), των Εγκαταστάσεων Μηχανικής ∆ιαλογής – Κοµποστοποίησης, των Σταθµών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων και των Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών, σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης του ΕΙΕ53 - ΥΠΕΧΩ∆Ε, απαιτούνται οι κάτωθι ειδικότητες:
• Γενικός ∆ιευθυντής Φορέα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (Φ∆Α)
• Υπεύθυνος λογιστηρίου φορέα / εταιρίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων (∆ΣΑ)
• Υπεύθυνος αποθήκης / ∆ιαχειριστής υλικών (logistics manager)
• Υπεύθυνος πωλήσεων ανακυκλωµένων υλικών
• Τεχνικός ∆ιευθυντής φορέα / εταιρίας ∆ΣΑ
• ∆ιοικητικός υπάλληλος
• Νοµικός σύµβουλος Φ∆Α
• ∆ιευθυντής λειτουργίας εγκατάστασης διάθεσης στερεών αποβλήτων
(ΧΥΤΑ)
• ∆ιευθυντής λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (µηχανικής ανακύκλωσης / composting)
• Υπεύθυνος εργαστηρίου αναλύσεων (monitoring) XYTA - composting
• ∆ιευθυντής λειτουργίας Κέντρου Ανακύκλωσης Υλικών
• Ελεγκτής εισερχοµένων φορτίων – οχηµάτων
• Εισπράκτορας
• Χειριστής µηχανηµάτων ΧΥΤΑ
• Σηµατωρός – Κουµανταδόρος
• Φύλακας
• Αποθηκάριος
• Χειριστές / Συντηρητές Η/Μ εξοπλισµού εγκαταστάσεων ανακύκλωσης
53 «∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε
έµφαση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νοέµβριος 2001, σελ 227.
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• Χειριστής σύγχρονου εξοπλισµού συλλογής / µεταφοράς / καθαριότητας
• Εργατοτεχνίτης καθαριότητας
• Επιθεωρητής καθαριότητας
• Επιστάτης εγκαταστάσεων composting
• Οργανωτές προγραµµάτων συλλογής / µεταφοράς
• Οργανωτές προγραµµάτων ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή
• Επιθεωρητές υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων ∆ΣΑ
• Επιθεωρητής εγκαταστάσεων επεξεργασίας / διάθεσης αποβλήτων
Πηγή: Μελέτη ΕΙΕ- ΥΠΕΧΩ∆Ε

Αναλυτικότερα για τους Φορείς ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και για τις
Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, εκτός από τις «γενικές»
ειδικότητες που αφορούν το διοικητικό προσωπικό οι νέες ειδικότητες
που απαιτούνται είναι: διευθυντής, υπεύθυνος λογιστηρίου, υπεύθυνος
πωλήσεων, υπεύθυνος επικοινωνίας και πληροφόρησης του κοινού και
τεχνικός διευθυντής που έχει την ευθύνη για το σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του φορέα. Για τις Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας οι ειδικότητες αφορούν κυρίως τους εργάτες συλλογής, οδοκαθαριστές, οδηγοί απορριµµατοφόρων ενώ οι νέες ειδικότητες
αφορούν: οργανωτές προγραµµάτων συλλογής – µεταφοράς απορριµµάτων, επιθεωρητές καθαριότητας, οργανωτές προγραµµάτων ανακύκλωσης και χειριστές σύγχρονου εξοπλισµού συλλογής – µεταφοράς – οδοκαθαρισµού κλπ.
Για την λειτουργία των Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων οι
νέες ειδικότητες που απαιτούνται είναι: για υπεύθυνους µηχανικούς, υπεύθυνους του εργαστηρίου χηµικούς, χειριστές µηχανηµάτων, ζυγιστές
εισπράκτορες.
Για τις Μονάδες Μηχανικής ∆ιαλογής- Κοµποστοποίησης οι ειδικότητες
που απαιτούνται είναι: µηχανικός επικεφαλής, συντηρητές, υπεύθυνος
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αποθήκης που θα χειρίζεται τα οχήµατα µεταφοράς των υλικών και
υπεύθυνος για την διακίνηση των υλικών.
Για τα Κέντρα Ανακύκλωσης Υλικών οι ειδικότητες που απαιτούνται είναι: υπεύθυνοι πωλήσεων υλικών, υπεύθυνοι αποθήκης και εργάτες γενικών καθηκόντων.
Για την λειτουργία των Σταθµών Παρακολούθησης της Ποιότητας της
Ατµόσφαιρας σύµφωνα µε την µελέτη του ΕΙΕ54 - ΥΠΕΧΩ∆Ε, απαιτούνται οι εξής ειδικότητες: υπεύθυνος λειτουργίας εξοπλισµού παρακολούθησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης, υπεύθυνος λειτουργίας συστηµάτων
καταγραφής περιβαλλοντικής πληροφορίας, ελεγκτής περιβάλλοντος.
Για την λειτουργία των Φορέων ∆ιαχείρισης των Προστατευόµενων Περιοχών και την λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης, σύµφωνα επίσης µε
την µελέτη του ΕΙΕ - ΥΠΕΧΩ∆Ε, απαιτούνται οι κάτωθι ειδικότητες:
• ∆ιευθυντής
• Γραµµατείς
• Λογιστής – διαχείριση οικονοµικών
• Υπεύθυνος τµήµατος προστασίας και διαχείρισης
• Υπεύθυνος σχεδιασµού, συντονισµού εφαρµογής και παρακολούθηση
Σχεδίου ∆ιαχείρισης
• Υπεύθυνος για την παρακολούθηση εφαρµογής του Κανονισµού και
Π.∆., ετήσιες εκθέσεις
• Παροχή γνωµοδοτήσεων, αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έκδοση αδειών
• Yπεύθυνος προγραµµατισµού, υποβολής προγραµµάτων
• Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης
• Υπεύθυνος Tµήµατος Προστασίας και ∆ιαχείρισης
• Yπεύθυνος σχεδιασµού, οργάνωσης και παρακολούθησης προγράµµατος επόπτευσης/ φύλαξης
54 «∆υνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος µε
έµφαση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νοέµβριος 2001, σελ 241.
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• Επόπτες/ Φύλακες/ Ξεναγοί
• Εκπόνηση τεχνικών µελετών
• Υπεύθυνος Tµήµατος Eκπαίδευσης και ∆ηµοσιότητας
• Υπεύθυνος Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρων Πληροφόρησης
• Προσωπικό για τη λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης
• Υπεύθυνος ανεύρεσης οικονοµικών πόρων
• Yπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οργάνωσης οικοτουριστικών
προγραµµάτων και σχεδιασµού προγραµµάτων εθελοντών
• Υπεύθυνος ∆ηµόσιων σχέσεων, εκδόσεων, δελτίων τύπου
Πηγή: Μελέτη ΕΙΕ- ΥΠΕΧΩ∆Ε

Οι δυνατότητες που παρουσιάζει ο τοµέας του περιβάλλοντος για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας έχει ήδη αναγνωρισθεί και στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» του Υπουργείου Εργασίας55 (Γ΄ ΚΠΣ), στο οποίο προβλέπεται κατάρτιση των ανέργων, για ανάπτυξη δεξιοτήτων και προώθηση της απασχόλησης στους
τοµείς του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα σε ότι
αφορά το φυσικό περιβάλλον, προβλέπονται δράσεις κατάρτισης ανέργων
συνδεόµενες κατά κανόνα µε την απασχόλησή τους στους τοµείς της
φύλαξης, προστασίας, βελτίωσης και συντήρησης των φυσικών πόρων
(δάση, δρυµοί, οικοσυστήµατα, σπήλαια κλπ.), λειτουργίας και συντήρησης
αποχετευτικών συστηµάτων, βιολογικών καθαρισµών, λειτουργίας και διαχείρισης ΧΥΤΑ κλπ. Στο «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα» προβλέπεται επίσης
επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στο
τοµέα του φυσικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και ενίσχυση ανέργων για
τη δηµιουργία προσωπικών και εταιρικών επιχειρήσεων στον τοµέα.
Οι δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης στον τοµέα του περιβάλλοντος αναµένεται να συνεχισθούν µε εντονότερο ρυθµό και την
επόµενη προγραµµατική περίοδο, εφόσον ο τοµέας του περιβάλλοντος,

55 www.prosonolotahos.gr Υπουργείο Εργασίας
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έτσι όπως φαίνεται και από τις πρακτικές που ακολουθούν οι άλλες
χώρες, στις οποίες ο τοµέας είναι περισσότερο ανεπτυγµένος και τις
οποίες τις παρουσιάζουµε στη συνέχεια, έχει δηµιουργήσει σηµαντικό
αριθµό θέσεων απασχόλησης και έχει συµβάλει στην ανάπτυξη ολόκληρων περιφερειών στις χώρες αυτές. Σύµφωνα δε µε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης56 (ΕΣΣΑ), περιόδου 2007 -2013, το οποίο παρουσιάσθηκε στο 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο, στην Αθήνα τον ∆εκέµβριο του 2005, η αειφόρος ανάπτυξη και η πλήρη ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές αναπτυξιακές πολιτικές (Ενέργεια
– Βιοµηχανία, Γεωργία, Τουρισµός – Υπηρεσίες – Μεταφορές – Εµπόριο)
αποτελεί βασικό στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας µας.
Κλείνοντας αυτή την µελέτη θα αναφέρουµε ορισµένες καλές πρακτικές
άλλων χωρών στον τοµέα του περιβάλλοντος που θα µπορούσαν να
εφαρµοστούν στην Ελλάδα από τον ιδιωτικό τοµέα η από τον δηµόσιο
τοµέα και να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

1. «Πράσινες τοπικές πρωτοβουλίες57» Τορόντο Καναδά 1991
Το πρόγραµµα που ξεκίνησε το 1991 παρέχει συµβουλές σε επιχειρήσεις και
νοικοκυριά για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την ορθολογική κατανάλωση νερού και τη µείωση των αποβλήτων. Οι θέσεις εργασίας
δηµιουργούνται και συντηρούνται από επιχειρήσεις που παρέχουν περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες. Στόχος του προγράµµατος ήταν να ενισχύσει την τοπική απασχόληση, να αυξήσει τη ζήτηση των περιβαλλοντικών
αγαθών και υπηρεσιών και να ωθήσει τον ιδιωτικό τοµέα σε επενδύσεις φιλικές µε το περιβάλλον που θα οδηγήσουν στην συνέχεια στη δηµιουργία
θέσεων εργασίας. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν µια κοινή προσπάθεια του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Eνέργειας του Ontario και ενός σχεδίου για
τη δηµιουργία θέσεων εργασίας µε το όνοµα «jobsOntario".
56 http://www.hellaskps.gr/programper4/html/synedrio1/default.htm
57 Ecotec Research and Consulting limited: "Encouraging Sustainable Development through Objective 2
Programmes : Guidance for Programme Managers. Final Report" 1997.
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Οι σύµβουλοι που έχουν περάσει από κατάρτιση µετά την επίσκεψη τους
στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά διεξάγουν µια επιτόπια αξιολόγηση
και ένα λογιστικό έλεγχο και ετοιµάζουν µια λίστα µε προτεινόµενα
µέτρα για τη µείωση των ρύπων. Τα µέτρα αφορούν π.χ. στην ορθολογική κατανάλωση πόσιµου νερού, στη βελτίωση των επιπέδων µόνωσης και
στην ενθάρρυνση της ανακύκλωσης. Οι σύµβουλοι δίνουν έναν κατάλογο µε τους τοπικούς προµηθευτές και ανάδοχους που µπορούν να
παρέχουν στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά τα απαραίτητα αγαθά και
υπηρεσίες. Επίσης συνεργάζονται και µερικές τράπεζες που προσφέρουν «οικολογικά» δάνεια µε χαµηλό επιτόκιο για να βοηθήσουν στο
κόστος της εφαρµογής των παραπάνω µέτρων.
Η πρωτοβουλία αυτή δηµιούργησε 240 άµεσες θέσεις εργασίας και
4.000 έµµεσες θέσεις εργασίας. Το πρόγραµµα είχε αρχίσει πιλοτικά σε
7 κοινότητες του Ontario και εξαιτίας της µεγάλης αποτελεσµατικότητάς
του, εφαρµόζεται και σε άλλες 16 περιοχές σε προάστια του Ontario.

2. "Auto Recup Jeunes58",Wallonia, Belgium 1990
Το πρόγραµµα έδωσε την ευκαιρία σε νέους µε λίγα προσόντα να παρακολουθήσουν ένα πρόγραµµα κατάρτισης και µετά να µπουν στην αγορά
εργασίας. Οι εργαζόµενοι ασχολούνται µε την αποσυναρµολόγηση των
αυτοκινήτων την αποκατάσταση εκείνων των µερών που µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθούν και την πώλησή τους. Το πρόγραµµα που έχει ξεκινήσει από το 1991 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα, βοηθάει στη µείωση των
απορριµµάτων της αυτοκινητοβιοµηχανίας και την οικονοµική και κοινωνική ένταξη νέων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα. Η ανακύκλωση των
αυτοκινήτων έχει δηµιουργήσει 4 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 4
θέσεις µερικής απασχόλησης.
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Kάθε χρόνο στην Ελλάδα πραγµατοποιούνται περίπου 30.000 αποσύρσεις αυτοκινήτων. Η εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος θα ήταν
ένας τρόπος για να µειωθούν τα απορρίµµατα που επιβαρύνουν το περιβάλλον και να δηµιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας. Μέχρι σήµερα η
αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία Ε∆ΟΕ (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος) αποτελεί το µοναδικό εγκεκριµένο σύστηµα. Μέχρι
στιγµής καλύπτει τη Βόρεια Ελλάδα (νοµούς Ξάνθης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλης, Κοζάνης. Από το ∆εκέµβριο του 2004 µέχρι τον Σεπτέµβριο
του 2005 ανακυκλώθηκαν 3.537 οχήµατα.

3. Park and Ride, Rotterdam, Ολλανδία
Τα τελευταία χρόνια το κέντρο του Rotterdam αντιµετώπιζε µεγάλο πρόβληµα στην στάθµευση και στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Σταθµοί
στάθµευσης και µετεεπιβίβασης στα µέσα µεταφοράς υπήρχαν στα περίχωρα της πόλης αλλά δεν χρησιµοποιούνταν λόγω προβληµάτων ασφάλειας. Ο ∆ήµος του Rotterdam συνδύασε µε την πρωτοβουλία «Park and
Ride» την ασφαλή στάθµευση µε τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και
την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραµµα απασχολεί 20 άτοµα
(18 άτοµα απασχολούνται µε θέµατα ασφάλειας και 2 που απασχολούνται
µε το περιβαλλοντικό πάρκο). Οι σταθµοί στάθµευσης λειτουργούν σαν
περιβαλλοντικά πάρκα. Οι οδηγοί αφήνουν τα αυτοκίνητα τους αλλά και
τα σκουπίδια τους σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που συµβάλουν σε
µια πιο καθαρή πόλη. Ακόµα µε την χρήση των σταθµών στάθµευσης έχει
αυξηθεί η χρήση των µέσων µεταφοράς προς το κέντρο της πόλης.
Οι σταθµοί µετεπιβίβασης του µετρό (∆ουκίσης Πλακεντίας, Εθνική
Άµυνα, Κατεχάκη και οι νέοι που θα δηµιουργηθούν µε τις επεκτάσεις
του µετρό) θα µπορούσαν να λειτουργούν µε φύλαξη και ως περιβαλλοντικά πάρκα συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος µε την
αύξηση των θέσεων απασχόλησης.
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