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Η σημαντική συμβολή της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της νοοτροπίας των νέων, 

στη δόμηση του τρόπου σκέψης και στις δεξιότητές τους, αναδεικνύει τον ουσιαστικό 

ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας. Η γνώση, η 

νοοτροπία και οι δεξιότητες που καλλιεργούνται από το εκπαιδευτικό σύστημα, 

αποτελούν βασικό συστατικό στην ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας. Υπό το 

πρίσμα αυτό, ο προσανατολισμός  στελεχών των επιχειρήσεων στην αύξηση της 

πραγματικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στο περιβάλλον και 

στις εκάστοτε κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες, διαφαίνεται  εφικτός και γόνιμος. 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΩ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

Στο κομμάτι αυτό της εργασίας, θα επιχειρηθεί να διασαφηνισθεί η έννοια της 

Επιχειρηματικής Ηθικής καθώς και οι όροι και τα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα ή 

έμμεσα με αυτή. Σκοπός είναι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κατανόηση της αξίας 

του όρου στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην σύγχρονη κοινωνική, 

οικονομική, πολιτισμική, πολιτιστική και περιβαλλοντική πραγματικότητα. 

 

ΠΟΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ; 

Η Επιχειρηματική Ηθική αποτελεί τη μελέτη των δραστηριοτήτων και των 

αποφάσεων μιας επιχείρησης που σχετίζεται με τη διαχείριση ζητημάτων «σωστού» 

και «λάθους», με τον χαρακτηρισμό του «σωστού» και του «λάθους» να αφορά την 
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ηθική διάσταση του θέματος (Crane & Matten, 2010, pp. 5). Αποτελεί το εργαλείο 

εκείνο που βοηθά τους υπεύθυνους διοίκησης να προβούν στη λήψη δύσκολων 

πολλές φορές αποφάσεων. Περιλαμβάνει τον καθορισμό για μία επιχείρηση ενός 

συνόλου ηθικών αξιών, βάσει των οποίων καλείται να δράσει και  στο παρόν πλαίσιο 

να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες κρίσεις (Vallance, 1995).  

Η ορολογία της Επιχειρηματικής Ηθικής δεν εστιάζει αποκλειστικά στις εμπορικές 

επιχειρήσεις, άλλα καλύπτει ένα ευρύτερο πλέγμα οργανισμών, όπως είναι οι 

κυβερνητικοί οργανισμοί, οι ομάδες πίεσης, οι μη κυβερνητικές επιχειρήσεις και οι 

οργανισμοί φιλανθρωπίας. Ενδεικτικά θέματα που θίγει και που αποτελούν σημεία 

προβληματισμού για το σύνολο των εμπλεκόμενων οργανισμών, αποτελεί ο δίκαιος ή 

μη τρόπος χειρισμού των υφισταμένων από τους προϊστάμενούς τους, καθώς και το τι 

καθιστά παραπλάνηση σε μία διαφήμιση (Crane & Matten, 2010, pp. 5). 

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΙΣ 

ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ; 

Η εμπλοκή της ηθικής στην ανάλυση των θεμάτων που άπτονται της 

επιχειρηματικότητας, δημιουργεί έναν προβληματισμό σχετικά με την πιθανή ταύτιση 

της Επιχειρηματικής Ηθικής με τη νομική επιστήμη. Με δεδομένο ότι και τα δύο 

«πεδία» διαπραγματεύονται τις έννοιες του «σωστού» και του «λάθους», 

διαπιστώνεται μερική επικάλυψη των δύο, καθώς η νομική επιστήμη αποτελεί 

ουσιαστικά μία κωδικοποίηση της ηθικής σε συγκεκριμένες κοινωνικές αρχές, 

κανονισμούς και προγραφές. Θα μπορούσε να θεωρηθεί επομένως ως ένα σύνολο 

από ελάχιστα αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς, χωρίς ωστόσο να καλύπτει πλήρως 

όλα τα αμφισβητήσιμα θέματα που ενδέχεται να προκύψουν. 
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Σχήμα 1. Σχέση Ηθικής – Νόμου (Κανόνων Δικαίου) 

 

Πηγή: Crane&Matten, 2010, σελ. 7 

 

Όπως υποδηλώνει και το Σχήμα 1, η Επιχειρηματική Ηθική αποτελεί την «γκρίζα 

περιοχή» μεταξύ της ηθικής και των κανόνων δικαίου σε μία επιχείρηση καθώς 

αφορά τα ζητήματα εκείνα για τα οποία δε προκύπτει ομοφωνία σχετικά με το αν κάτι 

χαρακτηρίζεται ως «σωστό» ή «λάθος». Η συζήτηση πάνω σε θέματα ηθικής για τις 

πρακτικές μίας συγκεκριμένης επιχείρησης ενδεχόμενα να οδηγήσει κάποια στιγμή σε 

νομοθεσία, από τη στιγμή που επιτευχθεί κάποιου είδους ομοφωνία, χωρίς ωστόσο οι 

υφιστάμενοι κανόνες δικαίου να προσφέρουν κάποια καθοδήγηση. 

Στην εν λόγω γκρίζα περιοχή επομένως διαπιστώνονται αντικρουόμενες ηθικές αρχές, 

η οποίες εύκολα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως διφορούμενες. Η σαφής και 

καθορισμένη επομένως απάντηση αναφορικά με ποια είναι η «σωστή» απόφαση στην 

επίλυση ενός προβλήματος που εμπίπτει στον τομέα της ηθικής για μια επιχείρηση, 

δεν είναι εφικτή. Η μελέτη ωστόσο της Επιχειρηματικής Ηθικής, θα μπορούσε να 

συμβάλει τα μέγιστα ώστε να λαμβάνονται οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις κάθε 

φορά, χωρίς αυτό να σηματοδοτεί αναμφίβολα τη λήψη «σωστών» πάντα αποφάσεων 

(Crane&Matten, 2010, σελ. 7-8). 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ 
ΜΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

7 
 

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ; 

Ορισμένοι από τους λόγους που θα μπορούσε κανείς να επικαλεσθεί προκειμένου να 

αναδείξει τη σημασία της Επιχειρηματικής Ηθικής και να προωθήσει την υιοθέτησή 

της, είναι οι έξης (Crane&Matten, 2010, σελ. 9, 11 ,13): 

 Η δύναμη και η επιρροή των επιχειρήσεων στην κοινωνία είναι ιδιαιτέρως 

μεγάλες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση σε περισσότερα από 20 ηγετικά 

οικονομικώς έθνη, ένα ποσοστό προσεγγιστικά της τάξης του 75% των 

κατοίκων δήλωσε την πεποίθηση ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις των κυβερνήσεων τους. Η Επιχειρηματική 

Ηθική βοηθά στην κατανόηση των λόγων που αυτό συμβαίνει, στην 

αντιμετώπιση των ενδεχόμενων επιπτώσεων της πραγματικότητας αυτής 

καθώς και στην αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης. 

 

 Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν σε αξιοσημείωτο 

βαθμό στην κοινωνία, αποτελώντας την κινητήριο δύναμη της οικονομικής 

ανάπτυξης, μέσω ενεργειών όπως η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, η 

προσφορά θέσεων εργασίας και η απόδοση φόρων. Ερωτήματα που αφορούν 

το εάν και κατά πόσο η εν λόγω συνεισφορά πραγματοποιείται, εγείρουν 

ουσιώδη ηθικά ζητήματα, τα οποία αγγίζουν τον πυρήνα του κοινωνικού 

ρόλου των επιχειρήσεων στη σύγχρονη κοινωνία. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα, το 50% των υψηλόβαθμων 

διοικητικά επιχειρηματικών στελεχών εκτιμούν ότι οι εταιρείες συμβάλουν σε 

μεγάλο βαθμό θετικά στην κοινωνία, σε αντίθεση με ποσοστό 25% που 

πιστεύει στην αρνητική αντίστοιχη εταιρική κοινωνική συνεισφορά. 

 

 Οι εσφαλμένες επιχειρηματικές πρακτικές ενδεχομένως να επιφέρουν μεγάλη 

ζημία στα άτομα, στις κοινότητες και στο περιβάλλον. Η προσπάθεια για 

κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των πρακτικών αυτών συμβάλει 

στη βελτίωση της θέσης του ανθρώπου στο ευρύτερο πλαίσιο δράσης του. 

 

 Η «καταπάτηση» ηθικών κανόνων αποτελεί μία πραγματικότητα ρεαλιστική 

και υφιστάμενη τόσο μεταξύ χωρών όσο και παραγωγικών τομέων. Σύμφωνα 
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με έρευνα σε δείγμα 1.000 εργαζομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον 

ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, το 1/3 των ερωτηθέντων δε θεωρεί τους 

εργοδότες του δίκαιους. Η Επιχειρηματική Ηθική αποπειράται να διερευνήσει 

τους λόγους που διαπιστώνονται αυτές οι στρεβλώσεις και επιζητά προτάσεις 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν επιτυχώς τέτοιου είδους φαινόμενα. 

 

 Η Επιχειρηματική Ηθική δύναται να συμβάλει στην αποτίμηση των ωφελειών 

και των προβλημάτων που σχετίζονται με διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης 

ζητημάτων που άπτονται της ηθικής διάστασης, στους διάφορους 

οργανισμούς. 

 

 Ο αριθμός των εμπλεκόμενων με την επιχειρηματική δραστηριότητα ατόμων 

που έχουν λάβει επίσημη εκπαίδευση σε θέματα Επιχειρηματικής Ηθικής, 

είναι πολύ περιορισμένος. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την σωστή 

αναγνώριση, διάγνωση, ανάλυση και επίλυση ηθικών προβλημάτων και 

διλημμάτων.  

 

 Η Επιχειρηματική Ηθική αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον γνωστικό πεδίο, 

καθώς παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση που συμβάλει στην υπέρβαση 

του παραδοσιακού πλαισίου σπουδών των μαθημάτων της Διοίκησης των 

Επιχειρήσεων, αντιμετωπίζοντας ορισμένα από τα βασικότερα ερωτήματα που 

θέτει η σύγχρονη κοινωνία. 

 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΤΟΜΙΚΗ Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ; 

Καθοριστικό ρόλο τόσο στην οργάνωση του πλαισίου δράσης όσο και στη διοίκηση 

των επιχειρήσεων, διαδραματίζει ο καθορισμός της ηθικής ως ζήτημα που εστιάζει 

είτε στο άτομο είτε εναλλακτικά στο σύνολο. Σύμφωνα με τη νομιναλιστική άποψη, οι 

επιχειρήσεις αποτελούν συλλογές ατόμων ή άθροισμα ανθρώπων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οποιαδήποτε μομφή ή υπαιτιότητα να αναζητείται στα μέλη που την 

απαρτίζουν ξεχωριστά και να εγείρεται το ερώτημα αν η εταιρεία θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνη για τη συμπεριφορά του συνόλου των εργαζομένων της ή για ορισμένους 
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μόνο από αυτούς. Στον αντίποδα αυτού και σύμφωνα με τους ρεαλιστές, η επιχείρηση 

αποτελεί μία αυτοτελή οντότητα με νόημα, ηθική και νομική υπόσταση (Soares, 

2003). Ως αποτέλεσμα αυτού η εταιρεία είναι ικανή να λαμβάνει ηθικές αποφάσεις 

και επομένως είναι επιρρεπής σε πιθανή ηθική μομφή, μιας και δύναται να αποδοθεί 

ευθύνη στο σύνολο της ως μονάδα (Goodpaster& Matthews, 1982).  

Καθίσταται επομένως κατανοητό ότι οι απόψεις αναφορικά με το ζήτημα ποικίλουν. 

Μέρος της ερευνητικής κοινότητας υποστηρίζει ότι ορισμένα στελέχη διοίκησης 

ενδέχεται να αισθάνονται ότι περιορίζονται από τις αξίες που πρεσβεύει το σύστημα 

–εταιρικό σχήμα– μέσα στο οποίο εργάζονται (Harris & Crane, 2002, pp. 230) και εν 

τέλει να είναι οι προσωπικές τους ηθικές αξίες αυτές που τίθενται σε προτεραιότητα 

έναντι των συλλογικών-οργανωτικών, με σκοπό να προαχθούν οι προσωπικές τους 

φιλοδοξίες (Harrison, 1975, pp.130). Άλλοι ερευνητές, μην παραβλέποντας την 

ιδιαιτερότητα και τη σημασία που εμπεριέχει η ατομική κρίση, δεν μπορούν να 

παραβλέψουν την ανάγκη για μία «ευρύτερη» οπτική που απαιτεί τη διαχείριση της 

συνδυαστικής δυναμικής των  ατόμων που απαρτίζουν τη συλλογική εταιρική δομή. 

Η εταιρεία με βάση τη λογική αυτή καθίσταται ως μία ενιαία, αυτοδύναμη και 

ανεξάρτητη οντότητα (Goodpaster, 1983). 

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ;  

Η ανομοιογενής πρακτική της Επιχειρηματικής Ηθικής που διαπιστώνεται σε 

γεωγραφικό επίπεδο, πηγάζει κυρίως από την ποικιλία του πολιτισμικού και 

ιστορικού περιβάλλοντος των αναφερόμενων περιοχών, όπως απεικονίζεται 

συνοπτικά και στον Πίνακα 1 (Crane&Matten, 2010, σελ. 25-29). 
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Πίνακας 1. Περιφερειακές διαφοροποιήσεις της Επιχειρηματικής Ηθικής: Το 

παράδειγμα της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής 

  
ΕΥΡΩΠΗ 

ΒΟΡΕΙΑ 

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΑΣΙΑ 

ΑΦΡΙΚΗ 

Ποιος είναι υπεύθυνος 

για την ηθική 

συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων; 

Κοινωνικός έλεγχος 

από την ομάδα 
Το άτομο 

Ανώτατη 

διοίκηση 

Συλλογικές 

αποφάσεις 

Ποιος είναι ο βασικός 

παράγοντας αναφορικά 

με την Επιχειρηματική 

Ηθική; 

Η κυβέρνηση, τα 

εργατικά σωματεία, 

οι εταιρικές 

συνεταιρισμοί 

Οι εταιρείες 
Η κυβέρνηση, 

οι εταιρείες 

Μη 

Κυβερνητικοί 

Οργανισμοί 

Ποια είναι η βασική 

κατευθυντήρια γραμμή 

για μια ηθική 

συμπεριφορά; 

Το 

διαπραγματευόμενο 

νομικό πλαίσιο των 

επιχειρήσεων 

Οι εταιρικοί 

κώδικες 

ηθικής 

δεοντολογίας 

Η διοικητική 

σύνεση 

Δέσμευση 

στην 

συνύπαρξη 

και στην 

ομοφωνία. 

Ποια είναι τα βασικά 

ζητήματα αναφορικά με 

την Επιχειρηματική 

Ηθική; 

Τα κοινωνικά 

ζητήματα που 

σχετίζονται με την 

οργάνωση του 

πλαισίου εργασιών 

των επιχειρήσεων 

Η ανάρμοστη 

συμπεριφορά 

και η 

ανηθικότητα 

μεμονωμένων 

αποφάσεων  

Εταιρική 

διακυβέρνηση 

και 

υπευθυνότητα 

Παροχή 

θέσεων 

εργασίας που 

εξασφαλίζουν 

τον ελάχιστο 

μισθό 

συντήρησης, 

παροχή 

αγαθών & 

προϊόντων με 

"δίκαιη" 

τιμολόγηση 

Πηγή: Crane&Matten, 2010, σελ. 26, Ίδια επεξεργασία 

 

Με βάση τον Πίνακα 1, η Βόρεια Αμερική επιδεικνύει έντονη τάση προς τον 

ατομικισμό, γεγονός που συνεπάγεται ότι τα άτομα είναι υπεύθυνα για την 

προσωπική τους επιτυχία και για την λήψη σωστών αποφάσεων. Στην Ασία, ωστόσο, 

η ιεραρχία είναι περισσότερο σημαντική και η ανώτατη διοίκηση είναι αυτή που έχει 

την ευθύνη για τις ηθικές αποφάσεις. Στην Αφρική οι συγκεκριμένες αποφάσεις 
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έχουν συλλογικό χαρακτήρα, με τις φυλές και τις μικρές συλλογικές κοινότητες να 

διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ευρύτερου κοινωνικού 

πλαισίου. Από ευρωπαϊκής πλευράς, οι ομάδες και οι κυρίαρχοι θεσμοί είναι 

υπεύθυνοι για την ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων.  

Σε σχέση με τον βασικότερο παράγοντα που συνδέεται με την Επιχειρηματική Ηθική, 

στη Βόρεια Αμερική αναδεικνύεται η ίδια η εταιρεία, λόγω του αρκετά ασαφούς 

πλαισίου εργασίας, το οποίο δεν κωδικοποιεί το τι θεωρείται «σωστό» και τι «λάθος» 

για συγκεκριμένες πράξεις. Αντιθέτως, στην Ευρώπη είναι υπαρκτό ένα εκτεταμένο 

νομικό δίκτυο το οποίο διευκρινίζει θέματα που άπτονται της ηθικής των 

επιχειρηματικών αποφάσεων και αφορά ενδεικτικά εργοδοτικά, κοινωνικά και 

προνοιακά δικαιώματα καθώς και την ισχυρή παρουσία εργατικών σωματείων, όλα 

αυτά με τη συμμετοχή του κρατικού φορέα. Στην Ασία, διαπιστώνεται συνεργασία 

του κρατικού μηχανισμού με τις επιχειρήσεις και σε λιγότερο βαθμό με τα εργατικά 

σωματεία, ενώ στην Αφρική είναι έντονη η παρουσία Μη Κυβερνητικών 

Οργανισμών εξαιτίας της ελλιπούς χρηματοδότησης του κράτους και του υψηλού 

ποσοστού διαφθοράς.  

Όσον αφορά τη βασική κατευθυντήρια γραμμή για την εκδήλωση ηθικής 

συμπεριφοράς, όπως προαναφέρθηκε η Ευρώπη εστιάζει στο υπάρχον νομικό 

πλαίσιο, η Βόρεια Αμερική στους εταιρικούς ηθικούς κώδικες δεοντολογίας, η Ασία 

στη διοικητική σύνεση και η Αφρική στη δέσμευσή σε αρχές όπως είναι η συνύπαρξη 

και η ομοφωνία.  

Τα βασικά ζητήματα αναφορικά με την εφαρμογή της Επιχειρηματικής Ηθικής 

παρουσιάζουν επίσης γεωγραφική ανομοιογένεια. Στην Ευρώπη δίνεται έμφαση σε 

θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση του πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών, 

ενώ στη Βόρεια Αμερική οι εταιρίες βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με 

τις αποφάσεις που λαμβάνουν και την πιθανή επίδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς. 

Στην Ασία ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εταιρική διακυβέρνηση και υπευθυνότητα, 

ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες βασικοί στόχοι είναι η εξασφάλιση θέσεων εργασίας 

που εγγυώνται τον ελάχιστο μισθό συντήρησης και η παροχή αγαθών και υπηρεσιών 

στο κοινό με «δίκαιη» τιμολόγηση. 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ 
ΜΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

12 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

ΕΝΣΩΜΑΤΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ; 

Για να διερευνήσουμε αρχικά και να προσδιορίσουμε εν συνεχεία τη σχέση μεταξύ 

των δύο, ενδείκνυται να προηγηθεί ο ορισμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι παρ’ όλες τις πολυάριθμες προσπάθειες να 

ορισθεί με σαφήνεια και αμεροληψία το περιεχόμενο της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης, διαπιστώνεται μία ποικιλία στην προσέγγιση του θέματος. Ενδεικτικό 

αποτελεί το γεγονός ότι από το 1980 έως το 2003 έχουν παρουσιασθεί προσεγγιστικά 

τριάντα επτά (37) ορισμοί από ένα σύνολο είκοσι επτά (27) συγγραφέων, οι οποίοι 

εστιάζουν σε πέντε διαστάσεις του φαινομένου: την περιβαλλοντική, την κοινωνική, 

την οικονομική, των εμπλεκόμενων μερών (stakeholders) και την εθελοντική 

(Dahlsrud, 2006).  

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία της Βρετανικής Βιομηχανίας (Confederation of 

British Industry) η «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αξιώνει από τις εταιρείες να 

αναγνωρίσουν το γεγονός ότι θα πρέπει να είναι δημόσια υπόλογες όχι μόνο για την 

οικονομική τους επίδοση, αλλά επίσης και για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους 

πρακτικές. Γενικά η Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη περικλείει το βαθμό στον οποίο οι 

εταιρείες θα πρέπει να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, τη 

βελτίωση της κοινότητας και την Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλον τον κόσμο» (όπ. αναφ. 

στο Hemingway&Maclagan, 2004). 

Η Κοινωνική Ευθύνη επομένως θα πρέπει να θεωρείται ως ένα εργαλείο διοίκησης, 

ως ένα μέτρο προνοητικότητας και σύνεσης καθώς και ως αναγκαία προϋπόθεση για 

την ύπαρξη και την εφαρμογή της δικαιοσύνης. Αυτές οι τρεις παράμετροι οδηγούν 

στην ηθική. Επομένως η Επιχειρηματική Ηθική δεν αποτελεί μέρος της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη αποτελεί μία πλευρά της Επιχειρηματικής Ηθικής (Conill, Luetge & 

Schonwalder-Kuntze, 2008, pp. 71-72). 
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Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΥΟ 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ Ή ΑΣΥΣΧΕΤΙΣΤΕΣ; 

Η βιωσιμότητα έχει πλέον καθιερωθεί ως μία λέξη αλλά και ως μία έννοια ευρέως 

διαδεδομένη και άμεσα συνυφασμένη με τη ρητορική που περιβάλει την 

Επιχειρηματική Ηθική. Αφορά το σύνολο των ενεργών μελών της κοινωνίας και της 

οικονομίας, όπως είναι οι επιχειρήσεις, οι κυβερνητικοί φορείς, οι σύμβουλοι, οι 

ακαδημαϊκοί και οι ομάδες πίεσης (pressure groups) (Crane&Matten, 2010, σελ. 32).  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα του πως αντιλαμβάνονται μεγάλες εταιρείες τη 

βιωσιμότητα και του πως ενσωματώνουν την ίδια την έννοια στην παραγωγική τους 

δραστηριότητα, αποτελούν τα κάτωθι: 

 Nokia – Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας 

2012 («Nokia People & Planet Report 2012»): 

 «Από το 2002 έχουμε με συνέπεια αναφερθεί στην Εταιρική Ευθύνη 

και κάθε χρόνο βασιζόμαστε σε αυτό, στην διαφάνεια μας και στην 

κάλυψη των σχετικών θεμάτων. Σήμερα η έκθεσή μας καλύπτει τις 

ηθικές, κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές που είναι οι 

πλέον σημαντικές για τις επιχειρήσεις της Nokia  και για τα 

εμπλεκόμενα-ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).  

Η Έκθεση για τους Ανθρώπους και τον Πλανήτη της Nokia του 2012, 

χωρίζεται στις ενέργειες της Nokia για τους Ανθρώπους και για τον 

Πλανήτη. Η ενότητα που αναφέρεται στους Ανθρώπους περιγράφει πως 

η κινητή τηλεφωνία μπορεί να αξιοποιηθεί για το καλό των ατόμων και 

των κοινοτήτων, αλλά καλύπτει επίσης και τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίσαμε το 2012, καθώς και το πώς αυτό επηρέασε τους 

υπαλλήλους μας και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η 

ενότητα που αναφέρεται στον Πλανήτη περιγράφει τις πρωτοβουλίες 

μας για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων 

στο περιβάλλον και τη θετική συμβολή που μπορούν να έχουν οι κινητές 

συσκευές για τον πλανήτη. Η Έκθεση είναι διαθέσιμη μόνο σε ψηφιακή 

μορφή, καθώς επιθυμούμε να εκτυπώνουμε λιγότερο»  
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 Ford – Έκθεση Βιωσιμόητας 2013/14 («Sustainability Report 2013/14») 

 «Στη Ford, καθορίζουμε τη βιωσιμότητα ως ένα επιχειρησιακό μοντέλο 

το οποίο δημιουργεί αξία συνεπή με τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και 

ενίσχυση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και χρηματοοικονομικού 

κεφαλαίου.  

Αρκετά χρόνια πριν, ο όρος «Πρόγραμμα Δράσης για την Αειφορία» 

εισήχθηκε στη Ford για να περιγράψει τις δράσεις εκείνες που 

λαμβάνουμε προκειμένου να επιτευχθεί αξιοσημείωτη οικονομία στα 

καύσιμα και να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα 

προϊόντα μας. Τώρα χρησιμοποιούμε τον όρο περισσότερο γενικευμένα 

προκειμένου να περιγράψουμε την αειφόρο στρατηγική μας ως μία 

ολότητα, αντικατοπτρίζοντας το γεγονός ότι τα σημαντικά για μας 

ζητήματα βιωσιμότητας αποτελούν ένα τμήμα ενός πολύπλοκου 

συστήματος που διασυνδέει τα προϊόντα μας, τα φυτά, τους ανθρώπους 

και τις κοινότητες στις οποίες λειτουργούμε. 

…Στο τμήμα της Διακυβέρνησης επεξηγείται η συνολική διακυβέρνηση 

της Ford και η αειφόρος διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του πως 

αντιμετωπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα ηθικά ζητήματα, 

πως συμπεριφερόμαστε στα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και πως 

συμμετέχουμε στις δημόσιες πολιτικές διεργασίες και στη διαχείριση 

βασικών ζητημάτων βιωσιμότητας». 

 

 Toyota –Έκθεση Βιωσιμότητας 2013 («Sustainability Report 2013»): 

 «Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Συνεισφορά στη 

Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη. Προοίμιο. 

Εμείς, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ TOYOTA MOTOR και οι θυγατρικές μας, 

παίρνουμε την πρωτοβουλία να συνεισφέρουμε στην αρμονική και 

βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και της γης, μέσα από όλες τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούμε σε κάθε χώρα 

και περιοχή, με βάση τις Κατευθυντήριες Αρχές μας. Συμμορφωνόμαστε 
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με τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνής νόμους και κανονισμούς, καθώς 

και με το πνεύμα τους, και διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας 

δραστηριότητες με ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Με σκοπό να 

συμβάλουμε στη βιώσιμη/αειφόρο ανάπτυξη, πιστεύουμε ότι η 

διαχείριση, με παράλληλη αλληλεπίδραση με τους μετόχους της 

(stakeholders) όπως περιγράφεται παρακάτω είναι μεγάλης σημασίας, 

και εμείς θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε υγιείς σχέσεις με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) μέσω ανοικτής και δίκαιης 

επικοινωνίας. Αναμένουμε από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους να 

στηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία και να ενεργούν σύμφωνα με αυτό». 

 

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω ενδεικτικές προσεγγίσεις των  εταιρικών εκθέσεων, 

η βιωσιμότητα/αειφορία σχετίζεται με τη μακροπρόθεσμη διατήρηση ενός 

συστήματος που εμπλέκει το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Σαν 

έννοια αναγνωρίζεται ως μία κρίσιμη αρχή, η οποία συμβάλει στον προσδιορισμό και 

στη μορφοποίηση των στόχων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από την οπτική 

της ηθικής (Crane&Matten, 2010, σελ. 37). 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Στο κομμάτι αυτό της εργασίας θα επιχειρηθεί η βαθμιαία κατανόηση της έννοιας της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποσαφηνίζοντας σταδιακά όρους και ζητήματα που την 

περιβάλουν και την αφορούν, προκειμένου να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της και η 

άμεση εμπλοκή της σε θέματα που άπτονται πέραν της οικονομίας, της κοινωνίας, 

του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η έννοια της Οικονομικής Ανάπτυξης αποτελεί αντικείμενο διαχρονικής μελέτης και 

ερμηνείας, αναπροσαρμοζόμενο ανάλογα την ιστορική συγκυρία και τις εκάστοτε 

θεωρίες που υπερισχύουν.  
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Σύμφωνα με τη Νεοκλασική Θεωρία, η Οικονομική Ανάπτυξη είναι σύμφυτη με την 

αύξηση της παραγωγής αγαθών και προϊόντων, δηλαδή με την αύξηση του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και κυρίως του κατά κεφαλήν 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Χωρίς να περιλαμβάνει οποιαδήποτε νύξη για 

ζητήματα όπως η φτώχεια, η διανομή, η ανεργία, θεωρείται ως μία συνεχής και 

αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία, χωρίς συγκρούσεις, η οποία διαχέεται με την 

πάροδο του χρόνου διαστρωματικά, διαταξικά, διαπεριφερειακά, αλλά και διακρατικά 

από τις περισσότερο πλούσιες, στις πιο φτωχές χώρες. 

Από το 1970 και μετά, επαναπροσδιορίσθηκε το περιεχόμενο του όρου, ξεπερνώντας 

τα στενά όρια της αύξησης του ΑΕΠ και ενσωματώνοντας την πεποίθηση ότι η 

ανάπτυξη μίας χώρας δεν εστιάζει αποκλειστικά σε εγχώριες διεργασίες, αλλά 

αποτελεί τμήμα του διεθνούς περιβάλλοντος και των διεθνών σχέσεων έτσι όπως 

αυτά κάθε φορά διαμορφώνονται. Η νέα αυτή προσέγγιση συνυπολόγιζε την ισότητα 

των οικονομικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και λοιπόν σχέσεων, τόσο σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, όσο και σε επίπεδο διαγενεακό (Ρέππας, 2002, σελ. 40-43). 

Αξιοσημείωτη στον προσδιορισμό του όρου είναι και η συμβολή της επίδραση της 

Μαρξιστικής Θεωρίας. Με βάση τη συγκεκριμένη ιδεολογία δόθηκε έμφαση στο 

άτομο και στις ανθρώπινες σχέσεις, αποτελώντας τη βάση για την Ανάπτυξη με Βάση 

τον Άνθρωπο. Σύμφωνα με αυτή: 

 «Η παραγωγή πρέπει να υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, όχι 

τις απαιτήσεις του οικονομικού συστήματος. 

 Μία νέα σχέση πρέπει να εγκαινιαστεί μεταξύ ανθρώπων και φύσης, αυτή της 

συνεργασίας και όχι της εκμετάλλευσης. Ο αμοιβαίος ανταγωνισμός πρέπει να 

αντικατασταθεί από την αλληλεγγύη. 

 Ο στόχος όλων των κοινωνικών διευθετήσεων θα πρέπει να είναι η ανθρώπινη 

ευημερία. 

 Πρέπει να επιδιώκεται όχι η μέγιστη κατανάλωση αλλά η λογική κατανάλωση. 

 Τα άτομο πρέπει να είναι ενεργός, όχι παθητικός μέτοχος της κοινωνικής ζωής» 

(Caltung, 1982, όπως αναφέρεται στο Ρέππας, 2002, σελ. 45). 

Σε ανάλογο κλίμα και με γνώμονα τη βέλτιστη δυνατή διασφάλιση των ατομικών 

συνθηκών διαβίωσης, οι Oberle, Darly & Stowers  (1975) προσεγγίζουν την 

ανάπτυξη ως «μία διαδικασία στην οποία ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός ατόμων, 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ 
ΜΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

17 
 

μιας δεδομένης περιοχής ή ενός δεδομένου περιβάλλοντος, λαμβάνει και υλοποιεί 

κοινωνικά υπεύθυνες αποφάσεις, η πιθανή συνέπεια των οποίων είναι η βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης ορισμένων ανθρώπων, χωρίς να χειροτερεύουν οι συνθήκες ζωής 

των άλλων». 

Αντίστοιχα, η Ενοποιημένη Ανάπτυξη προτάσσει την ενσωμάτωση όλου του 

πληθυσμού στη διαδικασία της ανάπτυξης, μέσω της συμμετοχής και της 

ισοκατανομής. Πιο συγκεκριμένα προτείνει, η ανάπτυξη: 

 «Να μην αφήνει κανένα μέρος του πληθυσμού έξω από τις βλέψεις της αλλαγής 

και της ανάπτυξης 

 Να επιτελεί δομικές αλλαγές που να ευνοούν την εθνική ανάπτυξη και να 

ενεργοποιούν όλα τα τμήματα του πληθυσμού και των κοινωνικών 

οργανώσεων, να εξασφαλίζει τη συμμετοχή τους στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

 Να στοχεύει στην κοινωνική ισότητα, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης 

ικανοποιητικής διανομής του εισοδήματος του έθνους. 

 Να δίνει υψηλή προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων» 

(Ρέππας, 2002, σελ. 45). 

Επόμενος σταθμός στη διεύρυνση του όρου της Οικονομικής Ανάπτυξης υπήρξε το 

Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), το οποίο 

έδωσε έμφαση σε τρεις πυλώνες αναφορικά με το περιεχόμενο της αναπτυξιακής 

διαδικασίας. Συγκεκριμένα όρισε ότι: 

«Η ανάπτυξη είναι ολοκληρωμένη: είναι μία οργανική διαδικασία η οποία εμπλέκει 

έναν αριθμό οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων που 

επικαλύπτονται και συνεχώς επηρεάζουν ο ένας τον άλλο. 

Η ανάπτυξη είναι ενδογενής: κάθε χώρα αναλαμβάνει την ανάπτυξή της σύμφωνα με 

τις δικές της επιλογές και σε αναλογία με τις πραγματικές αξίες, φιλοδοξίες και 

επιδιώξεις του λαού της. 

Η ανάπτυξη είναι παγκόσμια: οι στόχοι της και τα προβλήματά της καθορίζονται σε 

σχέση με τα παγκόσμια προβλήματα και αντικατοπτρίζουν τη γενική φύση της 

ανάπτυξης. Η κοινωνία στην οποία επιτελείται η ανάπτυξη δεν είναι απομονωμένη, 

αλλά αποτελεί μέρος του δικτύου των σχέσεων και των δυνάμεων που καλύπτει 

ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικά πιο αναπτυγμένων 
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κοινωνιών, καθώς επίσης και εκείνων οι οποίες, από οικονομική άποψη, είναι πιο 

περιορισμένες» (Alechina, 1982, όπως αναφέρεται στο Ρέππας, 2002). 

Με τη συνεχή αύξηση του παραγόμενου προϊόντος και τις μεταβολές που 

συντελέστηκαν, αυξήθηκε υπέρμετρα η εκμεταλλευτική σχέση του ανθρώπου έναντι 

της φύσης. Στην προσπάθεια να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα αναδυόμενα 

περιβαλλοντικά ζητήματα πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Διάσκεψη στη Στοκχόλμη το 

1972, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Στη διάσκεψη αυτή ανάγεται το περιβαλλοντικό 

πρόβλημα σε ζήτημα διεθνούς ενδιαφέροντος, αναγνωρίζεται η ευθύνη της 

ανθρώπινης δραστηριότητας στον υποβιβασμό του περιβάλλοντος και επομένως 

αναγνωρίζεται και η ανάγκη για ευαισθητοποίηση και δράση με σκοπό την 

αναβάθμιση του περιβάλλοντος (United Nations, 1973). 

Στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το «Περιβάλλον και την Ανάπτυξη» που 

πραγματοποιήθηκε στο Rio de Janeiro το 1992, επιβεβαιώνεται η θέση του 

περιβάλλοντος στην αναπτυξιακή διαδικασία, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται η 

ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη και να ενσωματώνονται σ’ αυτή οικονομικοί, 

κοινωνικοί, πολιτικοί, πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, τόσο σε εθνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο, με χρονικό ορίζοντα που περιλαμβάνει και τις 

μελλοντικές γενεές. Η διευθέτηση του προβλήματος του κόστους μεταξύ της 

παρούσης και της μελλοντικής γενεάς, με παράλληλη διεύρυνση του περιεχομένου 

της ανάπτυξης και σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, αποτέλεσε το 

περιεχόμενο της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης (Ρέππας, 2002, σελ. 48-50). 

Δυστυχώς τη συμφωνία της Διάσκεψης του Ρίο ακολούθησε μείωση του 

ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών θεμάτων, 

όπως επισημάνθηκε και στη Διάσκεψη του Ρίο +5 το 1997, στην οποία 

διαπιστώθηκαν ελάχιστα και μικρά βήματα προόδου (Παπανδρέου & Σερτζετάκης, 

2002).  

Αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος υπήρξε στη Διάσκεψη της Χιλιετίας της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε το 2000 στη Νέα Υόρκη, στην οποία 

υιοθετήθηκαν πέντε (5) τομείς προτεραιότητας για δράση (νερό, ενέργεια, υγεία, 

γεωργία, βιοποικιλότητα) και οκτώ (8) Στόχοι της Χιλιετίας για την Ανάπτυξη 

(καταπολέμηση της φτώχειας και του υποσιτισμού, καταπολέμηση του 

αναλφαβητισμού, αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών, μείωση της παιδικής 
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θνησιμότητας, βελτίωση της υγείας των μικρών παιδιών, καταπολέμηση των 

λοιμωδών νόσων, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, προώθηση των εταιρικών σχέσεων 

για την ανάπτυξη). Οι στόχοι αυτοί περιελάμβαναν κατάλληλους υπο-στόχους, 

προκειμένου να αναπτυχθεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο για το εμπόριο και την 

οικονομική πολιτική, ικανά να υποστηρίξουν τη βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη και 

ευημερία (United Nations, 2000 όπως αναφέρεται στο Παπαϊωάννου & Μαυροειδής, 

2005). 

Τέλος, στη Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο +20 το 2012 συζητήθηκε πρόταση για γενική 

υιοθέτηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε συνέχεια των Στόχων της 

Χιλιετίας του 2000, με σκοπό να υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση των 

στρατηγικών που θα συμβάλουν στη υλοποίηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μεταξύ 

άλλων, σε θεσμικό επίπεδο, αναγνωρίσθηκε η ανάγκη για ενδυνάμωση και 

ολοκλήρωση των τριών διαστάσεων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομική, 

κοινωνική, περιβαλλοντική), σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, εθνικό, περιφερειακό, 

διεθνές). Επίσης διαπιστώθηκε χάσμα μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνονται στις 

σχετικές Διασκέψεις Κορυφής και στην πρακτική εφαρμογή τους, ενώ παράλληλα 

ανακύπτουν συνεχώς νέες προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Πρόσθετα, έγινε 

προσπάθεια αντικατάστασης του όρου Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τους όρους Πράσινη 

Ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία (Γεροντέλη & Μιχαηλίδου, 2012). 

 

ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ; 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960 οι όροι της Οικονομικής Ανάπτυξης, της 

Οικονομικής Μεγέθυνσης καθώς και της Εκβιομηχάνισης ήταν ταυτόσημοι στην 

καθημερινή χρήση. Η παροδική αυτή ταύτιση οφείλονταν στην αντίληψη της εποχής 

για τους στόχους και το περιεχόμενο της ανάπτυξης που συνέπιπταν με την επίτευξη 

υψηλού ρυθμού αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Με την 

πάροδο του χρόνου, ωστόσο, και τη σταδιακή αναπροσαρμογή του όρους της 

οικονομικής ανάπτυξης, υπήρξε σαφής διαχωρισμός των δύο όρων. 

«Η Οικονομική Μεγέθυνση αναφέρεται στην αύξηση του προϊόντος, η οποία 

προκαλείται από την αύξηση της ποσότητας και της αποδοτικότητας των εισροών που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Αντίθετα, με τον όρο Οικονομική Ανάπτυξη 
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υπονοείται όχι μόνο η μεγέθυνση του ΑΕΠ, αλλά και οι διαρθρωτικές μεταβολές του 

παραγόμενου προϊόντος, η βελτίωση της τεχνολογίας καθώς και οι αλλαγές του 

θεσμικού πλαισίου που προσδιορίζει τον τρόπο παραγωγής και διανομής του 

προϊόντος» (Kindleberger, 1982 όπως αναφέρεται στο Ρέππας, 2002, σελ. 53)  

Από τον ανωτέρω προσδιορισμό των δύο όρων, συμπεραίνουμε ότι η Οικονομική 

Ανάπτυξη είναι ευρύτερη της οικονομικής μεγέθυνσης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί 

ότι ο χρονικός ορίζοντας δρα ως επιπλέον διαφοροποιητικός παράγοντας μεταξύ των 

δύο, καθώς για να επιτευχθεί ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση της Οικονομικής 

Μεγέθυνσης απαιτείται σύντομο χρονικό διάστημα (πχ ένας μήνας ή ένας χρόνος) 

συγκριτικά με την επίτευξη της Οικονομικής Ανάπτυξης. Η τελευταία απαιτεί πολύ 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καθώς είναι αναγκαίες διαθρωτικές αλλαγές, όπως 

είναι η μεταβολή της διάρθρωσης της παραγωγής (Ρέππας, 2002, σελ. 53-54). 

 

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Καθώς οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες εξακολουθούν να 

μεταβάλλονται και ανακύπτουν συνεχώς νέες προκλήσεις στη σημερινή εποχή, μία 

νέα ορολογία έρχεται να καλύψει τις αναδυόμενες ανάγκες στη σύγχρονη 

πραγματικότητα. Ο όρος της ανάπτυξης διευρύνεται σε μεγαλύτερο πλέον βαθμό, 

περιλαμβάνοντας μετασχηματισμούς που αφορούν το πολιτικό, κοινωνικό, 

οικονομικό, πολιτιστικό και οικολογικό περιβάλλον. Οι νέες αυτές προκλήσεις 

αφορούν προβλήματα που εντάσσονται άμεσα στους αναπτυξιακούς στόχους. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: η φτώχεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία 

των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, η αναβάθμιση της θέσης διαφόρων 

πληθυσμιακών ομάδων (όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, τα Άτομα Με Ειδικές 

Δεξιότητες, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με πνευματική διαταραχή), η καλλιέργεια των 

πολιτισμικών και πολιτιστικών αξιών, η διεύρυνση της συμμετοχής του πληθυσμού 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε 

διαφοροποιήσεις (πχ. χρώματος, θρησκείας, εθνικότητας) (Ρέππας, 2002, σελ. 54). 

Με τον όρο Ολική ή Συνολική ανάπτυξη («whole» ή «total» development) 

αναγνωρίζεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι πολλαπλές όψεις και διαστάσεις της 
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αναπτυξιακής διαδικασίας, όπως επίσης και το γεγονός ότι η ανάπτυξη καλύπτει όλες 

τις διαστάσεις του ανθρώπου (πχ φυσικές, πνευματικές) και όλους τους ανθρώπους 

(Sachs, 2000 όπως αναφέρεται στο Ρέππας, 2002, σελ. 55). Με τη νέα αυτή 

διεύρυνση, δεν αφαιρείται κανένα από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά της 

ανάπτυξης, αλλά επέρχεται εμπλουτισμός του φάσματος των στόχων της 

αναπτυξιακής διαδικασίας. Με τον ίδιο τρόπο που διευρύνθηκε ο όρος της 

Οικονομικής Μεγέθυνσης με τον όρο της Οικονομικής Ανάπτυξης, η Ολική 

Ανάπτυξη αποτελεί τη διευρυμένη εκδοχή του όρου της Οικονομικής Ανάπτυξης 

(Ρέππας, 2002, σελ. 54). 

 

Διάγραμμα 1. Το ομόκεντρο εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων Οικονομική 

Μεγέθυνση, Οικονομική Ανάπτυξη και Ολική Ανάπτυξη 

 

Πηγή: Ρέππας (2002, σελ. 57) 

 

Η εν λόγω διεύρυνση είναι εμφανής από το Διάγραμμα 1, το οποίο απεικονίζει τρεις 

ομόκεντρους κύκλους, έναν για κάθε όρο της ανάπτυξης, οι οποίοι εμπεριέχονται ο 

ένας μέσα στον άλλο. Ο οριζόντιος άξονας αφορά το χρόνο και ο κάθετος τη 

βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης. Διαπιστώνεται με σαφήνεια ότι η επέκταση των 

στόχων-μεγεθών που εμπεριέχονται σε κάθε ομόκεντρο κύκλο, δε μπορεί να 
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επιτευχθεί πέρα από κάποια όρια. Προκειμένου δηλαδή να πραγματοποιηθεί 

Οικονομική Μεγέθυνση, θα πρέπει να αυξηθεί το ΑΕΠ έως ότου εξαντληθούν οι 

ποσότητες των εισροών της οικονομίας. Μία τέτοια αύξηση ξεκινά από ένα 

οποιοδήποτε σημείο εντός του κύκλου που περιλαμβάνει την Οικονομική Μεγέθυνση 

και φθάνει μέχρι τα όρια του κύκλου που περιλαμβάνει την Οικονομική Ανάπτυξη 

χωρίς να τα υπερβαίνει. Οποιαδήποτε υπέρβαση, ωστόσο, είναι εφικτή σε περίπτωση 

περεταίρω αύξησης της παραγωγής λόγω πχ υιοθέτησης καινοτόμου τεχνολογίας, η 

οποία επιτυγχάνει Οικονομική Ανάπτυξη, που με τη σειρά της δε μπορεί να υπερβεί 

τα όρια που θέτει ο αντίστοιχος κύκλος της Ολικής Ανάπτυξης. Για να καταστεί 

εφικτός ένας συνδυασμός πέρα από τα όρια του κύκλου της Ολικής Ανάπτυξης 

απαιτείται η γενικότερη ανάπτυξη του κοινωνικού, πολιτιστικού, οικολογικού, 

πολιτικού κτλ περιβάλλοντος, δηλαδή απαιτείται να πραγματοποιηθεί Ολική 

Ανάπτυξη. 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό, θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι η συνεχής 

επίτευξη Οικονομικής Ανάπτυξης, χωρίς σαφή όρια, θα έχει δυσμενείς συνέπειες πχ 

για το περιβάλλον μέσω της εξάντλησης των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Το 

γεγονός αυτό θα συμβάλει αρνητικά στην ευημερία των ανθρώπων όπως και στην 

παραγωγή, καθιστώντας σαφές ότι δε δύναται να συνεχιστεί η Οικονομική Ανάπτυξη 

χωρίς να υπάρξει πρόνοια για την Ολική Ανάπτυξη.  

Αντίστοιχα, δε μπορεί να υπάρξει Ολική Ανάπτυξη πέρα από τα όρια του δεύτερου 

κύκλου (από έξω προς τα μέσα δηλαδή), χωρίς να υπάρξει Οικονομική Ανάπτυξη. 

Έτσι, η προστασία του περιβάλλοντος πχ απαιτεί τη χρήση νέας τεχνολογίας, αύξηση 

του ΑΕΠ και αναδιάρθρωση των παραγόμενων προϊόντων (Ρέππας, 2002, σελ. 56-

58). 

 

ΕΙΣΑΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η βιωσιμότητα ως έννοια είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη απόδοση του 

φυσικού κεφαλαίου, το οποίο αναφέρεται τόσο σε ανανεώσιμους όσο και σε μη 

ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. Σε περίπτωση που η κερδοφορία από την 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων επενδύεται σε κεφάλαιο, με σκοπό τη διαχρονική 

διατήρηση της αξίας της κατανάλωσης μέσω των παραγόμενων υπηρεσιών και 
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προϊόντων, επιτυγχάνεται Βιώσιμη Μεγέθυνση. Σύμφωνα με την εν λόγω προσέγγιση 

είναι εφικτή η διαχρονική κατανάλωση της καθαρής προστιθέμενης αξίας μιας 

οικονομίας, η οποία έχει επέλθει έπειτα από την απαραίτητη απαξίωση του 

συμβεβλημένου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού. 

Το φυσικό κεφάλαιο, ωστόσο, πέρα από βασικό συντελεστή παραγωγής αποτελεί και 

αποδέκτη όλων των απορριμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που 

θεωρηθεί συμπληρωματικός παραγωγικός συντελεστής με δεδομένη προσφορά, 

αυτόματα αναδεικνύεται σε περιοριστικό παράγοντα της Οικονομικής Μεγέθυνσης, 

καθώς η χρήση του δεν αναπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα, σε 

περίπτωση που θεωρηθεί ως υποκατάστατος παραγωγικός συντελεστής, με την 

έννοια της μη πλήρως ανελαστικότητας, η προσφορά του φυσικού κεφαλαίου δύναται 

να θεωρηθεί εξαρτώμενη από την τιμή και την τεχνολογία. Στη σύγχρονη θεωρία 

υπάρχει η παραδοχή ότι ένα τμήμα του φυσικού κεφαλαίου  δύναται να 

υποκατασταθεί μερικώς από άλλους παραγωγικούς συντελεστές, ενώ ένα άλλο τμήμα 

του είναι αυστηρά συμπληρωματικό ως προς τους λοιπούς συντελεστές παραγωγής.  

Για το λόγο αυτό η μεγέθυνση δεν μπορεί να συμβαδίσει με την βιωσιμότητα, σε 

αντίθεση με την ανάπτυξη που μπορεί, έτσι όπως έχει ήδη περιγραφεί σε ανώτερο 

τμήμα της παρούσας ανάλυσης (Παπανδρέου & Σαρτζετάκης, 2002). 

 

ΠΟΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;  

Όπως προαναφέρθηκε, ο όρος Βιώσιμη Ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 

από τη Διεθνή Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στη σύνοδο του Ρίο το 

1992, η οποία λαμβάνοντας το επώνυμο του προέδρου της Brundland, έγινε γνωστή 

και ως «Επιτροπή Brundland». Χαρακτηριστικό γνώρισμα της υπήρξε η αναγνώριση 

της ανάπτυξης ως διαδικασία που εξασφαλίζει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 

διακινδυνεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να εκπληρώσουν τις δικές τους 

ανάγκες. 

Σε ένα σύνολο είκοσι επτά (27) αρχών που διέπουν τα άρθρα της «Διακήρυξης για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη» ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: 
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 «Ο άνθρωπος αποτελεί το επίκεντρο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και δικαιούται μία υγιή 

και παραγωγική ζωή που βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση. Το δικαίωμα αυτό πρέπει 

να εκπληρώνεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με δίκαιο τρόπο στις αναπτυξιακές και 

περιβαλλοντικές ανάγκες, όχι μόνο των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών. 

Έτσι η περιβαλλοντική προστασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής 

διαδικασίας. 

Επισημαίνεται η ευθύνη και η ανάγκη συνεργασίας όλων των κρατών για τη διατήρηση, 

προστασία και αποκατάσταση του οικοσυστήματος της Γης, αλλά και για την επιδίωξη 

των ενδογενών δυνατοτήτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την εξάλειψη της φτώχειας… 

..Για να επιτευχθεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη και να εξασφαλισθεί ένα καλύτερο μέλλον για 

όλους, αναπόσπαστο μέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής πρέπει να είναι η συμμετοχή 

και η ενεργοποίηση των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα, και ιδιαίτερα των γυναικών και 

των νέων… 

Η ειρήνη, η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι έννοιες 

αλληλοεξαρτώμενες και αδιαίρετες» (Ρέππας, 2002, σελ. 50-51). 

 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ  

Έχοντας ως αφετηρία τον ορισμό της ίδιας της ανάπτυξης έτσι όπως διαμορφώθηκε 

διαχρονικά, διαπιστώνεται ότι ο εν λόγω όρος στηρίζεται σε ηθική βάση, καθώς πέρα 

από ποσοτικά στοιχεία εμπεριέχει και ποιοτικά, συμπεριλαμβάνοντας στόχους όπως 

είναι η ισότητα. Πρόσθετα και πιο συγκεκριμένα, η Βιώσιμη Ανάπτυξη ενσωματώνει 

της αξιολόγηση τόσο της ενδο-γενεακής όσο και της δια-γενεακής ισότητας, 

ενσωματώνει δηλαδή την αξιολόγηση καθαρά ηθικών αξιών. Ενέργειες όπως η 

μείωση του επιπέδου φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και η μείωση των 

εισοδηματικών ανισοτήτων στις αναπτυγμένες χώρες, είναι σύννομες με την ηθική, 

ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μία παροντική 

μείωση της αποτελεσματικότητας προς όφελος της ισότητας, μπορεί να οδηγήσει σε 

διεύρυνση των δυνατοτήτων για ανάπτυξης διαχρονικά (Παπανδρέου & Σαρτζετάκης, 

2002). Σύμφωνος με την οπτική αυτή είναι και ο Dovers ο οποίος υποστηρίζει ότι «η 

βιωσιμότητα είναι μία αξία – είναι η ηθική επιλογή του να αποδεχθεί κανείς την 

δικαιοσύνη  μεταξύ των γενεών ως κυρίαρχη ηθική» (Dovers, 1989). 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ            

Η προηγηθείσα ανάλυση ανέδειξε τον παράγοντα της ηθικής στη λήψη των 

επιχειρηματικών αποφάσεων που επιδιώκουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μέσα από την 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Εύλογα, ωστόσο, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με 

τον τρόπο που η Επιχειρηματική Ηθική μπορεί να γίνει κτήμα των εμπλεκομένων 

μερών – στελεχών μίας επιχείρησης, ανεξαρτήτως θέσης ευθύνης, ώστε να 

ενσωματώνεται ομαλά και αβίαστα στη συμπεριφορά και στην κουλτούρα τους, 

προάγοντας με τον πλέον φυσικό τρόπο την Βιώσιμη Ανάπτυξη από ηθική επιλογή. 

Το αμεσότερο και αποτελεσματικότερο μέσο προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω 

στόχος, είναι η εκπαίδευση.  

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΔΙΝΟΝΤΑΣ  

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΝΗΛΗΚΩΝ  

Η προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξη ως έννοια με περιεχόμενο κατανοητό και 

εναρμονισμένο με τις καθημερινές δραστηριότητες των ατόμων, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σταδιακά από τη νεαρή ηλικία. Λόγω, ωστόσο, του πλήθους των 

αλληλεπιδράσεων με ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, την πολιτική, τον 

πολιτισμό, την οικονομία και το περιβάλλον, όπου και απαιτείται ωριμότερη κρίση, 

θεωρείται σκόπιμο στην παρούσα εργασία να δοθεί έμφαση στην ανώτερη και 

ανώτατη παιδεία, καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Για το λόγο αυτό 

διερευνώνται οι επιλογές που προσφέρονται μέσα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα 

και τους επαγγελματικούς φορείς παροχής κατάρτισης, στους ηγέτες των 

επιχειρήσεων και στα μέλη τους, προκειμένου να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στις 

επιχειρηματικές στρατηγικές τους. Οι αρχές και οι πρακτικές των επιχειρήσεων που 

προάγουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  εντοπίζονται στο συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των 

προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων και των προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται ορισμένα από αυτά (International Institute 

for Sustainable Development): 
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 Επαγγελματική Κατάρτιση: 

 Sustainable Enterprise Academy – SEA από το Πανεπιστήμιο του 

York στον Καναδά 

 Σεμινάρια από το HRH Prince of Wales Business & the Environmental 

Program από το Πανεπιστήμιο του Cambridge 

 

 «Εικονικό» Πανεπιστήμιο: 

 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

Foundation for Business and Sustainable Development το οποίο 

παρέχει τρία μαθήματα πάνω στις αειφόρες επιχειρήσεις 

 

 Μαθήματα MBA (Masters in Business Administration): Από ένα σύνολο 

εκατόν είκοσι δύο (122) κέντρων κατάρτισης πάνω στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, τα πενήντα οκτώ (58) εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, εκ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι τα κάτωθι: 

 George Washington University, School of Business and Public 

Management (USA) 

 Harvard University (USA) 

 University of Jyvaeskylae, School of Business and Economics 

(Finland) 

 Loyola Marymount University (USA) 

 University of Michigan Business School (USA) 

 University of North Carolina, Kenan-Flagler Business School (USA) 

 Yale University, Yale School of Management (USA) 

 York University, Schulich School of Business (Canada) 

 

 Πρακτική Άσκηση: 

 Οργανισμός Net Impact 

 

 Εκπαιδευτικές Δυνατότητες στην Ευρώπη: 

Υπάρχει μία βάση δεδομένων απαρτιζόμενη από τουλάχιστον τετρακόσια 

(400) εκπαιδευτικά προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η βάση αυτή 

δεδομένων είναι δυνατό να ομαδοποιηθεί σε πέντε κύριες κατηγορίες. 

 Την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 
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 Τις υποτροφίες 

 Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

 Την επαγγελματική εκπαίδευση 

 Άλλα 

 

 Εκπαίδευση σε ζητήματα Περιβαλλοντικής Διοίκησης: 

 Institute of Environmental Management and Assessment – IEMA με 

έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δραστηριοποιείται σε 

περισσότερες από τριάντα (30) χώρες. 

Στο σημείο αυτό παρατίθενται περιληπτικά ορισμένα από τα κριτήρια που 

επιλέγονται προκειμένου να αποτιμηθεί η συνεισφορά του προγράμματος σπουδών, 

στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.  

 

Πίνακας 2. Επιλεγόμενα κριτήρια προκειμένου να αποτιμηθεί η συνεισφορά των 

προγραμμάτων Σπουδών, στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

Πηγή: Lozano, 2010 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, Παργωγικότητα Πολιτική/Διοίκηση Δημογραφία, Πληθυσμός

Χρήση Πόρων, Εξάντληση (υλικά, ενέργεια, νερό) Προϊόντα & υπηρεσίες (συμπεριλ. των Μεταφορών) Απασχόληση, Ανεργία

Οικονομικά και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ρύπανση/Συσσώρευση τοξικών αποβλήτων/Εκροές Φτώχεια

Παραγωγή, Καταναλωτικά Πρότυπα Βιοποικιλότητα Δωροδοκία, Διαφθορά

Αναπτυξιακά Οικονομικά Αποδοτικότητα Πόρων και Οικολογική Απόδοση Ισότητα, Δικαιοσύνη

Υπερθέρμανση πλανήτη, Εκπομπές, Όξινη Βροχή Υγεία

Κλιματική Αλλαγή, Εξάντληση Όζοντος Κοινωνική Συνοχή

Πόροι (εξάντληση, συντήρηση) (υλικά, ενέργεια, νερό) Εκπαίδευση

Ερημοποίηση, αποψίλωση δασών, χρήσεις γης Ποικιλία

Καταστροφή Όζοντος Πολιτιστική Πολυμορφία (ιδία & άλλων)

Εναλλακτικές Λύσεις Εργασία, Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι άνθρωποι ως Μέρος της Φύσης/ Όρια στην Ανάπτυξη

Συστήματα Σκέψης / Εφαρμογή

Ευθύνη

Διακυβέρνηση

Ολιστική Σκέψη

Μακροπρόθεσμη Σκέψη

Επικοινωνία / Πληροφόρηση

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διεπιστημονικότητα

Ηθική / Φιλοσοφία
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Η εκπαιδευτική κατάρτιση στον τομέα της Αειφορίας αποτελεί μία σημαντική πηγή 

γνώσης προς όφελος των σύγχρονων αναδυόμενων αναγκών. Είναι τα άτομα εκείνα, 

ωστόσο, που καλούνται να αναλάβουν το φορτίο της χάραξης της κατάλληλης 

στρατηγικής και πολιτικής και της συνεπούς εφαρμογής της, μέσα στο πλαίσιο 

δράσης μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια της εργασίας θα δοθεί 

ανισομερή έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό την προσέγγιση της 

επιχειρηματικότητας, με επικέντρωση στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Η επιλογή των δύο αυτών βαθμίδων έγινε προκειμένου να διερευνηθεί ο 

βαθμός κατά τον οποίο η επιχειρηματικότητα γίνεται σταδιακά κτήμα των 

μελλοντικών επιχειρηματιών ή μελών μιας επιχείρησης και αν καθίσταται εφικτή η 

γαλούχηση αξιών, η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η αποκόμιση γνώσεων από νεαρή 

ηλικία, με απώτερο στόχο τη «δημιουργία» σωστών και ηθικών επιχειρηματιών. 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΜΦΥΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 

Τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει ο ιδανικός επιχειρηματίας αποτελούν 

αντικείμενο συζήτησης και περισυλλογής για το σύνολο των ατόμων που 

εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την επιχειρηματικότητα. Η επίγνωσή τους θα 

μπορούσε να οικοδομήσει το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών τυπικής ή άτυπης 

εκπαίδευσης, με σκοπό  την «παραγωγή» του άριστου επιχειρηματία.  

Στην επιστημονική κοινότητα διαφαίνονται αντικρουόμενες απόψεις αναφορικά με το 

ζήτημα αυτό. Ορισμένοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των 

στοιχείων εκείνων της επιχειρηματικότητας που μπορούν να διδαχθούν και εκείνων 

που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διδαχής (Rae & Carswell, 2001), ενώ 

άλλοι συσχετίζουν την απάντηση με τον ορισμό της ίδιας της επιχειρηματικότητας 

(Dana, 2001). Σύμφωνα με την τελευταία αυτή αντίληψη, είναι πιθανό να μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο διδαχής η επιχειρηματικότητα, με την έννοια του να 

εκπαιδευτούν οι επίδοξοι επιχειρηματίες να αναγνωρίζουν πιθανές ευκαιρίες 

επιχειρηματικότητας (Σουμπετεριανός ορισμός της επιχειρηματικότητας) αλλά 

καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολο να εκπαιδευτούν στη δημιουργία επιχειρηματικών 

ευκαιριών (Κιρζνεριανός ορισμός της επιχειρηματικότητας).  
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Συνεπής στην πρώτη άποψη είναι και η πεποίθηση ότι η διδασκαλία της 

επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα συνδυασμό «επιστήμης» και «τέχνης», με την 

«επιστήμη» να σχετίζεται με τις λειτουργικές και συνάμα διδάξιμες δεξιότητες που 

απαιτούνται για την ίδρυση των επιχειρήσεων και την «τέχνη» να σχετίζεται με τη 

δημιουργική πτυχή του επιχειρείν. Με ικανότητες δηλαδή καθαρά υποκειμενικές και 

μη εύκολα διδάξιμες (Jack & Anderson, 1998). 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Υπάρχουν διάφορες οπτικές σχετικά με τους στόχους που θα πρέπει να εκπληρώνει η 

εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τον Jamieson (1984) 

υπάρχουν τρία διαφορετικά στάδια εκπαίδευσης. Υπάρχει η εκπαίδευση «σχετικά με» 

την επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την επιλογή της 

επιχειρηματικότητας ως πεδίο σταδιοδρομίας. Υπάρχει η εκπαίδευση «για» την 

επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει την προετοιμασία των επίδοξων επιχειρηματιών 

στη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, ενώ τέλος υπάρχει η εκπαίδευση «στην» 

ή «εντός» της επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει την εκπαίδευση με σκοπό την 

ανάπτυξη και ανάδειξη των ήδη ενεργών επιχειρηματιών. 

Σύμφωνα με μία εναλλακτική προσέγγιση, οι συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα επιχειρηματικότητας θα πρέπει να μάθουν να απαντούν σε ερωτήματα 

όπως: «το γιατί;», αναπτύσσοντας την κατάλληλη νοοτροπία και υποκίνηση για την 

έναρξη επιχειρηματικής δράσης, «το πώς;», αποκτώντας την τεχνογνωσία και τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για την εταιρική δραστηριοποίηση, «το ποιος;», 

προωθώντας υπάρχοντα και νέα δίκτυα και επαφές με σκοπό την υλοποίηση ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου, «το πότε;», προκειμένου να οξυνθεί η διαίσθησή τους για 

το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για δράση και τέλος «το τι;», κάνοντας κτήμα τη 

γνώση και τις πληροφορίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 

τολμημάτων (Johannisson, 1991). 
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 

Η κατάρτιση και η προσφορά εξειδικευμένων μαθημάτων στην επιχειρηματικότητα 

μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του ατόμου στις δυνατότητές του, με 

αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ενάρξεων νέων επιχειρήσεων (Dyar, 1994). 

Πρόσθετα, η επιχειρηματική εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει την επιθυμία των 

μαθητών σχετικά με την επιχειρηματικότητα, περνώντας τους το μήνυμα ότι 

πρόκειται για μία ευυπόληπτη και κοινωνικώς αποδεκτή επαγγελματική 

σταδιοδρομία (Walstad & Kourilsky, 1998). Με βάση το σκεπτικό αυτό, θα 

επιχειρηθεί μία αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ευρώπη, αναφορικά με 

την ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μία πρώτη εικόνα σχετικά με την εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στο 

εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών της Ευρώπης, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2 

για τα έτη 2000-2011, καθιστά σαφές ότι η προαγωγή της επιχειρηματικότητας μέσω 

της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο, το 

οποίο εντείνεται κυρίως από το 2009 και μετά. 

 

Σχήμα 2. Έναρξη εθνικών στρατηγικών εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα στη 

γενική παιδεία, μεταξύ των ετών 2000 και 2011 

 

Πηγή: Eurydice 

 

Πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση βασικών θεωριών που προωθούν την 

επιχειρηματικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτέλεσε η Λιθουανία το 2003 

ενώ έπονται το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία το 2004. Από το 2007 και κυρίως 

το 2009 διαπιστώνεται μία μαζική δραστηριοποίηση των εθνικών φορέων στην 
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εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για την προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πορτογαλία και η 

Ρουμανία έχουν ήδη ξεκινήσει δημόσιο διάλογο προκειμένου να ενσωματώσουν και 

αυτές με τη σειρά τους την επιχειρηματικότητα στα εθνικά εκπαιδευτικά τους 

συστήματα (Eurydice, 2012, σελ. 7). 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί το γεγονός ότι δεν εμφανίζουν όλες οι 

χώρες ομοιόμορφα χαρακτηριστικά στη σύνταξη των εθνικών τους σχεδίων, καθώς 

παρουσιάζουν αμοιβαίες αποκλίσεις λόγω ιστορικών, οικονομικών, κοινωνικών 

πολιτιστικών και πολιτικών διαφοροποιήσεων. Παρόλα αυτά, είναι εφικτή μια γενική 

ομαδοποίηση αναφορικά με τις προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί. Πιο 

συγκεκριμένα απαντώνται οι τρεις κάτωθι κατηγορίες (Eurydice, 2012, σελ. 7-11): 

 1
η
 Κατηγορία: Συγκεκριμένες στρατηγικές και δράσεις, οι οποίες στοχεύουν 

αποκλειστικά στην ενσωμάτωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

 2
η
 Κατηγορία: Ευρύτερες εκπαιδευτικές και οικονομικές στρατηγικές οι 

οποίες ενσωματώνουν αντικειμενικούς στόχους για την επιχειρηματική 

εκπαίδευση 

 3
η
 Κατηγορία: Ατομικές ή πολλαπλές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την 

επιχειρηματικότητα 

Στην Κατηγορία της Συγκεκριμένης στρατηγικής κατατάσσονται έξι χώρες και δύο 

περιφέρειες: η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, η Γερμανία, η Εσθονία, η 

Λιθουανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία.  

Ευρύτερες εκπαιδευτικές και οικονομικές στρατηγικές εφαρμόζει το μεγαλύτερο 

τμήμα των χωρών του δείγματος. Η εξέταση της εν λόγω Κατηγορίας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι  η προώθηση της επιχειρηματικότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μέσα από διαφορετικά κανάλια, όπως είναι η τυπική εκπαίδευση και οι στρατηγικές 

που αφορούν τη νεολαία (youth strategies) (πχ. Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου, 

Βουλγαρία, Ελλάδα, η Φινλανδία, το Λιχνενστάιν), η Δια Βίου Μάθηση (πχ 

Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Αυστρία, Πολωνία, Τουρκία) και η προώθηση 

τόσο της επιχειρηματικότητας όσο και της καινοτομίας για τη δημιουργία μίας 

δυναμικής οικονομίας (πχ. Ισπανία, Δημοκρατία της Σλοβενίας, Δημοκρατία της 

Σλοβακίας, Ισλανδία). Στην υπο-κατηγορία αυτή δίνεται έμφαση στη σημασία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευτικής βαθμίδας προκειμένου να αναπτυχθεί το 
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επιχειρηματικό πνεύμα, οδηγώντας σε συνεργασίες μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

μερών (stakeholders) από την πλευρά της εκπαίδευσης και από την πλευρά των 

διαφόρων τομέων της οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 

οι στρατηγικές ρητά ενθαρρύνουν τις μεταρρυθμίσεις του προγράμματος σπουδών 

προκειμένου να  ενσωματωθεί ομαλά η επιχειρηματικότητα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

 

Σχήμα 3. Εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή 

της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στη γενική εκπαίδευση, το 2011/12 

 

   Συγκεκριμένη Στρατηγική 

  Μέρος μίας ευρύτερης στρατηγικής 

  Πρωτοβουλίες εν εξελίξει 

   Καμία πρόσφατη στρατηγική ή πρωτοβουλία εν εξελίξει 

Πηγή: Eurydice 
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Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι χώρες που επιχειρούν να εμφυσήσουν την αξία της επιχειρηματικότητας στην 

ιδιαίτερα νεαρή αυτή ηλικία, δεν το επιχειρούν εισάγοντας εξειδικευμένο μάθημα, 

αλλά το πραγματοποιούν ως μέρος των αξιών και των ικανοτήτων που αναπτύσσουν 

σε άλλα μαθήματα και δραστηριότητες του υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών. 

Εξαίρεση αποτελεί η Ολλανδία, η οποία μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη λήψη 

επιδότησης με σκοπό την εφαρμογή εξειδικευμένου μαθήματος. Η πλειονότητα των 

λοιπόν χωρών διδάσκεται την επιχειρηματικότητα ως μέρος της κοινωνικής 

επιστήμης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα όπως η γεωγραφία, η ιστορία, 

η πολιτική αγωγή.  

Χαρακτηριστικά, στη Βουλγαρία και στη Λετονία η επιχειρηματικότητα διδάσκεται 

εντός του μαθήματος της «Οικιακής Οικονομίας και Τεχνολογίας», στη Δημοκρατία 

της Τσεχίας αποτελεί μέρος του προαιρετικού μαθήματος της «Ηθικής», στη 

Λιθουανία είναι ενσωματωμένη τόσο στο πλαίσιο των Κοινωνικών όσο και των 

Φυσικών Επιστημών, ενώ στην Πολωνία έχει ενταχθεί στις Κοινωνικές Επιστήμες 

και στα Μαθηματικά. Στη Δημοκρατία της Σλοβακίας υπάρχει ξεχωριστό μάθημα 

που ονομάζεται «Εκπαιδευτική Εργασία» και στο πλαίσιο του οποίου μπορεί να 

διδαχθεί η επιχειρηματικότητα, ενώ στη Φινλανδία, είναι εφικτή η ανάπτυξη 

εξειδικευμένων μαθημάτων επιχειρηματικότητας (Eurydice, 2012, σελ. 13). 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σε γενικές γραμμές διαπιστώνεται ότι στις πρώτες τάξεις τις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, για τις περισσότερες χώρες του δείγματος, η διαθεματική προσέγγιση 

συνδυάζεται με την ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας σε άλλα μαθήματα. Στη 

Λιθουανία και στη Ρουμανία, ωστόσο, η επιχειρηματικότητα αποτελεί υποχρεωτικό 

μάθημα, ενώ στη Βουλγαρία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για τους μαθητές που 

επιλέγουν τον τεχνολογικό κλάδο. Στη Γερμανία και στην Ισπανία είναι μάθημα 

επιλογής. Σε άλλες χώρες πάλι διαπιστώνεται ενσωμάτωση στα Μαθηματικά, στις 

Επιστήμες, και σε άλλα μαθήματα, ενώ στη Λετονία και στη Σουηδία ορισμένα 

στοιχεία της επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβάνονται στις Τέχνες και στη Μουσική 

(Eurydice, 2012, σελ. 14-15). 
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Σχήμα 4.  Μαθήματα που ενσωματώνουν την εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας, στη 

Γενική Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 2011-2012 

 

Πηγή: Eurydice 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Στις τελευταίες τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περισσότερες από τις μισές 

χώρες περιλαμβάνουν την επιχειρηματικότητα στα γνωστικά αντικείμενα των 

Οικονομικών, της Μελέτης των Επιχειρήσεων και της Σταδιοδρομίας στην 

Εκπαίδευση (πχ. Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία). Ωστόσο, σε ορισμένες μόνο χώρες τα 

μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών 

αποτελούν προαιρετικά μαθήματα. Θα πρέπει να σημειωθεί παρόλα αυτά ότι στις 

περιπτώσεις που η επιχειρηματικότητα έχει ενσωματωθεί στο γνωστικό αντικείμενο 

των Κοινωνικών Επιστημών (πχ Γαλλία, Ιταλία), τα εν λόγω μαθήματα παραμένουν 

ως επί το πλείστον υποχρεωτικά (Eurydice, 2012, σελ. 16-17). 

 

 

 

 

 

Προαιρετικό Υποχρεωτικό για όλους

Επιχειρηματικότητα

Οικονομικά, Μελέτη 

Επιχειρήσεων & σταδιοδρομία 

στην Εκπαίδευση

Κοινωνικές Επιστήμες

Μαθηματικά, Επιστήμες, 

Τεχνολογία, ΤΠΕ

Τέχνες και Μουσική
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Σχήμα 5.  Μαθήματα που ενσωματώνουν την εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας, στη 

Γενική Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 2011-2012 

 

Πηγή: Eurydice 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Όπως γίνεται εμφανές από το Σχήμα 6, οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες 

ευεργετούνται από τα μαθησιακά αποτελέσματα της εκπαίδευσης της 

επιχειρηματικότητας, είτε προσεγγίζοντας την ευρύτερη έννοια και το περιεχόμενό 

της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, είτε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είτε σε 

συνδυασμό και στις δύο βαθμίδων εκπαίδευσης. Τα εν λόγω μαθησιακά 

αποτελέσματα, μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

 Νοοτροπία: Αυτογνωσία, Αυτο-εμπιστοσύνη, Αυτοπεποίθηση 

 Νοοτροπία: Πρωτοβουλία, Ανάληψη Κινδύνων, Δημιουργικότητα, Κριτική 

Σκέψη, Επίλυση Προβλημάτων 

 Γνώση: Ευκαιρίες Καριέρα, Κόσμος της Εργασίας 

 Γνώση: Οικονομικός και Χρηματοπιστωτικός Αλφαβητισμός 

 Γνώση: Οργάνωση Επιχειρήσεων 

 Δεξιότητες: Επικοινωνία, Παρουσίαση, Σχεδιασμός, Ομαδική Εργασία 

 Δεξιότητες: Εξερεύνηση Επιχειρηματικών Ευκαιριών, Σχεδιασμός 

Επιχειρηματικών Έργων 

Προαιρετικό Υποχρεωτικό για όλους

Επιχειρηματικότητα

Οικονομικά, Μελέτη 

Επιχειρήσεων & σταδιοδρομία 

στην Εκπαίδευση

Κοινωνικές Επιστήμες

Μαθηματικά, Επιστήμες, 

Τεχνολογία, ΤΠΕ

Άλλα: Ηθική, Γαλλικά
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Την πλέον ευρεία κατηγορία μαθησιακών αποτελεσμάτων αποτελεί η δεύτερη 

κατηγορία που σχετίζεται με τη νοοτροπία και αφορά τη διδαχή ζητημάτων που 

σχετίζονται με την Πρωτοβουλία, την Ανάληψη Κινδύνων, τη Δημιουργικότητα, την 

Κριτική Σκέψη και την Επίλυση Προβλημάτων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Δημοκρατία της Τσεχίας οι μαθητές και στις δύο 

βαθμίδες εκπαίδευσης προσεγγίζουν την επιχειρηματικότητα μέσω υποχρεωτικών 

μαθημάτων, διδασκόμενοι στάσεις συμπεριφοράς όπως είναι η Αυτογνωσία και η 

Αυτο-εμπιστοσύνη και καλλιεργώντας δεξιότητες όπως είναι η Επικοινωνία, η 

Παρουσίαση, ο Σχεδιασμός και η Ομαδική Εργασία. 

Στη Λιθουανία οι μαθητές διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στάσεις 

συμπεριφοράς όπως είναι η Αυτογνωσία και η Αυτοεκτίμηση μέσω προαιρετικών 

μαθημάτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την επιχειρηματικότητα. Στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διδάσκονται επίσης μέσω προαιρετικών μαθημάτων 

θέματα που σχετίζονται με την Πρωτοβουλία, την Ανάληψη Κινδύνων, τη 

Δημιουργικότητα, την Κριτική Σκέψη, την Επίλυση Προβλημάτων, τις Ευκαιρίες 

Καριέρας και τον Κόσμος της Εργασίας (μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων στις 

ανώτερες τάξεις και μέσω προαιρετικών μαθημάτων στις πρώτες τάξεις του 

σχολείου) και αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η Επικοινωνία, η Παρουσίαση, ο 

Σχεδιασμός και η Ομαδική Εργασία. Παράλληλα σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης οι 

μαθητές διδάσκονται μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων Οργάνωση Επιχειρήσεων και 

Οικονομικό και Χρηματοπιστωτικό Αλφαβητισμό, ενώ παράλληλα καλλιεργούν 

δεξιότητες που σχετίζονται με την Εξερεύνηση Επιχειρηματικών Ευκαιριών και το 

Σχεδιασμό Επιχειρηματικών Έργων. 

Στη Μάλτα τέλος, δεν υπάρχει κάποια επαφή –άμεση ή έμμεση– με την έννοια και το 

περιεχόμενο της επιχειρηματικότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς δεν 

υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη στο πρόγραμμα σπουδών. Στη Δευτεροβάθμια βαθμίδα 

εκπαίδευσης ωστόσο, πραγματοποιείται μία προσπάθεια προσέγγισης της 

επιχειρηματικότητας μέσω προαιρετικών μαθημάτων που στοχεύουν σε πληροφορίες 

γνώσεων παρά δεξιοτήτων ή νοοτροπίας, και σχετίζονται με τον Οικονομικό και 

Χρηματοπιστωτικό Αλφαβητισμό, την Οργάνωση Επιχειρήσεων, τις Ευκαιρίες 

Καριέρα και τον Κόσμος της Εργασίας. 
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Σχήμα 6. Μαθησιακά αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στην 

Πρωτοβάθμια & στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα έγγραφα της 

κεντρικής διεύθυνσης, 2011-2012 

 

Πηγή: Eurydice 

 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί γενικά ότι ενώ ορισμένες χώρες καθορίζουν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα από την εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, είτε 

μέσω της γνώσης ή της νοοτροπίας, είτε αξιοποιώντας τις δύο από τις τρεις 

καταγεγραμμένες διαστάσεις (γνώση, νοοτροπία, δεξιότητες), δεν υπάρχει ούτε μία 

χώρα που να προσπαθεί να προσεγγίσει την επιχειρηματικότητα αποκλειστικά μέσω 

της καλλιέργειας των κατάλληλων δεξιοτήτων (Eurydice, 2012, σελ. 19-22). 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Εστιάζοντας στην περίπτωση της Ελλάδας, διαπιστώνεται ότι η εκπαίδευση της 

επιχειρηματικότητας αποτελεί τμήμα της στρατηγικής για το «Νέο Σχολείο», η οποία 

Μαθησιακά αποτελέσματα για την επιχειρηματικότητα στην πρωτοβάθμια & στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά αποτελέσματα για την επιχειρηματικότητα μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
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ακολουθεί τους στρατηγικούς στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής που είναι κοινοί 

για το σύνολο της Ευρώπης και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ενίσχυση της 

καινοτομίας, της δημιουργικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος. 

Πρόσθετα, η εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας πραγματοποιείται στις τελευταίες 

τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο τρίτο (3
ο
) έτος 

σπουδών δηλαδή στην Τρίτη Λυκείου, ως μέρος του μαθήματος «Αρχές Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών». Το εν λόγω μάθημα διδάσκεται δύο 

(2) ώρες την εβδομάδα καθ’ όλο το έτος σπουδών και αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα 

της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών) (Eurydice, 

2012, σελ. 48, ∙ Ψηφιακό Σχολείο). 

«Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται να αναπτύξουν οι μαθητές ένα 

δομημένο εννοιολογικό υπόβαθρο, το οποίο θα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται και 

να κατανοούν τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την οργάνωση και διοίκηση 

αυτών. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται να κατανοήσουν οι μαθητές: 

 Τους λόγους δημιουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών, τα στοιχεία που 

τους συνθέτουν και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον. 

 Τις κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες. 

 Τη σπουδαιότητα και το περιεχόμενο της οργάνωσης και διοίκησης 

(μάνατζμεντ) και τις διοικητικές λειτουργίες. 

 Τον προσανατολισμό ως προς το περιεχόμενο των επαγγελμάτων στο χώρο της 

διοίκησης των επιχειρήσεων» (Ψηφιακό Σχολείο) 

  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Καθώς μαίνεται η μάχη μεταξύ του παλαιού και του νέου κόσμου, αναδύονται 

συνεχώς νέες ανάγκες, οι οποίες απαιτούν νέους χειρισμούς και νέα εργαλεία από 

τους ανθρώπους προκειμένου να τις ικανοποιήσουν επιτυχώς. Η ανάπτυξη, 

ξεκινώντας αρχικά ως απλή οικονομική αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος, άρχισε σταδιακά  να ενσωματώνει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 

όρους, για να καταλήξει να συμπεριλάβει πρόσθετα πολιτιστικούς, πολιτικούς, 

θεσμικούς, τεχνολογικούς, δια-γενεακούς, ενδο-γενεακούς και ηθικούς. Οι 
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επιχειρήσεις σε αντιστοιχία, έπρεπε να αναζητήσουν νέα εργαλεία διοίκησης και να 

χαράξουν νέες στρατηγικές, όλα προσανατολισμένα και συντονισμένα με τις 

καινούργιες απαιτήσεις της εποχής, αποτάσσοντας τη στυγνή κερδοφορία. Πολύτιμο 

εφόδιο στην επίπονη αυτή προσπάθεια υπήρξε η ενσωμάτωση της Επιχειρηματικής 

Ηθικής στην εταιρική διακυβέρνηση.  

Η διασφάλιση, ωστόσο, της συνεχόμενης συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις 

αναδυόμενες προκλήσεις δεν αποτελεί πάντοτε εύκολη επιλογή, κυρίως όταν τα 

εμπλεκόμενα μέρη δεν έχουν κάνει βίωμα την Επιχειρηματική Ηθική, κομμάτι της 

κουλτούρας και της νοοτροπίας τους. Ο ασφαλέστερος τρόπος να συμβεί αυτό είναι 

μέσω της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, σε όσο το 

δυνατόν νεαρότερη ηλικία, μπορεί να εμφυσήσει ομαλά και αβίαστα ηθικές αρχές 

στην εταιρική διακυβέρνηση, προάγοντας επιτυχώς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε κάθε 

της βήμα. 
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