
 

 

"Έχουµε πάρει τη δέσµευση σαν ΣΕΒ να 
αναδεικνύουµε και να προτρέπουµε περισσότερες 
δράσεις από τη σύγχρονη επιχείρηση." 

  
06/06/2006  

Εκποµπή: Μεσηµβρινή Ραδιοεφηµερίδα µε τους Μαρία Γεωργίου και Πάνο 
Αµυρά. 
 

Ακολουθεί απόσπασµα της συνέντευξης µε τον ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο, 
Πρόεδρο του ΣΕΒ: 
  
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: «Είχαµε χθες την παγκόσµια ηµέρα 
περιβάλλοντος, το µήνυµα παραµένει επίκαιρο κάθε µέρα και 
πολλοί υποστηρίζουν ότι η βιοµηχανία έχει µεγάλο µερίδιο ευθύνης 
σε ότι αφορά το θέµα της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα ήθελα 
την άποψή σας.» 
  
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Έχει µερίδιο ευθύνης βέβαια, έχει το µερίδιο της 
ευθύνης που της αναλογεί όπως βέβαια έχει και ο καθένας από µας που ζει 
και δραστηριοποιείται σε αυτόν τον πλανήτη. Το λέω γιατί και το κεντρικό 
µήνυµα µιας αφίσας που έβλεπα στο δρόµο το πρωί έλεγε: η αλλαγή του 
κλίµατος εξαρτάται από σένα, δηλαδή απ’ όλους εµάς.» 
  
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: «Βέβαια σε κάθε περίπτωση η ατοµική ευθύνη 
δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως η βιοµηχανία.» 
  
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Γι’ αυτό είπα ότι η βιοµηχανία έχει το µερίδιο της 
ευθύνης που της αναλογεί και επειδή έχει πιο µεγάλη δράση, έχει 
µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης. Νοµίζω ότι η σύγχρονη και η συγκροτηµένη 
επιχείρηση έχει απόλυτη συνείδηση των ευθυνών και εντατικοποιεί τις 
προσπάθειες για να έχει συνέχεια.»  
  
 ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « Έχετε κάνει κάποιες σκέψεις;» 
 
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Υπάρχουν δράσεις συνεχείς. Καταρχήν υπάρχει η 
καθηµερινή δράση των επιχειρήσεων που φροντίζουν καταρχήν να τηρούν 
τους πολύ αυστηρούς νόµους που υπάρχουν στην Ευρώπη, επιχειρήσεις 
που φροντίζουν να ανταποκρίνονται σε λεπτοµερείς προδιαγραφές που 
υπάρχουν. Στην Ευρώπη έχουµε την αυστηρότερη νοµοθεσία στον κόσµο 
για τη ρύπανση και για το περιβάλλον και για τις επιδράσεις. Μάλιστα το 
40% του νοµοθετικού έργου του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σήµερα είναι 
για θέµατα περιβαλλοντικά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η καθηµερινή δράση και η 
προσπάθεια να τηρούνται όλοι οι νόµοι και να ανταποκρίνονται οι 
επιχειρήσεις στις προδιαγραφές και στους ελέγχους και υπάρχουν επιπλέον 



και πολλές δράσεις και πρωτοβουλίες επιχειρήσεων που υπερβαίνουν αυτές 
τις υποχρεώσεις.»  
  
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: «Παράλληλα πάντως υπάρχει και ένα µεγάλο 
ζήτηµα που σχετίζεται µε τη χωροθέτηση. Βλέπουµε δηλαδή ότι 
υπάρχει µια διελκυστίνδα µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιας 
διοίκησης για το τι γίνεται µε τη χωροθέτηση, που πρέπει να 
λειτουργούν οι επιχειρήσεις, τι πρέπει να γίνει. Σε αυτό τον τοµέα 
εσείς ως ΣΕΒ και ως πρόεδρος του έχετε αναλάβει κάποιες 
πρωτοβουλίες, σκέφτεστε να κάνετε κάτι;» 
  
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: «∆εν νοµίζω ότι υπάρχει κεντρικό σηµείο διαφωνίας 
αυτή τη στιγµή, υπάρχει η συµφωνία ότι βασική προϋπόθεση για να έχουµε 
αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος είναι να αποκτήσουµε µια 
σωστή και οργανωµένη χωροθέτηση. Να ξέρει και το κράτος και οι αρχές 
και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι επιχειρήσεις τι επιτρέπεται που και έτσι να 
προγραµµατίζεται η δράση. Αυτή είναι µια προϋπόθεση στην οποία 
συµφωνούµε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει, δεν έχουµε καταφέρει ακόµα να 
γίνει πραγµατικότητα αυτό.»  
  
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: «Θα αναλάβετε κάποια νέα πρωτοβουλία ώστε 
να γίνει πράξη αυτό που λέτε;» 
  
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Πέρα από την πίεσή µας και τη διάθεσή µας να 
συνεισφέρουµε σε αυτή τη διαδικασία µε τη γνώση που έχουµε, δεν 
µπορούµε εµείς να πάρουµε πρωτοβουλία σε αυτά τα θέµατα. Οι δικές µας 
πρωτοβουλίες είναι ότι έχουµε πάρει τη δέσµευση σαν ΣΕΒ να 
αναδεικνύουµε, να προάγουµε, να προτρέπουµε περισσότερες δράσεις από 
τη σύγχρονη επιχείρηση σαν αυτές που έλεγα πριν, αυτές που υπερβαίνουν 
τις υποχρεώσεις τους, αυτές που δείχνουν ιδιαίτερη οικολογική ευαισθησία. 
Έχουν θεσπιστεί εξάλλου γι’ αυτό και ευρωπαϊκά βραβεία που µάλιστα 
δόθηκαν την περασµένη εβδοµάδα και σε ελληνικές επιχειρήσεις.» 
  
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: «Ακούγοντάς σας στην πρώτη σας οµιλία ως 
πρόεδρος του ΣΕΒ, µου είχε κάνει εντύπωση το άνοιγµα που 
επιχειρήσατε σε κοινωνικούς φορείς, σε κοινωνικούς εταίρους, στη 
ΓΣΕΕ και παράλληλα και ένα µήνυµα που στείλατε προς τις 
επιχειρήσεις- στα µέλη σας να εφαρµόζουν τον κώδικα 
δεοντολογίας τον οποίο έχετε, να λειτουργεί ουσιαστικά η αγορά µε 
συναίνεση. Θα επιµείνετε σε αυτή την προσπάθεια;»  
  
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Πάρα πολύ. Αυτό είναι µια πραγµατικότητα 
σήµερα, οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι µεγάλοι οργανισµοί ανθρώπων 
που τηρούν νόµους, που κάνουν τη δουλειά τους, που παράγουν προϊόντα 
που τα θέλουν οι καταναλωτές, έχουν ένα σηµαντικό ρόλο στην κοινωνία 
που τους έχει ανατεθεί είναι η παραγωγή προϊόντων, υπηρεσιών, η 
παραγωγή και διανοµή πλούτου. Άρα µε αυτή την έννοια έχουν και ρόλο 
και υποχρέωση να µιλάνε µε την υπόλοιπη κοινωνία, να ακούνε, να 
προσπαθούν να γίνονται καλύτερες, να προσπαθούν να συνεισφέρουν όσο 
µπορούν περισσότερο σε όλα αυτά που είναι κοινή µας γραµµή και δεν 
διαφωνούµε.» 
  



∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « Επειδή αυτό το µήνυµα περί συναίνεσης 
κάποιοι µπορεί να το εκλάβουν όπως θέλουν στις µέρες που 
διανύουµε, µας υπόσχεστε και συζήτηση για τα άλλα ζητήµατα που 
έχετε να εξετάσετε ως πρόεδρος του ΣΕΒ για την οικονοµία.»  
  
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: « Όσον αφορά τη συναίνεση αυτή θα είναι η αρχή 
µας, η συναίνεση της δράσης όµως όχι η συναίνεση της απραξίας την οποία 
έχουµε συνηθίσει.» 


