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1. Ο Κοινωνικός Ρόλος των Επιχειρήσεων
Σε συνδυασµό µε την οικονοµική σύγκλιση που έχει δροµολογηθεί µέσα από τις γνωστές
διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινωνική σύγκλιση, η κοινωνική συνοχή των χωρών
της Ευρώπης, αποτελεί ένα εξίσου αναγκαίο και καθοριστικό παράγοντα για την οµαλή,
ουσιαστική και ολοκληρωµένη επίτευξη του εγχειρήµατος της ενιαίας Ευρώπης. Αποτελεί την
κυριότερη πρόκληση της σύγχρονης Ευρώπης, τη στιγµή που η πραγµάτωσή της φαντάζει
δύσκολη, αφού εµποδίζεται από τη µάστιγα της ψηφιακής εποχής, την ανεργία, η οποία από
την πλειοψηφία των αναλυτών αντιµετωπίζεται ως διαρθρωτική ανεργία.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι ταχύτατοι ρυθµοί ανόδου της οικονοµίας, οι οποίοι
προέρχονται από το συνδυασµό της νέας τεχνολογίας και της παγκοσµιοποίησης του
ανταγωνισµού, δεν έχουν καταφέρει να µειώσουν την υψηλή ανεργία η οποία µαστίζει τη
σύγχρονη κοινωνία.
Το φαινόµενο αυτό οδηγεί σε σοβαρές κοινωνικές αλλά και οικονοµικές συνέπειες, γεγονός
που είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ευρώπη, η οποία έχει ένα συγκεκριµένο κοινωνικό µοντέλο
που χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη, δηµόσια υπευθυνότητα για την προστασία του
κοινωνικού συνόλου, τα θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα και τον ρόλο των κοινωνικών
εταίρων.
Μπροστά σε αυτό το κοινωνικό φαινόµενο ο επιχειρηµατικός κόσµος της Ευρώπη δεν έµεινε
αδρανής, προχώρησε στη δηµιουργία του “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ”.
Το 1996 στο Λονδίνο, 200 εκπρόσωποι

εταιριών σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή έθεσαν σε εφαρµογή την Ευρωπαϊκή ∆ιακήρυξη των Επιχειρήσεων κατά του
Κοινωνικού Αποκλεισµού και ίδρυσαν το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή.
Αποστολή του ευρωπαϊκού δικτύου είναι να βοηθήσει επιχειρήσεις να αυξήσουν την
κερδοφορία τους λαµβάνοντας µέτρα για την (αειφόρο) βιώσιµη ανάπτυξή τους, δίνοντας
έµφαση στην ανθρώπινη πρόοδο και θέτοντας στο κέντρο της καθηµερινής τους πρακτικής
τις αρχές της Κοινωνικής ευθύνης.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το δίκτυο υποστηρίζει και προωθεί την “κοινωνική ευθύνη” των
επιχειρήσεων. Σε εθνικό επίπεδο και µέσω των αντίστοιχων δικτύων που έχει δηµιουργήσει,
παρέχει

πληροφόρηση,

τεχνογνωσία

και

δυνατότητες

συνεργασίας

ανάµεσα

στις

συµµετέχουσες εταιρίες.
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Σήµερα, στις δραστηριότητες του EBNSC (που µετονοµάσθηκε

σε Corporate Social

Responsibility Europe - CSR) και των εθνικών δικτύων που έχει δηµιουργήσει στις
περισσότερες από τις χώρες της Ε.Ε., συµµετέχουν πάνω από 150 εταιρίες και ιδρύµατα.
Άµεσες προτεραιότητες του δικτύου είναι :
1. Η καταγραφή των υπαρχόντων προγραµµάτων κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις,
των καλών πρακτικών, η φιλοσοφία τους, οι κύριοι στόχοι κάθε προγράµµατος, η
µεθοδολογία που ακολουθείται καθώς και τα αποτελέσµατά τους.
2. H ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στα θέµατα
αυτά.
3. H οργάνωση Συνεδρίων των Επιχειρήσεων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Η πρωτοβουλία δηµιουργίας του Ελληνικού ∆ικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή
βασίστηκε τόσο στην θετική εµπειρία ελληνικών επιχειρήσεων από την συµµετοχή τους σε
δραστηριότητες του EBNSC όσο και από το δηλωµένο ενδιαφέρον αριθµού ελληνικών
επιχειρήσεων να προωθήσουν την έννοια της “κοινωνικής ευθύνης” των επιχειρήσεων και την
προαγωγή της ιδέας της “κοινωνικής συνοχής” στην Ελλάδα.
Έτσι µε το από 15/6/2000 καταστατικό ιδρύθηκε η οµώνυµη µη κερδοσκοπική αστική εταιρία
µε 16 µέλη-εταίρους και έδρα την Αθήνα (στα γραφεία του ΕΒΕΑ).
Ιδρυτικά µέλη εκτός το ΣΒΒΕ, ΣΕΒ, και του ΕΒΕΑ είναι η BP Hellas, οι γαλακτοβιοµηχανίες
∆ΕΛΤΑ και ΦΑΓΕ, η TVX , η Fanco, η IBM Hellas, η Nestle Hellas, η εταιρεία Επικοινωνία –
Business Communication Network, η SHELL Hellas, η Philip Morris Hellas, η φαρµακευτική
Jansen-Cilag, η Τσιµεντοβιοµηχανία ΤΙΤΑΝ και τέλος η Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης.
Βασικοί άξονες δράσης του ελληνικού δικτύου είναι :
η οµαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο των κοινωνικά µειονεκτούντων οµάδων.
η ανάπτυξη της ιδέας του κοινωνικού εθελοντισµού, εντός και εκτός των
επιχειρήσεων
η υποστήριξη προγραµµάτων ενεργητικής αντιµετώπισης των προβληµάτων
απασχόλησης
η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιµη ανάπτυξη
Στις άµεσες προτεραιότητες περιλαµβάνονται :
η

καταγραφή

των

υπαρχόντων

προγραµµάτων

κοινωνικής

ευθύνης

των

επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα
ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στα θέµατα αυτά.
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Πολλές ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, προσφέρουν στην κοινωνία και το ευρύτερο
κοινωνικό τους περιβάλλον, εκτός από θέσεις εργασίας και φόρους µε πολλούς άλλους
τρόπους στην διατήρηση της εθνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Αυτό σηµαίνει ότι ο
επιχειρηµατικός κόσµος

αντιλαµβάνεται ότι κερδίζει περισσότερα µακροπρόθεσµα,

υιοθετώντας µια τέτοια πολιτική όπου µέρος από την υπεραξία που δηµιουργούν την
προσφέρουν πίσω στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε 12.000 καταναλωτές 12 Ευρωπαϊκών χωρών αποδεικνύεται πώς :
το 70% των καταναλωτών όταν επιλέγουν και αγοράζουν ένα προϊόν ή µία υπηρεσία,
κρίνουν λαµβάνοντας υπόψη και την περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική της
επιχείρησης που είναι ο παραγωγός του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
1 στους 5 καταναλωτές θα πλήρωνε ευχαρίστως περισσότερα για προϊόντα που
σέβονται το περιβάλλον και παράγονται από εταιρείες µε κοινωνική ευαισθησία και
υπευθυνότητα.

Προτάσεις – Ενέργειες
♦

Ενίσχυση του Ελληνικού ∆ικτύου Επιχειρήσεων για την κοινωνική συνοχή και
λειτουργία στα πλαίσιο αυτού του φορέα συµβουλίου για την κοινωνική ευθύνη των
επιχειρήσεων

µε

συµµετοχή

εκπροσώπων

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης

–

Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
♦

Παροχή κινήτρων και ενηµέρωσης κυρίως προς τις ΜΜΕ για την κατανόηση των
ωφελειών από την εφαρµογή επιχειρηµατικών πολιτικών κοινωνικής ευθύνης
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2. Απονοµή ∆ικαιοσύνης
Στις σύγχρονες κοινωνίες οι πολίτες, αλλά και ο επιχειρηµατικός κόσµος, δικαιούνται να
δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον το οποίο να χαρακτηρίζεται από σύγχρονους
θεσµούς και αποτελεσµατικά όργανα υλοποίησης και λειτουργίας των θεσµών. Ειδικότερα
στον τοµέα της δικαιοσύνης, η ταχύτητα στην απονοµή δικαιοσύνης και στην επίλυση των
διαφορών µεταξύ των φυσικών και νοµικών προσώπων έχει αναχθεί από τη σύγχρονη νοµική
επιστήµη σε δικονοµική αξία σχεδόν ισότιµη µε την ορθότητα των δικαστικών αποφάσεων.
Στη χώρα µας η βραδύτητα την οποία παρατηρούµε στην απονοµή της δικαιοσύνης, επιδρά
αρνητικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας και της διασφάλισης
των όρων πραγµατικής σύγκλισης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο παραπάνω πλαίσιο ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, ασχολήθηκε ουσιαστικά
µε το πρόβληµα της βραδύτητας στην απονοµή της δικαιοσύνης. Για το θέµα αυτό οργάνωσε
το Μάρτιο του 2000 ηµερίδα, µε τη συµµετοχή συνδικαλιστικών φορέων, δικαστών, πολιτικών
και διοικητικών δικαστηρίων, εισαγγελέων, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων, µε σκοπό
την υποβολή προτάσεων για την επίλυση του σηµαντικού αυτού προβλήµατος. Τα πορίσµατα
και τις προτάσεις από την ηµερίδα αυτή, επέδωσαν ο Πρόεδρος και µέλη της ∆ιοικητικής
Επιτροπής και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σ.Β.Β.Ε. στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης κ. Μ.
Σταθόπουλο στις 16.06.2000.
Ο Σύνδεσµος παρατηρεί σήµερα µε ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι ο προβληµατισµός του
αυτός αντιµετωπίστηκε θετικά από το αρµόδιο Υπουργείο και θεωρεί ότι ο νέος νόµος
2915/2001 κινείται προς την κατεύθυνση επίλυσης του προβλήµατος. Εκφράζει την ευχή ότι
νέες νοµοθετικές πρωτοβουλίες στον τοµέα των ποινικών δικαστηρίων θα οδηγήσουν στην
επιτάχυνση και αυτών των διαδικασιών. Τέλος, υποστηρίζει την έναρξη ισχύος των σχετικών
διατάξεων από τις 16.09.2001, χωρίς καµία αναβολή, ώστε όλοι οι έλληνες πολίτες, αλλά και
ειδικότερα οι έλληνες επιχειρηµατίες, να ωφεληθούν από τις ευεργετικές συνέπειες του νόµου
αυτού το συντοµότερο δυνατό.
Η ποινική δίκη στη χώρα µας είναι αλήθεια ότι δεν είναι αποτελεσµατική µε τον τρόπο που
διεξάγεται σήµερα. Ένα σηµαντικό µέρος της αναποτελεσµατικότητάς της έγκειται στη
βραδύτητα ολοκλήρωσης των διεργασιών που χαρακτηρίζουν τη δίκη. Είναι άµεση η
αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων του προβλήµατος, διότι επιφέρει δυσάρεστες συνέπειες,
αφού συνεπάγεται τη σταδιακή υποτίµηση του ρόλου της δικαστικής εξουσίας και τη
δηµιουργία κλίµατος ανασφάλειας και έλλειψης προστασίας από τις συντεταγµένες αρχές.
Απαιτείται βελτίωση της παροχής της έννοµης προστασίας, από την οποία πρώτος ο
επιχειρηµατικός κόσµος, ως παραγωγικά δραστηριοποιούµενος και συναλλασσόµενος θα
ωφεληθεί.
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Προτάσεις – Ενέργειες :
♦

Άµεση επίλυση των προβληµάτων κτιριακής και λοιπής υλικοτεχνικής υποδοµής που
θα διευκολύνουν την ταχύτερη εξέλιξη όλων των διαδικαστικών ενεργειών

♦

Εκστρατεία ενηµέρωσης των πολιτών, από τις αρµόδιες αρχές, σε θέµατα που
αφορούν την προσφυγή του πολίτη στη δικαιοσύνη. Η δεδοµένη ιδιαιτερότητα
των ελλήνων πολιτών να απευθύνονται στα δικαστήρια ακόµη και για
αµφίβολης σπουδαιότητας υποθέσεις τους επιβαρύνει άσκοπα το δικαστικό
σώµα και καθυστερεί χρονικά την απονοµή δικαιοσύνης, υποθάλποντας την
χρονικά παρατεταµένη ατιµωρησία των υπευθύνων.

♦

Μελέτη – σχέδιο δράσης για την ολοκληρωµένη εφαρµογή µηχανογραφηµένων
διαδικασιών

στις δικαστικές υπηρεσίες. Μελέτη από τους αρµόδιους των

πρακτικών του ηλεκτρονικού ή εξ’ αποστάσεως δικαστηρίου (E- Court) που
εφαρµόζεται µε επιτυχία στην Ιταλία και αποτελεί δηµιούργηµα της Κοινωνίας
της Πληροφορίας.
Το E- Court περιλαµβάνει την ύπαρξη ηλεκτρονικών µέσων για τη διαχείριση του δικαστικού
συστήµατος (δίκες εξ’ αποστάσεως για λόγους ασφαλείας). Η αρχική ιδέα ήταν η κατάλληλη
εφαρµογή των νέων τεχνολογιών για το συγχρονισµό και την αυτοµατοποίηση όλων
των δεδοµένων µίας δίκης (κείµενο, εικόνα, ήχος) από όλες της πηγές και τη δυνατότητα
µηχανισµών

αναζήτησης.

Σήµερα

αποτελεί

στην

Ιταλία

ένα

εργαλείο

το

οποίο

βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα του συστήµατος δικαιοσύνης, συµβάλλοντας στη
βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και της ταχύτητας απονοµής
δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα, µέσω του διαδικτύου, και µε τη χρήση συγκεκριµένων
εφαρµογών

οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται σχετικά µε δικαστικές

αποφάσεις και πληροφορίες (χρήση κατάλληλου κωδικού πρόσβασης). Η λειτουργία ενός
τέτοιου συστήµατος προϋποθέτει ασφαλώς και την ανάλογη εκπαίδευση όλων των
βαθµίδων των εργαζοµένων στον τοµέα της δικαιοσύνης.
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Α. Γενικές προτάσεις
που αφορούν σε ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ
1. Ο εκσυγχρονισµός της κοινωνίας θα φέρει και τον εκσυγχρονισµό της δικαιοσύνης
2. Το κράτος πρέπει να θέσει τη δικαιοσύνη στον ίδιο βαθµό προτεραιότητας µε
την υγεία και την παιδεία, διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους.
3. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να λειτουργεί ως δηµόσια διοίκηση. Γι΄ αυτό είναι
απαραίτητη η εκπαίδευση των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων στη διοίκηση
ή και η πρόσληψη εµπείρων διοικητών (managers).
4. O πολίτης πρέπει να αλλάξει νοοτροπία : να παύσει να είναι φιλόδικος, δικοµανής.
Να διατυπώνει εγγράφως τις συµφωνίες του και να τηρεί τις συµβατικές υποχρεώσεις
του.
5. Ο πολίτης πρέπει, αντί της προσφυγής του στη δικαιοσύνη, να επιλέγει και
άλλες εναλλακτικές µεθόδους επίλυσης διαφορών, όπως η εµπορική διαιτησία
(ν. 2753/99).
6. Η ηθικοποίηση της κοινωνίας και η κοινωνική ανάπλασή της θα βοηθήσουν στη
βελτίωση της απονοµής της δικαιοσύνης και από άποψη ταχύτητας.
Β. Ειδικές προτάσεις
που αφορούν στην ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1.

Προτείνονται τροποποιήσεις στους Κώδικες Πολιτικής & Ποινικής ∆ικονοµίας.
Ειδικότερα :
1.1

Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας
1.1.1

Άµεση εφαρµογή της διαδικασίας συµβιβαστικής επίλυσης των
διαφορών µεταξύ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων,

1.1.2

Τροποποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των αποδείξεων στο
Πολυµελές Πρωτοδικείο µε την υποχρεωτική παρουσία σε αυτές
του κ. Εισηγητή ∆ικαστή,

1.1.3

Απλούστευση των διαδικασιών, π.χ. µε την εισαγωγή του θεσµού
των Μονοµελών Εφετείων,

1.1.4

Περιορισµός των εξόδων εκτέλεσης,

1.1.5

Καταδίκη του διαδίκου που ασκεί προδήλως αβάσιµες αγωγές ή
ένδικα µέσα στο σύνολο της πραγµατικής δικαστικής δαπάνης

1.2

Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας
1.2.1

Περιορισµός των ενδίκων βοηθηµάτων, π.χ. κατά βουλευµάτων,

1.2.2

∆ιαχωρισµός των µεγάλων δικαστηρίων σε αστικά και ποινικά
τµήµατα (προβλέπεται ήδη στο ά. 11 ΚΠοιν∆ικ),

1.2.3

Περιορισµός των αναβολών. Προς τούτο το κόστος τους να
επιβαρύνει τους διαδίκους, τόσο στην ποινική, όσο και στην αστική
δίκη
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2.

Ενοποίηση, απλούστευση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας

3.

Αποποινικοποίηση των ψευδοεγκληµάτων και αντικατάσταση των
ποινικών κυρώσεων µε διοικητικές

4.

Να αυξηθεί το κόστος προσφυγής της δικαιοσύνης και να
επιβαρύνει

τους

διαδίκους,

εφόσον

καταθέτουν

αστήρικτες

εγκλήσεις.

Γ. Πρακτικές λύσεις
1. Επιµόρφωση και εξειδίκευση δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. Ίδρυση σχετικού
Ινστιτούτου
2. ∆ηµιουργία περιφερειακών δικαστηρίων ειδικότερα στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
Σύνταξη γενικότερης χωροταξικής µελέτης των δικαστηρίων.
3. Ίδρυση δικαστικής αστυνοµίας. Και τούτο γιατί η «δίκαιη» δίκη απαιτεί και την
εκτέλεση των αποφάσεων.
4. Αύξηση και συµπλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστών και δικαστικών
υπαλλήλων
5. Πληρωµή υπερωριακής απασχόλησης δικαστικών υπαλλήλων
6. Απεµπλοκή δικαστών από άλλα καθήκοντα.
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3.

Ευελιξία στην Αγορά Εργασίας και ο Νέος Νόµος για τις Εργασιακές
Σχέσεις

Η

επίτευξη

µίας

σταθερής

και

υψηλής

ανταγωνιστικότητας

στο

πλαίσιο

της

παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και της τεχνολογικής επανάστασης που βιώνουµε,
προϋποθέτει ότι η κάθε οικονοµία, πέρα από την οικονοµική µεγέθυνση, θα µπορεί να
δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας και θα παρέχει τη βάση για την αύξηση του βιοτικού
επιπέδου των πολιτών της.
Η Ελλάδα είναι σήµερα η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τον υψηλότερο δείκτη
ανεργίας που έφτασε για το 1999 στο 11,7%, µετά την Ισπανία που έχει 14,3%. Η αγορά
εργασίας χρειάζεται εκσυγχρονισµό και απελευθέρωση για να µπορέσει να συµβαδίσει και να
ανταποκριθεί στις ανάγκες της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, όπως αυτές εκφράζονται
από την ανάπτυξη των κλάδων πληροφορικής, τις χρηµατοπιστωτικές αγορές αλλά και τον
τοµέα των υπηρεσιών.
Το νέο µοντέλο απασχόλησης, που φαίνεται να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
ανταγωνιστικότητας, παραχωρεί στις επιχειρήσεις µεγαλύτερη ευελιξία προκειµένου να
επιτύχουν µείωση του κόστους εργασίας και στους εργαζόµενους δυνατότητες για
επαγγελµατική ένταξη, εγγύηση των προοπτικών τους και σεβασµό της ανάγκης τους για
µεγαλύτερα διαστήµατα προσωπικής ζωής.
Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι δυνατό να συµβάλλουν τα ευέλικτα και σύγχρονα µοντέλα
απασχόλησης (µερική απασχόληση, διευθέτηση χρόνου εργασίας, τηλεργασία, προσωρινή
εργασία κ.α.), ώστε η αγορά εργασίας να απορροφά από µόνη της τις δηµιουργούµενες
ανισορροπίες και διακυµάνσεις και να δηµιουργεί ελκυστικές συνθήκες στο επιχειρηµατικό
περιβάλλον για την ανάληψη παραγωγικών επενδύσεων.
Η ψήφιση του νέου νόµου 2874/2000 έγινε δεκτή από τον επιχειρηµατικό κόσµο µε ιδιαίτερο
σκεπτικισµό. Το ερώτηµα που προκύπτει, είναι κατά πόσο ο νέος νόµος, µε τις ρυθµίσεις που
προβλέπει, δηµιουργεί πραγµατικά τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του παραπάνω
στόχου.
Σηµαντικότατα ζητήµατα που απασχολούν τις επιχειρήσεις είναι, η διευθέτηση του χρόνου
εργασίας, η κατάργηση της υπερεργασιακής απασχόλησης, η αµοιβή της υπερωριακής
απασχόλησης, αλλά και οι οµαδικές απολύσεις, όπως ρυθµίζονται στο πλαίσιο του νέου
νόµου. Από τις µέχρι σήµερα αντιδράσεις των επιχειρήσεων, διαφαίνεται ότι οι νέες διατάξεις
αντί να ενισχύουν την επιχειρηµατική απόφαση στην πραγµατοποίηση νέων και βιώσιµων
προσλήψεων, µάλλον θα οδηγήσουν σε συρρίκνωση τους, εξαιτίας του αυξηµένου εργατικού
κόστους που διαµορφώνεται και ενδέχεται να πιέζει ασφυκτικά την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων.
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα προκαταρτικής έρευνας που
ξεκίνησε ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος µεταξύ των επιχειρήσεων της Βόρειας
Ελλάδας, η εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2874/2000 για τις υπερωρίες, επέφερε αύξηση
του συνολικού κόστους εργασίας που κυµαίνεται µεταξύ 20 – 22%, αν εκτιµηθεί ως διαφορά
στο κόστος υπερωριών και στο 2% - 4% ως διαφορά στο συνολικό κόστος εργασίας.
Ο ΣΒΒΕ προτίθεται να ολοκληρώσει την έρευνα του, µε στόχο την εξαγωγή χρήσιµων
συµπερασµάτων, τα οποία θα κοινοποιήσει και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Ένα άλλο θέµα που επανέρχεται αφορά στη µείωση του αριθµού των ωρών εργασίας.
Σύµφωνά µε πρόσφατη µελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, η µείωση των ωρών
εργασίας, χωρίς µείωση των αποδοχών, θα αυξήσει το ωριαίο εργατικό κόστος παραγωγής
κατά 12.5% µε 14%, και συνεπώς η εφαρµογή του µέτρου θα θέσει σε δοκιµασία πολλές
επιχειρήσεις, ενώ δε θα συµβάλει καθόλου στη καταπολέµηση της ανεργίας.
Προτάσεις – Ενέργειες :
Ι) Για την προώθηση της απασχόλησης
♦

Επιτάχυνση της απελευθέρωσης των αγορών, µε παράλληλη ιδιωτικοποίηση και
των υπολοίπων κρατικών µονοπωλίων. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνει δυνατή η
δραστηριοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων σε µέχρι σήµερα κλειστούς τοµείς της
οικονοµίας, δηµιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας.

♦

Ουσιαστική βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης τόσο προς τους
ενδιαφερόµενους για εργασία όσο και προς τους εργοδότες. Σηµαντικό ρόλο
αναµένεται να διαδραµατίσει ο νέος φορέας που θα αντικαταστήσει τον σηµερινό
ΟΑΕ∆, όσο και τα έργα που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο και χρηµατοδοτούνται
µέσω του Γ΄ ΚΠΣ

♦

Παροχή κινήτρων για την γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναµικού
και τη διατήρηση του, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

♦

Αναµόρφωση του εθνικού συστήµατος κατάρτισης και εκπαίδευσης, µε στόχο
την ενθάρρυνση της κινητικότητας από ειδικότητα σε ειδικότητα και από επάγγελµα
σε επάγγελµα. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας της παραπάνω προσπάθειας είναι η
ενεργός συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων.

♦

Σύσταση ειδικής Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει το τεράστιο έργο της
αναµόρφωσης, συστηµατοποίησης και κωδικοποίησης του εργατικού δικαίου,
σύµφωνα µε τις σηµερινές αλλά και τις προβλεπόµενες µελλοντικές συνθήκες και
σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις και τις Οδηγίες και Κανονισµούς των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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4. ∆ιασύνδεση εκπαίδευσης µε τις Ανάγκες της Παραγωγής
Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσµιοποίησης και της νέας οικονοµίας, η ανάγκη της
ουσιαστικής διασύνδεσης όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης µε τις πραγµατικές απαιτήσεις
της παραγωγικής και οικονοµικής δραστηριότητας είναι, περισσότερο από κάθε άλλη φορά,
επιβεβληµένη.
Το φαινόµενο της συνύπαρξης της υψηλής ανεργίας µε την έλλειψη εξειδικευµένου
ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα της Ελλάδας, ως συνέπεια της,
επί σειρά ετών, µη ικανοποιητικής διασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την παραγωγή. Η
έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, ιδιαίτερα σε ειδικότητες που αφορούν το χώρο των
νέων τεχνολογιών, αποτελεί θέµα µείζονος σηµασίας για όλες της χώρες του κόσµου και
ιδιαίτερα για τις χώρες µε υψηλό δείκτη ανάπτυξης, όπως η Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι µε τους
παρόντες ρυθµούς ανάπτυξης των αναγκών και δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες, στην
Ευρώπη µέχρι το 2002, αναµένεται ένα έλλειµµα ανθρώπινου δυναµικού µε δεξιότητες
στις νέες τεχνολογίες της τάξης του 1,6 εκατ. ατόµων.
Σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα η σηµερινή έλλειψη εργαζοµένων στις περιοχές αυτές εκτιµάται
σε 60-90 χιλιάδες και αυξάνεται γεωµετρικά µε το χρόνο. Επιπλέον, σύµφωνα µε την Έκθεση
Συγκριτικής Αξιολόγησης 2000 της UNICE,

το 2003 η έλλειψη προσωπικού µε

εξειδίκευση στην Πληροφοριακή Τεχνολογία αναµένεται να ξεπεράσει το 11,5% της
ζήτησης. Η έλλειψη αυτή συνιστά ένα ουσιαστικό τροχοπέδη προς την κατεύθυνση της
ενίσχυσης της εθνικής µας παραγωγικότητας.
Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η κυριότερη αιτία του παραπάνω φαινοµένου είναι η
ανεπαρκής προσφορά του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Έως σήµερα το σύστηµα
αυτό αναπαράγει ξεπερασµένα πρότυπα, συνεχίζει να συµβάλλει στην αύξηση του αριθµού
των πτυχιούχων ανέργων και υποθάλπει τον εφησυχασµό της νεολαίας, ορίζοντας ως
µοναδικό στόχο την απόκτηση των τυπικών προσόντων που απαιτεί κατά κανόνα η
πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα. Επιπλέον, οι ατέλειες του εκπαιδευτικού µας συστήµατος
γίνονται περισσότερο εµφανής, καθώς µέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε κανένας αξιόπιστος
οδηγός επαγγελµατικού προσανατολισµού, τόσο στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, όσο και
στα Πανεπιστήµια.
Επιπρόσθετα, µία ακόµη αιτία είναι και οι µη ικανοποιητικοί ρυθµοί ανάπτυξης της
έρευνας, που αποτελεί για τις περισσότερο ανεπτυγµένες χώρες την ασφαλιστική δικλείδα
της διασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την παραγωγή. Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται µακριά
από τις βόρειες χώρες που µονοπωλούν τη βιοµηχανία έρευνας και τεχνολογίας, δαπανώντας
τεράστια ποσά. Σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η χώρα µας σηµειώνει την
µικρότερη πρόσβαση στη νέα οικονοµία και την κοινωνία της πληροφορίας από όλες τις
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χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι διαθέτει τις µικρότερες δαπάνες ως προς
την έρευνα και την τεχνολογία. Κανείς βέβαια δε µπορεί να µην αναγνωρίσει τη σηµαντική
πρόοδο που παρουσιάζει η Ελλάδα, σε σχέση µε το Α.Ε.Π, τα τελευταία χρόνια στον τοµέα
αυτό. Απαιτείται όµως περαιτέρω αύξηση των δαπανών, προκειµένου να φτάσουµε και να
ξεπεράσουµε τα επίπεδα των ευρωπαίων εταίρων µας, ενδυναµώνοντας έτσι αποφασιστικά
την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Άλλωστε, ο επιτυχηµένος εργαζόµενος της σύγχρονης κοινωνίας οφείλει να διαθέτει
ικανότητες µάθησης, αφοµοίωσης, προσαρµοστικότητας, συνεργασίας, επικοινωνίας και
άσκησης

επιρροής,

οργάνωσης,

ανάλυσης,

άµεσης

αντιµετώπισης

και

επίλυσης

προβληµάτων, πρωτοβουλίας καθώς και ικανότητες καινοτοµικών παρεµβάσεων. Η
παραπάνω αντίληψη συνιστά το ευέλικτο προφίλ του σύγχρονου εργαζοµένου.
Από την άλλη µεριά όµως, και ο επιχειρηµατικός κόσµος έχει την ευθύνη να συµβάλει στην
οικοδόµηση του ευέλικτου αυτού προφίλ του εργαζοµένου, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να
λαµβάνει την επιθυµητή και αναγκαία κατάρτιση. Οφείλει δηλαδή να παρέχει αφενός µεν τον
αναγκαίο χρόνο και αφετέρου δε την επιδότηση του κόστους κατάρτισης. Επιπρόσθετα, η
παραγωγή από την πλευρά της θα πρέπει να ενηµερώνει την αγορά αλλά και τα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα για τις τρέχουσες ανάγκες της σε εξειδικευµένο ανθρώπινο
δυναµικό, τακτικά και υπεύθυνα, ώστε να δηµιουργηθεί σταδιακά ένα υπόβαθρο
συνεργασίας, µε στόχο τον προγραµµατισµό και την οργάνωση ειδικοτήτων εκπαίδευσης και
επαγγελµατικής κατάρτισης, µε βάση της ανάγκες της αγοράς. Η γνώση πρέπει να
συµβαδίζει µε την παραγωγή και για το λόγο αυτό, οι παρεχόµενες γνώσεις, τα
χορηγούµενα πτυχία και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα δεν αρκεί να κατοχυρώνονται µόνο
στα χαρτιά, αλλά να κρίνονται και να επιβεβαιώνονται από την αγορά.
Οι ραγδαίες κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές απαξιώνουν πολύ γρήγορα τις εξειδικευµένες
γνώσεις και προκαλούν αύξηση της ανεργίας, έλλειµµα εξειδικευµένου ανθρώπινου
δυναµικού και κατ’ επέκταση υστέρηση στους ρυθµούς ανάπτυξης των χωρών. Η Ελλάδα
οφείλει να προετοιµαστεί κατάλληλα και να µεριµνήσει έγκαιρα και ουσιαστικά για την
αποτροπή του παραπάνω κινδύνου. Το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί
παράγοντα – κλειδί και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, ικανό να δώσει ώθηση στην
επιχειρηµατικότητα και να διασφαλίσει την υγιή ανάπτυξη.
Τα χρόνια προβλήµατα της χώρας, όπως αυτά της παιδείας και της ανεργίας αποτελούν σε
σηµαντικό βαθµό προϊόντα αδυναµίας για τη επίτευξη της αποτελεσµατικής σύζευξης της
εκπαίδευσης µε την παραγωγή και για τη θεµελίωση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Η πολιτεία
έχει πλέον χρέος να σχεδιάσει µία διεξοδική µελέτη – σχέδιο δράσης και να προβεί επιτέλους
σε τολµηρές τοµές για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος στην κατεύθυνση της
κάλυψης των σύγχρονων αναγκών της οικονοµίας και της κοινωνίας.
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Προτάσεις – Ενέργειες :
Απαιτούνται επιπρόσθετες ενέργειες και δράσεις όπως:
♦

Ριζική αναδιάρθρωση του συστήµατος παιδείας και κατάρτισης, µε έµφαση στα
νέα συστήµατα πληροφορικής, στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και στην εποικοδοµητική
διασύνδεση της εκπαίδευσης µε την παραγωγή.

♦

Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί από το Υπουργείο στην οργάνωση µαθηµάτων για
την προώθηση της επιχειρηµατικότητας στα σχολεία.

♦

Έναρξη διαλόγου ανάµεσα στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας µε τη
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειών, προκειµένου να
προωθηθεί από κοινού ο στόχος της αρµονικής και εποικοδοµητικής διασύνδεσης της
εκπαίδευσης µε την παραγωγή, στη βιοµηχανία, αλλά και στους άλλους τοµείς της
οικονοµίας µας.

♦

Περαιτέρω αύξηση των δαπανών για έρευνα, τεχνολογία και ανάπτυξη

και

εγρήγορση στην υλοποίηση νέων ανταγωνιστικών υποδοµών
♦

Ο αποτελεσµατικός συντονισµός ανάµεσα στον ιδιωτικό και το δηµόσιο φορέα
θα πρέπει, ιδιαίτερα τη χρονική αυτή περίοδο, να αποτελέσει προτεραιότητα µείζονος
σηµασίας για την πολιτεία.

♦

Προώθηση δράσεων για την δια βίου κατάρτιση, τη συνεχή αναβάθµιση των
υφιστάµενων τεχνολογικών πάρκων, αλλά και τη δηµιουργία νέων, ώστε να
τονωθεί η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη στη χώρα µας. Άµεση προτεραιότητα
η ενίσχυση των ερευνητικών µας δραστηριοτήτων, σε τοµείς υψηλού οικονοµικού
ενδιαφέροντος.

♦

Ουσιαστική απόδοση κινήτρων για την έρευνα και συνεργασία ανάµεσα στα
Πανεπιστήµια και τον επιχειρηµατικό κόσµο

♦

Σχεδιασµός νέων προγραµµάτων και ειδικοτήτων σε άµεση σύνδεση µε την
αγορά εργασίας σε σχολές µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.), καθώς
και στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. . Κρίνονται αναγκαία τα ακόλουθα µέτρα:
-

Ουσιαστική

συνεργασία

των

Πανεπιστηµίων

µε

τους

εργοδότες

(βιοµηχάνους, βιοτέχνες και έµπορους). Η πολιτική του κράτους, όσο αφορά
την εκπαίδευση, δεν πρέπει να είναι ενιαία για κάθε περιφέρεια, αλλά να
στηρίζεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας
-

Στις αποφάσεις για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης και
ειδικοτήτων στις κατά τόπους περιφέρειες τον κύριο λόγο πρέπει να έχουν
κατάλληλα στελεχωµένες περιφερειακές επιτροπές τετραµερής σύνθεσης
(περιφέρεια, εκπαίδευση, εργοδότες και εργαζόµενοι), οι οποίες θα
συντονίζονται για την αποφυγή υπερκαλύψης ειδικοτήτων και άλλων
διαδικαστικών θεµάτων από κεντρική εποπτεύουσα αρχή µε µέλη τους
προέδρους των άνω περιφερειακών επιτροπών.
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