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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε και συντάχθηκε στο πλαίσιο 
του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην 
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων, με εξειδίκευση στα 
Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος.  

Το θέμα της εργασίας είναι η περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων 
που εφαρμόζουν ένα πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
και το κατά πόσο επιτυγχάνεται βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης σε 
σχέση με την περίοδο πριν την εφαρμογή του συστήματος.  

Επιβλέπουσα της εργασίας ήταν η Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία 
Μανδαράκα. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 2 - 5, 
παρουσιάζονται και αναλύονται ορισμοί και έννοιες σχετικά με την 
περιβαλλοντική διαχείριση. Τέτοιες έννοιες είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και οι 
αρχές της, η σχέση των επιχειρήσεων με το περιβάλλον και την προστασία 
του, ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και τα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Αναλύεται επίσης η έννοια της περιβαλλοντικής επίδοσης, της 
μέτρησης και της αξιολόγησής της, καθώς και η σχέση και συμβολή των 
περιβαλλοντικών δεικτών τόσο στην εφαρμογή συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης όσο και στην αξιολόγηση της εταιρικής 
περιβαλλοντικής επίδοσης.  

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται αναλυτικά η έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
σε 43 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και εφαρμόζουν 
πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 ή 
EMAS. Παρουσιάζεται ο στόχος, η μεθοδολογία και ο τρόπος διεξαγωγής 
της έρευνας, καθώς και τα αποτελέσματά της όσον αφορά στη μέτρηση και 
στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των εταιριών. Τέλος, 
παραθέτονται τα συμπεράσματα της εμπειρικής αυτής μελέτης. 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τρεις δημοσιευμένες διεθνείς έρευνες που 
είχαν συναφές αντικείμενο με αυτό της παρούσας μελέτης και στο 
Κεφάλαιο 8 διατυπώνονται τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας. 

Στα παραρτήματα της εργασίας περιλαμβάνονται το ερωτηματολόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας, η επιστολή που το 
συνόδευε, καθώς και πίνακες με τη στατιστική ανάλυση του συνόλου των 
απαντήσεων που δόθηκαν από τις επιχειρήσεις. 

Μέρος των εταιριών που συμμετείχαν, δήλωσαν ότι επιθυμούν να τους 
αποσταλεί αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας μετά την ολοκλήρωσή 
της. Αυτό θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την παρουσίαση και 
αξιολόγηση της εργασίας. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κυρία Μαρία Μανδαράκα για την υπομονή που 
επέδειξε και την ενθάρρυνση που μου παρείχε, καθώς και στην Ερμιόνη 
Φρεζούλη για την υποστήριξη. Πολλά ευχαριστώ επίσης στις εταιρίες που 
δέχθηκαν να αφιερώσουν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους και να 
συμμετάσχουν στην έρευνα, καθώς και συγκεκριμένα στην εταιρία ΕΒΓΑ, 
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που για λίγους μήνες της πρόσφερα αρωγή και μου πρόσφερε γνώση σε 
ένα ακόμα πεδίο.  
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σύμφωνα με την αναφορά Brundtland το 1987, «Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η 
ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε 
κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές 
τους ανάγκες». 

Η βιώσιμη ανάπτυξη εξισορροπεί τρεις θεμελιώδεις απαιτήσεις: 

 τις ανάγκες της κοινωνίας (ο κοινωνικός σκοπός) 

 την αποτελεσματική διαχείριση των ανεπαρκών φυσικών πόρων (ο 
οικονομικός σκοπός) 

 την ανάγκη μείωσης της επιβάρυνσης στο οικοσύστημα (ο 
περιβαλλοντικός σκοπός) 

Κατά συνέπεια, η βιώσιμη ανάπτυξη επιδιώκει να εξισορροπήσει την 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του 
περιβάλλοντος και την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, ώστε να 
μεγιστοποιούνται τα οφέλη που λαμβάνουμε από αυτούς και να 
ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση στο παγκόσμιο οικοσύστημα.  

Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν ορισμένοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
αυτή συνεπάγεται αλλαγές, δεν αποκλείονται αρνητικά σημεία και σίγουρα 
δεν είναι ουτοπία. Βιώσιμη ανάπτυξη δε σημαίνει διατήρηση της παρούσας 
κατάστασης ή προσέγγιση της τελειότητας. Μία βιώσιμη κοινότητα 
επιδιώκει να διατηρήσει και να βελτιώσει τα οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της, ώστε τα μέλη της να μπορούν να 
συνεχίσουν να έχουν υγιείς, παραγωγικές και ευχάριστες ζωές. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη βελτιώνει την οικονομία χωρίς να υποβαθμίζει την 
κοινωνία ή το περιβάλλον. Στοχεύει στη βελτίωση του τρόπου ζωής μας 
χωρίς να αυξάνει συνεχώς την ποσότητα της ενέργειας και των υλικών 
αγαθών που καταναλώνουμε. Μία βιώσιμη κοινωνία δεν καταναλώνει τους 
φυσικούς πόρους με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι αυτοί μπορούν να 
ανανεωθούν. 

Στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, οι αλληλεπιδράσεις που παρατηρούνται σε 
μια κοινότητα, ανεξαρτήτως μεγέθους, διακρίνονται σε: 

 Οικονομικές συναλλαγές: αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών 

 Κοινωνικές σχέσεις: φιλίες, γειτνίαση με άλλους ανθρώπους, 
συμμετοχή, συνεργασία, από κοινού επίλυση προβλημάτων 

 Περιβαλλοντική αλληλεξάρτηση: εξάρτηση από τους δημόσιους 
φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα, όπως τα δάση, οι 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, το νερό και ο αέρας. 

Όταν αυτές οι αλληλεπιδράσεις προσεγγίζονται ως ξεχωριστά, μη 
σχετιζόμενα τμήματα μιας κοινότητας (Σχήμα 1), με τον ίδιο τρόπο 
αντιμετωπίζονται και τα προβλήματά της. 
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Σχήμα 1 Μορφή της κοινότητας ως 
τρία ξεχωριστά, μη σχετιζόμενα 
τμήματα: οικονομία, κοινωνία, 
περιβάλλον. 

 
 

Αυτή η αποσπασματική προσέγγιση μπορεί να επιφέρει ένα πλήθος 
αρνητικών επιπτώσεων: 

 Η επίλυση ενός προβλήματος μπορεί να επιτείνει ένα άλλο 
πρόβλημα. Η οικονομική κατασκευή μιας κατοικίας, για παράδειγμα, 
είναι επιθυμητή, αλλά εάν αυτή η κατοικία βρίσκεται μακριά από τον 
τόπο εργασίας, το αποτέλεσμα είναι αυξημένη κίνηση στους δρόμους 
και ρύπανση. 

 Οι αποσπασματικές λύσεις τείνουν να δημιουργούν αντιμαχόμενες 
ομάδες. Ακούμε συχνά την άποψη «Αν νικήσουν οι 
περιβαλλοντολόγοι, η οικονομία θα υποφέρει», αλλά και την 
αντίθετη άποψη «Αν οι επιχειρήσεις επιτύχουν αυτό που θέλουν, το 
περιβάλλον θα καταστραφεί». 

 Οι αποσπασματικές λύσεις τείνουν να δίνουν έμφαση σε 
βραχυπρόθεσμα οφέλη χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Για παράδειγμα, το φυτοφάρμακο DDT 
φαινόταν να είναι καλή λύση για τα επιβλαβή έντομα, ενώ οι 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αποδείχθηκαν καταστροφικές. 

Αντί για μία αποσπασματική προσέγγιση, απαραίτητη είναι μία προσέγγιση 
της κοινότητας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις διασυνδέσεις μεταξύ 
οικονομίας, περιβάλλοντος και κοινωνίας. Το Σχήμα 2 χρησιμοποιείται 
συχνά για να δείξει αυτές τις διασυνδέσεις: 
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 Περιβάλλον 

 
Κοινωνία 

 

 

 

Σχήμα 2 Μορφή της κοινότητας που δείχνει 
τις διασυνδέσεις μεταξύ των τριών 
τμημάτων της: οικονομία, κοινωνία, 
περιβάλλον. 

 

Οι ενέργειες για βελτίωση των συνθηκών σε μία βιώσιμη κοινότητα 
λαμβάνουν υπόψη αυτές τις διασυνδέσεις. Η κατανόηση των τριών 
τμημάτων και των διασυνδέσεών τους είναι το κλειδί για την κατανόηση 
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της βιωσιμότητας, με την οποία θα επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ αυτών των 
τριών τμημάτων της κοινότητας. 

Παρόλα αυτά, μπορούμε να επιτύχουμε μία ακόμα καλύτερη εικόνα μιας 
βιώσιμης κοινότητας, όπως παρουσιάζει το Σχήμα 3:  

 

 

 
 
 
  

Περιβάλλον 

 
 

Κοινωνία 

Οικονομία 
 

 

Σχήμα 3 Μορφή της κοινότητας ως τρεις 
ομόκεντροι κύκλοι: η οικονομία υφίσταται 
μέσα στην κοινωνία, η οποία υφίσταται μέσα 
στο περιβάλλον. 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3, η οικονομία μπορεί να υφίσταται ξεκάθαρα 
μέσα σε μία κοινωνία, καθώς κάθε έκφανση της οικονομίας απαιτεί 
αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων. Αντίθετα, η κοινωνία είναι πολλά 
περισσότερα από την οικονομία. Η κοινωνία, με τη σειρά της, υφίσταται εξ’ 
ολοκλήρου μέσα στο περιβάλλον. Οι βασικές μας ανάγκες – αέρας, τροφή 
και νερό – προέρχονται από το περιβάλλον, όπως και η ενέργεια και οι 
πρώτες ύλες για την κατοικία, τη μετακίνηση και τα προϊόντα από τα οποία 
εξαρτόμαστε. Τέλος, το περιβάλλον πλαισιώνει την κοινωνία.  

Στην αρχή της ιστορίας του ανθρώπου, το περιβάλλον καθόριζε σημαντικά 
το σχήμα της κοινωνίας. Σήμερα ισχύει το αντίθετο: η ανθρώπινη 
δραστηριότητα διαμορφώνει το περιβάλλον με όλο και αυξανόμενους 
ρυθμούς. Τα τμήματα του περιβάλλοντος που έχουν μείνει αναλλοίωτα από 
την ανθρώπινη δραστηριότητα περιορίζονται όλο και περισσότερο. Παρόλα 
αυτά, επειδή οι άνθρωποι χρειάζονται τροφή, νερό και αέρα για να ζήσουν, 
η κοινωνία δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγαλύτερη από το περιβάλλον. 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα προσπαθήσει καταρχήν να διευκρινίσει 
έννοιες όπως περιβαλλοντική διαχείριση, περιβαλλοντική επίδοση και 
μέτρηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Κυρίως, όμως, θα 
προσπαθήσει να συνδέσει την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης με την περιβαλλοντική επίδοση και να συμβάλει στην 
κατανόηση της σχέσης μεταξύ συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
και περιβαλλοντικής επίδοσης. 

Καθώς ο αριθμός των εταιριών παγκοσμίως που εφαρμόζουν πιστοποιημένα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) συνεχώς αυξάνεται, είναι 
ενδιαφέρον να μελετηθεί εάν και κατά πόσο τα πιστοποιημένα ΣΠΔ 
επηρεάζουν την περιβαλλοντική επίδοση των εταιριών. Το ενδιαφέρον αυτό 
εντείνεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν ευρήματα μελετών που 
απαντούν τόσο θετικά όσο και αρνητικά στο παραπάνω ερώτημα. 
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3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

3.1 Σχέση Επιχειρήσεων με το Περιβάλλον και την Προστασία 
του 

Σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι η περιβαλλοντική προστασία δεν 
αποτελεί πρωταρχική ευθύνη μόνο για τις κυβερνήσεις, αλλά και για τις 
επιχειρήσεις. Πλήθος επιχειρήσεων αναγνωρίζουν ότι η αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων όχι απλά αμυντικά, αλλά με μια 
μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική στρατηγική, μπορεί πραγματικά να 
συντελέσει καταλυτικά στην ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων, καθώς και 
να εξασφαλίσει στις επιχειρήσεις ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα μέσα από την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων της 
παραγωγής. Σίγουρα, όμως, θα πρέπει να υπάρξει ένας υγιής 
επιχειρηματικά, ενσωματωμένος στη συνολική λειτουργία της επιχείρησης 
και ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός σχεδιασμός, ώστε να επιτευχθεί 
μακροπρόθεσμα μια επιτυχής, βιώσιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών θεμάτων του οργανισμού. 

Αρχικά, η στάση των επιχειρήσεων έναντι της προστασίας του 
περιβάλλοντος ήταν αμυντική και προέκυπτε από την ανάγκη 
συμμόρφωσής τους προς τη νομοθεσία. Σταδιακά όμως, οι επιχειρήσεις 
αναγνωρίζουν ότι μέσα από στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης προκύπτουν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, οι οποίες σε προηγούμενες φάσεις εθεωρούντο 
μόνο κόστη ή κίνδυνοι, και ότι η διαχείριση του περιβάλλοντος μπορεί να 
συμβάλει στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, στην αύξηση των 
κερδών και στη βελτίωση των σχέσεών τους με τους καταναλωτές. Κατά 
συνέπεια, προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η έγκριση και η στήριξη της Διοίκησης 
της επιχείρησης. 

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2006 είχαν εκδοθεί τουλάχιστον 129.199 
πιστοποιητικά ISO 14001:2004 σε 140 χώρες και αυτός ο αριθμός φαίνεται 
να αυξάνεται ραγδαία. Συγκεκριμένα, το έτος 2006 παρατηρήθηκε αύξηση 
κατά 16% σε σχέση με το 2005 [15]. 

Εμπειρικά αποδεικνύεται ότι πολλές επιχειρήσεις, φορείς και φυσικά 
πρόσωπα θεωρούν ότι η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 
ή / και η καταχώρηση στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Οικολογικής Διαχείρισης 
και Ελέγχου (EMAS) είναι εγγύηση για καλή περιβαλλοντική επίδοση. 
Κάποιες κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα η Σουηδική, χρησιμοποιούν τον 
αριθμό πιστοποιητικών ISO 14001 και καταχωρήσεων στο EMAS ως δείκτη 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη [7].  

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι πλέον ένα σημαντικό 
ζήτημα για πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία δεν είναι αρκετή. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδείξουν στους 
πελάτες τους και στο κοινό ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις 
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και ότι διαρκώς 
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αναζητούν μέσα για να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Οι επιχειρήσεις 
έχουν ξεκινήσει να διενεργούν περιβαλλοντικούς ελέγχους και να 
αναπτύσσουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης [3]. 

Όπως είναι προφανές, η προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών 
επηρεάζει τη συνολική λειτουργία και αποδοτικότητα της επιχείρησης και 
όχι μόνο την περιβαλλοντική της συμπεριφορά και προϋποθέτει βελτίωση 
της ποιότητας του προϊόντος, κατάλληλη αξιοποίηση της τεχνολογίας, 
εύκολη και γρήγορη διείσδυση σε νέες αγορές [6]. 

Παραδοσιακά, η μόνη όψη των περιβαλλοντικών θεμάτων που φαίνεται να 
αφορούσε την οικονομική ανάλυση ήταν το κόστος αντιμετώπισης του 
περιβαλλοντικού κινδύνου και της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. 
Γενικότερα, οι οικονομικές αγορές αναγνώριζαν το περιβάλλον μόνο από 
τις αρνητικές συνέπειες. Ακόμη και σήμερα θεωρείται ότι η περιβαλλοντική 
προστασία για μία εταιρία έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με άλλους 
επιχειρηματικούς στόχους. Βέβαια, όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται ότι 
η βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς δεν είναι σε αντίθεση με τη 
στρατηγική και την πορεία της επιχείρησης, αλλά μπορεί να έχει πολύ 
θετικά αποτελέσματα στην αποδοτικότητά της γενικότερα [6].  

Στο παρελθόν, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες υποτίμησαν σημαντικά 
τη σημασία του περιβαλλοντικού παράγοντα στην αξιολόγηση των 
επιχειρήσεων. Τα τελευταία όμως χρόνια νέοι κανονισμοί περιβαλλοντικής 
προστασίας και αυστηρότεροι κανόνες στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, 
έχουν οδηγήσει σε μια αύξηση του κόστους και των κινδύνων δανεισμού, 
αύξηση που σχετίζεται με το περιβάλλον. Οι τράπεζες πλέον κάνουν 
διακρίσεις μεταξύ των περιβαλλοντικά φιλικών και μη επιχειρήσεων. Οι 
επενδυτικές εταιρίες παρουσιάζουν μια τάση τελευταία να χρησιμοποιούν 
τα περιβαλλοντικά θέματα ως ένα ακόμη εργαλείο για τη διαφοροποίηση 
μεταξύ των προς χρηματοδότηση εταιριών, παράλληλα με όλα τα άλλα 
παραδοσιακά κριτήρια. Η ενσωμάτωση όμως των περιβαλλοντικών 
παραγόντων στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων δυσχεραίνεται από την 
απουσία ενός δομημένου και κοινά αποδεκτού μεθοδολογικού πλαισίου και 
από το ότι είναι γενικά δύσκολο να απομονωθεί ο περιβαλλοντικός 
παράγοντας στην αξιολόγηση μιας εταιρίας [6]. 

Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας της προσπάθειας συνδυασμού της 
περιβαλλοντικής προστασίας με την οικονομικά ανταγωνιστική επιχείρηση 
είναι, όπως αναφέρθηκε, ο ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός 
σχεδιασμός. Τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια 
επιχείρηση, ώστε να επιτύχει με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό 
τρόπο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης είναι [6]: 

 Αποτύπωση-αξιολόγηση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής επίδοσης 
της επιχείρησης (environmental pre-audit) 

 Προσδιορισμός των μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων για τη βελτίωση 
της περιβαλλοντικής επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
αποτελέσματα της αποτύπωσης 

 Καθορισμός των απαιτούμενων έργων για την υλοποίηση των 
στόχων και εκτίμηση μεγέθους και πολυπλοκότητας των έργων 

 Οικονομική και τεχνική αξιολόγηση των έργων και μελέτη 
σκοπιμότητάς τους 
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 Σαφής εκτίμηση των επιπτώσεων των έργων σε όλους τους τομείς 
λειτουργίας και οργάνωσης της επιχείρησης 

 Επιλογή και κατάρτιση λεπτομερούς σχεδίου υλοποίησης και 
παρακολούθησης του προγράμματος 

Εάν, για παράδειγμα, μία επιχείρηση διερευνά τη σκοπιμότητα ανάπτυξης 
και πιστοποίησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, για να 
εξασφαλίσει την κατά το δυνατό μεγαλύτερη επιτυχία του εγχειρήματος θα 
πρέπει να ακολουθήσει τα παραπάνω βήματα, εφόσον επιτυχής εφαρμογή 
ενός ΣΠΔ συνεπάγεται την υλοποίηση ενός συνόλου από έργα. Αυτά 
μπορεί να είναι επενδυτικά, οργάνωσης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, 
διάχυσης και μπορεί να έχουν αμελητέο ή μεγαλύτερο κόστος. Απαιτείται, 
επομένως, ένας συνολικός σχεδιασμός και προγραμματισμός, που θα 
εγγυάται την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού παράγοντα στη συνολική 
λειτουργία και αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

3.2 Οφέλη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης μιας 
επιχείρησης είναι η εφαρμογή περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η 
περιβαλλοντική διαχείριση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις 
επιχειρήσεις, όπως: 

 μείωση του λειτουργικού κόστους,  

 αύξηση της παραγωγικότητας,  

 βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης,  

 ευκαιρίες για άνοιγμα σε νέες αγορές,  

 εναρμόνιση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και  

 ικανοποίηση των εργαζομένων. 

3.3 Τρόποι Βελτίωσης Περιβαλλοντικής Επίδοσης 

Η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης απαιτεί αποτελεσματικό έλεγχο 
εκείνων των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των διαδικασιών της 
επιχείρησης που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.  

Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων μπορεί να 
επιτευχθεί μέσα από ένα ευρύ πεδίο αλλαγών στις εταιρικές 
δραστηριότητες, στα προϊόντα ή στις διαδικασίες και μπορεί να ποικίλλει 
από μικρές, αποσπασματικές αλλαγές μέχρι την ολοκληρωμένη 
περιβαλλοντική διαχείριση. Αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση είναι [9]: 

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση εργαζομένων, ενημέρωση – 
ευαισθητοποίηση πελατών και προμηθευτών. 

 Επενδύσεις σε τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος και υιοθέτηση 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε σχέση με τη διαχείριση 
αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση αέριων ρύπων, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και νερού κλπ. 
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 «Σχεδιασμός για το περιβάλλον» (DfE – Design for Environment1), 
οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Δημιουργία περιβαλλοντικών εκθέσεων (corporate environmental 
reporting). 

 Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

                                                 
1 Ως Σχεδιασμός για το Περιβάλλον (DfE) ορίζεται: «Η πρακτική, σύμφωνα με την οποία οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες ενσωματώνονται στη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής 
του προϊόντος. Οι πρακτικές Σχεδιασμού για το Περιβάλλον (ή οικολογικού σχεδιασμού) 
αναπτύσσουν περιβαλλοντικά συμβατά προϊόντα και διεργασίες, ενώ διατηρούν τα επίπεδα 
προϊόντος, τιμής, απόδοσης και ποιότητας.» Το ISO 14062 είναι το πρότυπο για το 
Σχεδιασμό για το Περιβάλλον και ανήκει στη σειρά προτύπων ISO 14000. Το πρότυπο αυτό 
στοχεύει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των προϊόντων (όχι των 
επιχειρήσεων). 
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4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 

4.1 Ορισμοί 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια 
συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 
οικολογικού ελέγχου (EMAS) – Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 114 της 
24/04/2001 σ. 0001 – 0029, ως περιβαλλοντική επίδοση ορίζονται τα 
αποτελέσματα της διαχείρισης εκ μέρους ενός οργανισμού των 
περιβαλλοντικών του πτυχών2.  

Μελετητές χρησιμοποιούν τον όρο περιβαλλοντική επίδοση για να 
συμπεριλάβουν [1]: 

 τη χρήση πρώτων υλών, ιδιαίτερα τη χρήση ενέργειας, επικίνδυνων 
υλών και μη ανανεώσιμων πηγών, 

 την εταιρική επίδοση, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν την υγεία 
και ασφάλεια στην εργασία, 

 την πραγματική ή δυνητική επιβάρυνση του αέρα, του νερού και της 
γης από την εταιρία, συμπεριλαμβανομένων και των στερεών 
απορριμμάτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ και 

 την περιβαλλοντική επίπτωση των προϊόντων της εταιρίας, τόσο 
κατά τη χρήση όσο και κατά την απόρριψή τους στο περιβάλλον. 

Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων μπορεί να 
περιλαμβάνει ακόμα και την αισθητική και το σχεδιασμό των υποδομών και 
των προϊόντων, αλλά και την προθυμία της εταιρίας να ενημερώνει και να 
συμβουλεύεται τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη3, όπως τους καταναλωτές, 
τους προμηθευτές, τους γείτονες και τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. 

Εντούτοις, παρά τα όλο και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία της σύνδεσης 
μεταξύ βελτιωμένης περιβαλλοντικής και οικονομικής επίδοσης, ο ρυθμός 
υιοθέτησης πρωτοβουλιών για καθαρότερη παραγωγή και για μείωση των 
αποβλήτων είναι σε γενικές γραμμές αργός. 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό EMAS (ΕΚ, αριθ. 761/2001), ως σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ορίζεται το τμήμα του συνολικού 
συστήματος διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει την οργανωτική 
διάρθρωση, το σχεδιασμό, τις ευθύνες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις 
                                                 
2 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001, ως "περιβαλλοντική πτυχή" ορίζεται ένα 
στοιχείο των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών ενός οργανισμού, το οποίο μπορεί 
να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον. Σημαντική περιβαλλοντική πτυχή είναι μια 
περιβαλλοντική πτυχή η οποία έχει ή μπορεί να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες. 
3 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001, ως "ενδιαφερόμενος" ορίζεται κάθε 
άτομο ή ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών, το οποίο αφορά ή θίγει η 
περιβαλλοντική επίδοση του οργανισμού. 

 10 10



διεργασίες και τους πόρους για τη χάραξη, την εφαρμογή, την επιτυχία, 
την αναθεώρηση και τη διατήρηση και την αναθεώρηση της 
περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ένα σύνολο συνεκτικών στοιχείων που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας οργανισμός, ώστε να μειώσει την επίδρασή 
του στο περιβάλλον. Ένα επιτυχημένο ΣΠΔ συχνά δανείζεται στοιχεία από 
τα προϋπάρχοντα συστήματα διαχείρισης στον οργανισμό και μπορεί να 
περιλαμβάνει διαφορετικές μεταξύ τους περιοχές, όπως η διαχείριση 
ζητημάτων ποιότητας (διορθωτικές ενέργειες), η εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού, η εσωτερική επικοινωνία και η επικοινωνία του με 
το κοινό. 

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελούν μια διαρκή 
διαδικασία και συστηματοποίηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης που 
αποσκοπεί στη βελτίωση των περιβαλλοντικών και των οικονομικών της 
επιδόσεων.  

Σκοπός ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι να προωθήσει 
τη συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση σε ένα οργανισμό, όπως αυτή 
καθορίζεται στην περιβαλλοντική του πολιτική. Ο οργανισμός επιδεικνύει 
συμμόρφωση με την πολιτική του, τόσο μέσα από τις εσωτερικές 
επιθεωρήσεις όσο και από την αξιολόγηση από ένα τρίτο ανεξάρτητο 
φορέα. [12] 

Ο κύκλος εφαρμογής ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 4. 

 

Σχήμα 4 Κύκλος εφαρμογής ενός ΣΠΔ 

 

Συνεχής 
Βελτίωση 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ACT 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - PLAN 

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΟΡΘΩΤΙ-
ΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - CHECK 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - DO 
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4.2 Κυριότερα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Τα δύο κυρίαρχα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι το πρότυπο 
ISO 14001 (International Standardization Organization) και ο κανονισμός 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). 

Το ISO 14001 αποτελεί διεθνές πρότυπο της σειράς ISO 14000, το οποίο 
εκδόθηκε αρχικά το Σεπτέμβριο του 1996 από το Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης (ISO) και εφαρμόζεται εθελοντικά. Στα τέλη του 2004 
κυκλοφόρησε η νέα έκδοση 14001:2004.  

Το πρότυπο αυτό ορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε μία επιχείρηση να 
διαμορφώσει την περιβαλλοντική της πολιτική και να καθορίσει 
αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται 
υπόψη οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και πληροφορίες σχετικά με 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που η ίδια η επιχείρηση προκαλεί. 
Το πεδίο εφαρμογής του προτύπου είναι επιχειρήσεις, οργανισμοί και 
φορείς οποιουδήποτε μεγέθους από οποιοδήποτε κλάδο και αντικείμενο 
δραστηριότητας.  

 Σύμφωνα με το πρότυπο, εντοπίζονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης 
που επιβαρύνουν το περιβάλλον και καθορίζονται και ποσοτικοποιούνται οι 
στόχοι που θα οδηγήσουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Στη συνέχεια ορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες, των οποίων η διαρκής 
εφαρμογή εξασφαλίζει την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Οι διαδικασίες 
αυτές ελέγχονται ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποιητική εφαρμογή τους 
και, αν απαιτηθεί, γίνονται κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Παράλληλα, 
καταγράφονται οι αρμοδιότητες του προσωπικού που υλοποιεί αυτές τις 
διαδικασίες, στο οποίο παρέχεται και η κατάλληλη εκπαίδευση. [2] 

Το ISO 14001 είναι πλέον ένα αποδεδειγμένο επιχειρηματικό μοντέλο 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Έχει υιοθετηθεί από εταιρίες παγκοσμίως ως 
μία μέθοδος διαχείρισης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που λαμβάνει 
υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις 
του ISO 14001 είναι η δέσμευση της εταιρίας για συνεχή βελτίωση. Ο 
προσδιορισμός των περιβαλλοντικών δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για 
την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης μπορεί να είναι ένα βήμα – κλειδί 
στην ανάπτυξη ενός επιτυχημένου συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. [13] 

Η διενέργεια μετρήσεων είναι σίγουρα το κλειδί ώστε να παρασχεθούν οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων, για συγκριτική 
αξιολόγηση και για προώθηση της συνεχούς βελτίωσης. Παρόλο που έχουν 
γίνει πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεικτών για το 
περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για μία 
κοινώς αποδεκτή ομάδα δεικτών. [13] 

Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (Κανονισμός 
EMAS), το οποίο τέθηκε αρχικά σε ισχύ τον Απρίλιο του 1995, έχει στόχο 
να προάγει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
οργανισμών. Είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
αναλάβουν σε εθελοντική βάση τη δέσμευση να αξιολογηθούν και να 
βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους [2].  
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Έως το 2001 το EMAS αφορούσε μόνο τους βιομηχανικούς-
κατασκευαστικούς τομείς, οπότε και αναθεωρήθηκε. Σκοπός αυτής της 
αναθεώρησης ήταν η επέκταση της χρήσης του σε κάθε οργανισμό 
οποιουδήποτε τομέα ή κλάδου. Παράλληλα, το EMAS έγινε περισσότερο 
συμβατό με το ISO 14001. 

Σκοπός του ΕMAS είναι η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών με [5]: 

 κατάρτιση και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
από τους οργανισμούς,  

 συστηματική, αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων 
των συστημάτων αυτών,  

 ενημέρωση ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και ανοικτό 
διάλογο με το κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους, 

 ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στον οργανισμό, καθώς και 
κατάλληλη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση, οι οποίες 
διευκολύνουν τη δραστήρια συνεργασία στα καθήκοντα που 
αναφέρονται στο στοιχείο 1. Εφόσον το ζητήσουν, συμμετέχουν 
επίσης τυχόν αντιπρόσωποι των εργαζομένων. 

Ο Κανονισμός EMAS είναι ένα δείγμα της νέας, προσανατολισμένης στην 
αγορά, προσέγγισης όσον αφορά στην περιβαλλοντική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος του είναι να ενθαρρύνει τις βιομηχανικές 
επιχειρήσεις να αναλάβουν ευθύνη για τα περιβαλλοντικά ζητήματά τους 
και να μειώσουν τις βλαβερές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον με ένα 
αυτο-ρυθμιστικό και εθελοντικό τρόπο [3]. 

4.3 Χαρακτηριστικά και Διαφορές των Κυριότερων 
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και το 
ευρωπαϊκό σύστημα EMAS μοιάζουν σε αρκετά σημεία. Σε γενικές γραμμές 
όμως, μπορεί να ειπωθεί ότι το σύστημα EMAS είναι ιδιαίτερα απαιτητικό 
για τις επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες σε αυτό. 

Συγκεκριμένα, το πρότυπο ISO 14001 δεν απαιτεί περιβαλλοντική δήλωση 
διαθέσιμη στο κοινό, σε αντίθεση με το EMAS. Η προσβασιμότητα, η 
διαφάνεια και η περιοδική παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών είναι 
καθοριστικοί παράγοντες που διαφοροποιούν το ΕΜΑS από το ISO 14001. 
Οι παράγοντες αυτοί είναι σημαντικοί για τους οργανισμούς όσον αφορά 
την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη [4]. 

Μία ακόμα σημαντική διαφορά είναι ότι η εγκατάσταση μπορεί να 
πιστοποιηθεί κατά ISO 14001 ακόμη και αν δεν συμμορφώνεται πλήρως με 
τους κανονισμούς. Απαιτείται μόνο να αναγράφεται στην περιβαλλοντική 
της πολιτική ο στόχος και η δέσμευση για μελλοντική συμμόρφωση, σε 
αντίθεση με τον κανονισμό EMAS, με τον οποίο υπάρχει η απαίτηση για 
ύπαρξη και τεκμηρίωση αδιάλειπτης βελτίωσης. Αυτό θεωρείται μία 
σημαντική αδυναμία του προτύπου. Παρόλα αυτά σημειώνεται ότι με αυτού 
του είδους την προσέγγιση μπορούν και οι αναπτυσσόμενες χώρες να 
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ξεκινήσουν τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη συνεχή βελτίωση4 της 
περιβαλλοντικής επίδοσης των βιομηχανικών τους επιχειρήσεων. Η 
παγκόσμια εφαρμογή είναι επίσης σημαντική, ώστε να περιοριστούν 
εμπόδια που σχετίζονται με τις εμπορικές συναλλαγές. Έχουν εκφραστεί 
φόβοι ότι, εάν χρησιμοποιηθεί μόνο σε ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, 
το πρότυπο μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μία νέα μορφή 
προστατευτισμού. Οι παραπάνω είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους 
οποίους το πρότυπο ISO 14001 έχει προωθηθεί περισσότερο σε σχέση με 
το EMAS [3].  

Η διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 14001 καλύπτει μόνο το σύστημα 
διαχείρισης, ενώ στον κανονισμό EMAS ελέγχεται και η πληροφορία 
σχετικά με τις εκπομπές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις [3]. 

Ως εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής, ο κανονισμός EMAS και το 
πρότυπο ISO 14001 έχουν διαφορετικούς ρόλους. Ο πρώτος είναι μέρος 
της επίσημης περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 
περιβαλλοντικές αρχές των κρατών-μελών έχουν υποχρέωση να 
προωθήσουν την εφαρμογή του. Αντίθετα, το πρότυπο ISO 14001 δεν έχει 
την ίδια θέση στη διεθνή περιβαλλοντική πολιτική και, κατ’ επέκταση, αντί 
για τις αρμόδιες εθνικές αρχές, υπεύθυνος για την εφαρμογή και ανάπτυξή 
του είναι ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO). Οι ιδιωτικές εταιρίες 
έχουν τον κεντρικό ρόλο και οι περιβαλλοντικές αρχές είναι μόνο 
ενδιαφερόμενα μέρη [3]. 

Γι’ αυτό το λόγο, τόσο ο κανονισμός EMAS όσο και το πρότυπο ISO 
μπορούν, μέχρι ενός σημείου, να προσφέρουν στις βιομηχανικές 
επιχειρήσεις διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής ενός συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μια εταιρία μπορεί φυσικά να συνδυάσει τα 
δύο συστήματα, αν αυτό καλύπτει τις απαιτήσεις της [3]. 

Από περιβαλλοντικής άποψης, δεν έχει σημασία ποιο σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζουν οι εταιρίες, εφόσον αυτό 
δουλεύει σωστά και οδηγεί σε μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Πάντως, για τα ενδιαφερόμενα μέρη και για την ίδια την εταιρία, η δημόσια 
περιβαλλοντική δήλωση του συστήματος EMAS αυξάνει την αξιοπιστία του 
συστήματος. Δίνει επίσης στην εταιρία περισσότερη πληροφόρηση σχετικά 
με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά της. Στο ISO 14001, οι εταιρίες 
είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύσουν μόνο τις περιβαλλοντικές τους 
πολιτικές. Αυτό το έγγραφο είναι συνήθως μία σελίδα και κατά συνέπεια 
δεν δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να εντοπίσει πώς αναπτύσσονται τα 
επίπεδα περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων, εκτός εάν οι εταιρίες 
οικειοθελώς δημοσιεύσουν τα περιβαλλοντικά τους ζητήματα με ένα πιο 
κατανοητό τρόπο [3]. 

Παρόλο που στο ISO 14001 πιστοποιείται μόνο το σύστημα διαχείρισης και 
όχι το επίπεδο περιβαλλοντικής επίδοσης, αυτό δεν είναι απαραίτητα 
πρόβλημα, καθώς οι στόχοι και οι επιτεύξεις τους είναι μέρος του 
                                                 
4 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001, ως "συνεχής βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων" ορίζεται η διεργασία ετήσιας βελτίωσης των μετρήσιμων 
αποτελεσμάτων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, όσον αφορά τη διαχείριση εκ 
μέρους ενός οργανισμού των σημαντικών περιβαλλοντικών του πτυχών, με βάση την 
περιβαλλοντική του πολιτική και τους περιβαλλοντικούς του σκοπούς και στόχους· η 
βελτίωση των αποτελεσμάτων δεν χρειάζεται να γίνεται ταυτόχρονα σε όλους τους τομείς 
δράσης. 
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συστήματος και, επομένως, πρέπει να ελέγχονται και να πιστοποιούνται. 
Πολλά εξαρτώνται από τις πρακτικές που θα υιοθετήσουν οι φορείς 
πιστοποίησης. Είναι, συνεπώς, δύσκολο να προβλέψει κανείς εάν οι 
διαφορές στις δομές των διαδικασιών πιστοποίησης και διαπίστευσης 
μεταξύ του κανονισμού EMAS και του προτύπου ISO 14001 μπορεί να 
οδηγήσουν σε αξιοσημείωτες διαφορές στα επίπεδα περιβαλλοντικής 
επίδοσης επιχειρήσεων [3]. 

Συνοπτικά, οι κυριότερες διαφορές των δύο συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης είναι οι εξής: 

 Το ΙSO 14001 έχει παγκόσμια ισχύ ενώ το EMAS είναι κανονισμός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Το EMAS περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του ISO 14001 αλλά επιπλέον 
εμπλουτίζεται και με πρόσθετες απαιτήσεις, οι βασικότερες των 
οποίων είναι οι εξής:  

- Σύνταξη και κοινοποίηση στο κοινό της περιβαλλοντικής δήλωσης  

- Δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης  

- Αυξημένη συμμετοχή των εργαζομένων  

- Διάλογος με το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη  

- Έλεγχος συμμόρφωσης υπεργολάβων με περιβαλλοντική πολιτική  

 Το EMAS εφαρμόζεται για συγκεκριμένους χώρους (μία επιχείρηση 
με περισσότερα από ένα υποκαταστήματα - εγκαταστάσεις πρέπει να 
καταχωρήσει κατά EMAS ξεχωριστά το κάθε υποκατάστημα, κάτι που 
δεν ισχύει για το ISO 14001).  

Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι κανένα σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης δεν αποτελεί από μόνο του εγγύηση για βέλτιστη 
περιβαλλοντική επίδοση. Απαιτείται η υποστήριξη των μελών όλης της 
ιεραρχικής πυραμίδας μιας επιχείρησης, η λήψη σημαντικών αποφάσεων 
και μέτρων, καθώς και η θέσπιση συγκεκριμένων στόχων προς μία 
φιλικότερη προς το περιβάλλον κατεύθυνση. 

4.4 Οφέλη από την Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης 

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, τα οφέλη που παρατηρούνται από την 
εφαρμογή ενός ΣΠΔ είναι πολλαπλά:  

1. Η επιχείρηση ενημερώνεται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων της. 

2. Βελτιώνεται η οργάνωση / τεκμηρίωση της επιχείρησης.  

3. Βελτιώνεται η δημόσια εικόνα (προς τους καταναλωτές, δανειστές, το 
κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση και προς τους εργαζομένους) και 
συνεπώς η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.  

4. Προλαμβάνονται και ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις  
από σημερινές ή μελλοντικές δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες 
και από επικίνδυνα περιστατικά και ατυχήματα. 
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5. Ελαχιστοποιούνται οι κυρώσεις από τη μη τήρηση της σχετικής 
νομοθεσίας.  

6. Επιτυγχάνεται ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων (ενέργειας, 
νερού, υλικών), με αποτέλεσμα να περιορίζεται το κόστος πόρων και 
διεργασιών.  

7. Μειώνεται το κόστος επεξεργασίας και απόρριψης λυμάτων, λόγω της 
μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

8. Βελτιώνονται οι σχέσεις και οι συνεργασίες κυρίως με τις αρχές.  

9. Παραδειγματίζονται οι προμηθευτές καθώς και άλλες επιχειρήσεις-
οργανισμοί. 

10. Δημιουργείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια ευρωπαϊκή αγορά, η 
οποία όλο και περισσότερο υιοθετεί ως κριτήριο επιλογής την 
περιβαλλοντική επίδοση των προϊόντων  

11. Υπάρχει ελεγχόμενη λειτουργία και βελτιστοποίηση σε διεργασίες.  

12. Βελτιώνονται η ασφάλεια, το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας με 
άμεση συνέπεια τον περιορισμό των ατυχημάτων.  

13. Υποκινείται και αναβαθμίζεται το προσωπικό.  

14. Προβάλλεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

15. Βελτιώνονται οι δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης. 

 

Οφέλη παρατηρούνται και για τους εργαζομένους σε μία εταιρία που 
εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως: 

1. Ενημέρωση και εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά θέματα  

2. Βελτιωμένη αντίληψη των εργαζομένων για τα σημαντικά 
περιβαλλοντικά θέματα και ανάπτυξη του ενδιαφέροντός τους  για τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους 

3. Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους 
παραγωγής (μείωση ρύπων, αποβλήτων και θορύβου, μείωση 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων, ύπαρξη σχεδίων δράσης για έκτακτα 
περιστατικά) 

4. Σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων. 

 

Η εταιρία που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα ΣΠΔ, προσφέρει οφέλη για 
την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Αυτά είναι:  

1. Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος 

2. Μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων 

3. Διασφάλιση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  
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5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

 

5.1 Ορισμοί και Έννοιες 

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14031, αξιολόγηση της περιβαλλοντικής 
επίδοσης είναι η διαδικασία επιλογής κατάλληλων περιβαλλοντικών 
δεικτών και μέτρησης, ανάλυσης, αξιολόγησης, καταγραφής και 
δημοσιοποίησης της περιβαλλοντικής επίδοσης μιας επιχείρησης, σύμφωνα 
με σαφώς προκαθορισμένα κριτήρια. [10]  

Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης είναι μία εσωτερική διαδικασία 
και ένα εργαλείο σχεδιασμένο να παρέχει στη διοίκηση αξιόπιστες και 
επαληθεύσιμες πληροφορίες σε συνεχή βάση, ώστε να προσδιορίζεται εάν 
η περιβαλλοντική επίδοση μιας επιχείρησης ικανοποιεί τα κριτήρια που 
έχουν τεθεί από τη διοίκηση της εταιρίας. [10] 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις τους 
για απόκτηση λεπτομερέστερης γνώσης της περιβαλλοντικής τους 
επίδοσης, για αξιολόγηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, αλλά και 
για ανταπόκριση στις υψηλές πιέσεις των ρυθμιστικών αρχών, των τοπικών 
κοινωνιών, των εργαζομένων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Στο εγγύς μέλλον, θα απαιτείται από τις 
εταιρίες να αξιολογούν και να αποτιμούν την περιβαλλοντική τους επίδοση 
όπως κάνουν σήμερα για τα χρηματοοικονομικά τους αποτελέσματα. [11] 

Κατά συνέπεια, έχει δημιουργηθεί μία αυξανόμενη ανάγκη για εργαλεία 
που θα επιτρέπουν αξιόπιστη ποσοτικοποίηση και μέτρηση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων. Οι Περιβαλλοντικοί 
Δείκτες χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση των περιβαλλοντικών 
δεδομένων μιας επιχείρησης με ένα κατανοητό και ακριβή τρόπο. [11] 

Στο ISO 14031 περιγράφονται δύο γενικές κατηγορίες δεικτών για την 
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης [10]: 

 Δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης 

Υπάρχουν δύο τύποι δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης: 

 Οι δείκτες διοικητικής επίδοσης παρέχουν πληροφορίες σχετικά 
με τις προσπάθειες της διοίκησης να επηρεάσει την 
περιβαλλοντική επίδοση των λειτουργιών του οργανισμού. 

 Οι δείκτες λειτουργικής επίδοσης παρέχουν πληροφορίες σχετικά 
με την περιβαλλοντική επίδοση των λειτουργιών του οργανισμού. 

 Δείκτες περιβαλλοντικής κατάστασης 

Οι δείκτες περιβαλλοντικής κατάστασης παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος. Αυτή η πληροφόρηση 
μπορεί να βοηθήσει ένα οργανισμό να κατανοήσει καλύτερα τις 
επιπτώσεις ή πιθανές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του και έτσι 
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να συμβάλλει στο σχεδιασμό και εφαρμογή της αξιολόγησης της 
περιβαλλοντικής επίδοσης. 

5.2 Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης Επιχειρήσεων 

Ένας οργανισμός που εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
πρέπει να αξιολογεί την περιβαλλοντική του επίδοση σε σχέση με την 
περιβαλλοντική του πολιτική, τους αντικειμενικούς του σκοπούς και 
στόχους και άλλα κριτήρια περιβαλλοντικής επίδοσης. Αντίθετα, η 
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης μπορεί να βοηθήσει έναν 
οργανισμό χωρίς σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης να αναγνωρίσει τις 
περιβαλλοντικές του πτυχές, να προσδιορίσει ποιες από αυτές θα 
αντιμετωπίσει ως σημαντικές, να καθορίσει κριτήρια για την 
περιβαλλοντική του επίδοση και να την αξιολογήσει βάσει αυτών των 
κριτηρίων. [10] 

Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης και οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι 
βοηθούν τη διοίκηση ενός οργανισμού να αξιολογήσει το επίπεδο της 
περιβαλλοντικής του επίδοσης και να αναγνωρίσει περιοχές βελτίωσης. Η 
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης είναι μία συνεχής διαδικασία 
συλλογής και αποτίμησης στοιχείων και πληροφοριών για την εξασφάλιση 
μιας επίκαιρης αξιολόγησης της επίδοσης, αλλά και της τάσης της επίδοσης 
με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα, οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι 
διενεργούνται περιοδικά, ώστε να διακριβώσουν τη συμμόρφωση σε 
συγκεκριμένες απαιτήσεις. [10] 

Παραδείγματα άλλων εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιήσει η διοίκηση 
ενός οργανισμού για να παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης είναι οι περιβαλλοντικές 
επιθεωρήσεις και η ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ). Ενώ η αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης εστιάζει στην περιγραφή της περιβαλλοντικής 
επίδοσης ενός οργανισμού, η ΑΚΖ είναι μία τεχνική προσδιορισμού των 
περιβαλλοντικών θεμάτων και πιθανών επιπτώσεων που σχετίζονται με τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες. [10] 

Η διαδικασία αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης ενός οργανισμού 
ακολουθεί το μοντέλο «Σχεδιασμός – Εφαρμογή – Έλεγχος – Δράση» (Plan 
– Do – Check – Act). Τα βήματα αυτής της διαδικασίας, όπως 
παρουσιάζονται και στο Σχήμα 5, είναι [10]: 

 Σχεδιασμός Αξιολόγησης Περιβαλλοντικής Επίδοσης 

Επιλογή δεικτών για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης 
(η διαδικασία επιλογής περιβαλλοντικών δεικτών μπορεί να 
περιλαμβάνει τόσο επιλογή από υπάρχοντες δείκτες όσο και 
ανάπτυξη νέων) 

 Εφαρμογή 

Χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που θα περιλαμβάνει: 

 Συλλογή στοιχείων σχετικών με τους επιλεχθέντες δείκτες 

 Ανάλυση και μετατροπή στοιχείων σε πληροφορία που θα 
περιγράφει την περιβαλλοντική επίδοση του οργανισμού 

 18 18



 Αποτίμηση της πληροφορίας που περιγράφει την 
περιβαλλοντική επίδοση σε σύγκριση με τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής επίδοσης 

 Έκθεση και γνωστοποίηση των πληροφοριών που 
περιγράφουν την περιβαλλοντική επίδοση του οργανισμού 

 Έλεγχος και Δράση 

Ανασκόπηση και βελτίωση της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής 
επίδοσης  

Σχεδιασμός Αξιολόγησης Περιβαλλοντικής Επίδοσης 
 

 
 
 

Εφαρμογή 
Χρήση στοιχείων και πληροφοριών 

 
 
 
                                        Στοιχεία 
 
 
 
                                 Πληροφορίες  
 
 
 
                                Αποτελέσματα 
 
 

Επιλογή δεικτών για την αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης  

Συλλογή στοιχείων  

Ανάλυση και μετατροπή στοιχείων  

Αποτίμηση πληροφορίας  

Έκθεση και γνωστοποίηση  

Έλεγχος και Δράση 
 
 
 
 

Ανασκόπηση και βελτίωση της αξιολόγησης της 
περιβαλλοντικής επίδοσης  

 
Σχήμα 5 Βήματα αξιολόγησης περιβαλλοντικής επίδοσης 

Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης μιας επιχείρησης προϋποθέτει 
ότι η επιχείρηση έχει τα μέσα ώστε να μετρήσει την περιβαλλοντική της 
επίδοση. Σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS, τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων πρέπει να εμφανίζονται με ένα επαρκώς σαφή τρόπο, έτσι ώστε 
το κοινό να μπορεί να τα κατανοήσει και να τα ερμηνεύσει. [3] 

Το πρότυπο ISO 14031 για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις για εσωτερική χρήση και όχι 
για συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών εγκαταστάσεων. [3] 

Η περιβαλλοντική δήλωση του EMAS παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα να 
ελέγξει το κατά πόσο η επιχείρηση πέτυχε τους στόχους του 
περιβαλλοντικού της προγράμματος. Παρόλα αυτά, το περιεχόμενο της 
περιβαλλοντικής δήλωσης δεν είναι απόλυτα προκαθορισμένο από το 
EMAS, καθώς αναφέρονται μόνο τα κύρια σημεία που πρέπει να 
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καλυφθούν. Έτσι, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν προβλήματα στις 
δημοσιευμένες περιβαλλοντικές δηλώσεις, όπως π.χ. να μην καλύπτονται 
ούτε κάποια από τα ζητήματα που αναφέρονται στον κανονισμό EMAS. 
Αυτή η πρακτική μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αξιοπιστίας του EMAS 
και είναι, κατά συνέπεια, σημαντικό να λυθούν αυτά τα προβλήματα, ειδικά 
τη στιγμή που όλο και περισσότερες περιβαλλοντικές δηλώσεις 
δημοσιοποιούνται και είναι διαθέσιμες στο κοινό. [3] 

Μία πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στις 
περιβαλλοντικές δηλώσεις επιχειρήσεων της Φινλανδίας. Μόνο το ένα τρίτο 
των εταιριών που μελετήθηκαν έδιναν πληροφορίες σχετικά με την 
περιβαλλοντική τους πολιτική και ακόμα λιγότερες για τα αποτελέσματα 
των περιβαλλοντικών ελέγχων. Λεπτομερής πληροφόρηση δινόταν για τις 
εκπομπές, αλλά πολύ λίγη για τις επιπτώσεις της επιχείρησης στο 
περιβάλλον. Πολλές από τις δηλώσεις που μελετήθηκαν προσομοίαζαν 
επικοινωνιακά φυλλάδια παρά σοβαρές περιβαλλοντικές δηλώσεις. Μόνο 
λίγες εταιρίες ανέφεραν τις εκπομπές, οι οποίες προκαλούνται από τις 
μεταφορές που συνδέονται με την παραγωγή, ή παρείχαν πληροφορίες 
σχετικά με τα αποτελέσματα των αναλύσεων του κύκλου ζωής. Συγκριτικά 
με άλλες σκανδιναβικές χώρες, στη Φινλανδία υπήρχαν περισσότερες 
εταιρίες που ανέπτυξαν ενδιαφέρουσες τεχνικές λύσεις και μείωσαν 
σημαντικά τις εκπομπές τους, αλλά δεν δημοσίευσαν αυτά τα επιτεύγματα. 
Τα οφέλη που απέσπασαν οι επιχειρήσεις από την ανάπτυξη νέων 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών σπανίως αναφέρονταν. [3] 

Σε κάθε περίπτωση, η δέσμευση της διοίκησης για εφαρμογή της 
αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης είναι απαραίτητη. Η αξιολόγηση 
της περιβαλλοντικής επίδοσης πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος, την 
τοποθεσία, τον τύπο, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του οργανισμού, 
να είναι οικονομικά αποδοτική και να γίνει μέρος των λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων του οργανισμού. Η πληροφόρηση που παρέχεται από την 
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης μπορεί να βοηθήσει έναν 
οργανισμό να [10]: 

 προσδιορίσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιήσει τα 
κριτήρια περιβαλλοντικής επίδοσης, 

 αναγνωρίσει σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα, 

 αναγνωρίσει ευκαιρίες για καλύτερη διαχείριση των περιβαλλοντικών 
του θεμάτων (π.χ. πρόληψη της ρύπανσης), 

 αναγνωρίσει τις τάσεις της περιβαλλοντικής του επίδοσης, 

 αυξήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του 
οργανισμού, 

 να αναγνωρίσει στρατηγικές ευκαιρίες. 

Θα πρέπει να γίνεται τακτικός απολογισμός της αξιολόγησης της 
περιβαλλοντικής επίδοσης, ώστε να αναγνωρίζονται ευκαιρίες βελτίωσης. 

5.3 Χαρακτηριστικά και Στόχοι Δεικτών Περιβαλλοντικής 
Επίδοσης 

Οι περιβαλλοντικοί δείκτες πρέπει να είναι: 
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 ξεκάθαροι ως προς την τιμή τους: να μην υπάρχει αμφιβολία για το 
ποια κατεύθυνση είναι θετική και ποια αρνητική 

 ξεκάθαροι ως προς το περιεχόμενό τους: εύκολα κατανοητοί, με 
ενότητες ξεκάθαρες, εκφρασμένοι με ευνόητους αριθμούς 

 ελκυστικοί: ενδιαφέροντες, εντυπωσιακοί, να προτείνουν ενεργή 
δράση 

 σχετικοί με την πολιτική: για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων και των λιγότερο ισχυρών 

 εφικτοί: μετρήσιμοι σε εύλογα κόστη 

 επαρκείς: πληροφορία όχι υπερβολικά πολλή, ούτε υπερβολικά λίγη, 
ώστε να παρέχεται ικανοποιητική εικόνα της κατάστασης 

 επίκαιροι: να συλλέγονται χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις 

 δημοκρατικοί: να υπάρχει δυνατότητα επιλογής δεικτών και 
πρόσβαση στα αποτελέσματα 

 συμπληρωματικοί: να μετρούν όσα δεν μπορεί να μετρήσει ο 
άνθρωπος (όπως ραδιενεργές εκπομπές) 

 συμμετοχικοί: να χρησιμοποιούν όσα μπορεί να μετρήσει ο 
άνθρωπος (όπως ποιότητα νερού ποταμών ή τοπική βιοποικιλότητα) 
και να τα συνθέτουν  

 ιεραρχικοί: ώστε ο χρήστης να μπορεί να εμβαθύνει σε λεπτομέρειες, 
αν επιθυμεί, αλλά και να λαμβάνει γρήγορα τη γενική πληροφορία 

 φυσικοί: εφόσον η βιώσιμη ανάπτυξη σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με 
φυσικές έννοιες (τροφή, νερό, ρυπογόνους παράγοντες, δάση, 
νοικοκυριά, υγεία), είναι καλύτερο να μετράται –όπου είναι δυνατό- 
σε φυσικές μονάδες (για παράδειγμα, τόνοι πετρελαίου αντί αξία του 
πετρελαίου σε δολάρια, έτη υγιούς ζωής αντί δαπάνες για την υγεία) 

 καθοδηγητικοί: να παρέχουν πληροφορία εγκαίρως για ανάλογη 
δράση 

 δοκιμαστικοί: πιλοτικοί, διαθέσιμοι για συζήτηση, απόκτηση γνώσης 
και αλλαγή. 

Γενικότερα, τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών δεικτών είναι: 

 Οι αποτελεσματικοί δείκτες είναι κατάλληλοι. Δείχνουν κάτι που 
θέλει κανείς να ξέρει. Πρέπει να ταιριάζουν με το σκοπό της 
μέτρησης. 

 Οι αποτελεσματικοί δείκτες είναι εύκολα κατανοητοί, ακόμα και 
από ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί. Για να ξέρει κανείς πότε 
απαιτείται να δράσει, πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει τι 
πληροφορία του παρέχει ένας δείκτης. 

 Οι αποτελεσματικοί δείκτες είναι αξιόπιστοι: μπορεί κανείς να 
εμπιστευθεί την πληροφορία που παρέχουν. Ένας δείκτης είναι 
χρήσιμος μόνο όταν ξέρει κανείς ότι μπορεί να πιστέψει αυτό που 
του δείχνει. Η αξιοπιστία δεν είναι το ίδιο με την ακρίβεια. Δεν είναι 
απαραίτητο ένας δείκτης να είναι ακριβής, αλλά πρέπει να παρέχει 
μια αξιόπιστη εικόνα του συστήματος που μετρά. 
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 Οι αποτελεσματικοί δείκτες βασίζονται σε προσβάσιμα δεδομένα. 
Η πληροφορία είναι διαθέσιμη ή μπορεί να συλλεχθεί εγκαίρως, 
ώστε να προλάβει κανείς να δράσει. Για να είναι ένας δείκτης 
χρήσιμος στην πρόληψη ή επίλυση ενός προβλήματος, πρέπει να 
παρέχει την πληροφορία όσο υπάρχει ακόμα καιρός να διορθωθεί το 
πρόβλημα. 

Στόχος των δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης είναι [11]: 

 να συγκρίνουν την περιβαλλοντική επίδοση μέσα στο χρόνο, 

 να δώσουν έμφαση στις δυνατότητες βελτιστοποίησης, 

 να αναζητήσουν περιβαλλοντικούς στόχους, 

 να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες περιορισμού του κόστους και  

 να επιτρέψουν σύγκριση της περιβαλλοντικής επίδοσης μεταξύ 
επιχειρήσεων (benchmarking). 

Οι περιβαλλοντικοί δείκτες χρησιμοποιούνται και ως εργαλείο επικοινωνίας 
για την εξωτερική και εσωτερική περιβαλλοντική ενημέρωση και μπορούν 
να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη ενός συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης [11].  

5.4 Συμβολή Περιβαλλοντικών Δεικτών στην Εφαρμογή 
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Η χρήση περιβαλλοντικών δεικτών μπορεί να βοηθήσει το σύστημα ISO 
14001 στη μέτρηση των βελτιώσεων στη διάρκεια του χρόνου. Η έγκαιρη 
αναγνώριση και θέσπιση παρόμοιων δεικτών επιτρέπει σε μια εταιρία να 
λάβει αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα που χρειάζεται να πάρει προκειμένου 
να παρουσιάσει συνεχή βελτίωση. Είναι σχετικά εύκολο να αναγνωρίσει 
κανείς μεμονωμένα μέτρα περιβαλλοντικής βελτίωσης για ένα δεδομένο 
έτος, αλλά η εικόνα θολώνει όταν επιθυμούμε μακροπρόθεσμη βελτίωση. 
Εάν οι περιβαλλοντικοί δείκτες επιλεγούν εγκαίρως, η μέτρηση και η 
έκθεσή τους έχει την ευχέρεια να ωριμάσει με το χρόνο, ακριβώς όπως και 
το ίδιο το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα επιχειρηματικά σχέδια 
και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό για να 
οδηγήσουν τις εταιρίες προς την επιτυχία. Τώρα οι περιβαλλοντικοί δείκτες 
μπορούν να τις βοηθήσουν να αποκτήσουν μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα 
αποδοτικότητας. [13] 

Κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη στη θέσπιση ενός 
συστήματος δεικτών είναι η μέτρηση τόσο απόλυτων όσο και 
κανονικοποιημένων μεγεθών. Τις πρώτες φορές που εφαρμόστηκε το ISO 
14001, πολλές εταιρίες καθόρισαν ορισμένους απόλυτους σκοπούς και 
στόχους και αργότερα συνειδητοποίησαν ότι αυτοί δεν ήταν εφικτοί. Ο 
γενικότερος στόχος του ISO 14001 είναι η ύπαρξη επιτυχημένων εταιριών 
που έχουν συγχρόνως και περιβαλλοντική επιτυχία. Θεωρείται ένδειξη 
ευημερίας όταν μια πιστοποιημένη κατά ISO 14001 εταιρία αυξάνει την 
παραγωγή της. Ορθώς ορισμένοι σκοποί και στόχοι, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν κανονικοποιημένους, ποσοτικούς δείκτες για την 
αξιολόγηση της προόδου, είναι συνήθως εκείνοι οι οποίοι αποδεικνύονται 
χρήσιμοι για τη διοίκηση της εταιρίας. Παραδείγματα τέτοιων δεικτών είναι 
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τα λίτρα χρησιμοποιούμενου νερού ανά μονάδα προϊόντος ή οι kWh 
ηλεκτρισμού ανά ώρα εργασίας εργαζόμενου. [13] 

Η αξιολόγηση της εταιρικής περιβαλλοντικής επίδοσης θα πρέπει να 
στηρίζεται σε ένα συγκεκριμένο συνδυασμό περιβαλλοντικών δεικτών, ο 
οποίος στη συνέχεια θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συγκριθούν με άλλες 
αντίστοιχες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να 
είναι αντιπροσωπευτικοί, να μειώνουν την πολυπλοκότητα και να 
διατηρούν την ευελιξία. Οι εταιρίες θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν 
την τρέχουσα περιβαλλοντική τους επίδοση με τις μέσες τιμές των 
αντίστοιχων δεικτών στον κλάδο. [11] 

Η αξιολόγηση και αποτίμηση της περιβαλλοντικής επίδοσης έχουν 
πολλαπλές διαστάσεις. Πρόκληση είναι η δημιουργία απλών 
περιβαλλοντικών δεικτών, οι οποίοι θα εξαλείψουν αυτή την πολυδιάστατη 
ιδιότητα και θα επιτρέψουν τη σύγκριση μεταξύ επιχειρήσεων τόσο σε 
τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. [11] 

Η σύγκριση της περιβαλλοντικής επίδοσης μεταξύ επιχειρήσεων 
περιπλέκεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας των αλλαγών στις διαδικασίες της 
παραγωγής μιας βιομηχανικής επιχείρησης χρόνο με το χρόνο. Αυτές οι 
αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν τους περιβαλλοντικούς δείκτες της 
επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο, συνετή είναι η επιλογή μερικών 
περιβαλλοντικών δεικτών γενικής χρήσης, οι οποίοι θα έχουν εφαρμογή 
στο συγκεκριμένο κλάδο και θα παρέχουν μια γενική σύγκριση χωρίς 
μεγάλη πολυπλοκότητα. [11] 

Σημαντικό είναι το ISO 14001 να διατηρήσει την ευελιξία του, ώστε οι 
εταιρίες και οι βιομηχανίες να μπορούν να καθορίζουν το δικό τους ρυθμό 
βελτίωσης, παρόλο που η έλλειψη οδηγιών σχετικά με τον τρόπο βέλτιστης 
μέτρησης της επιτυχίας έχει αποθαρρύνει πολλά στελέχη εταιριών. Αυτή τη 
στιγμή δεν υπάρχει μία τυποποιημένη προσέγγιση καθοδήγησης σχετικά με 
τη μέτρηση και επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. Είναι 
πιθανό μια παρόμοια οδηγία να αναπτυχθεί στο μέλλον, καθώς 
αυξανόμενος αριθμός εταιριών αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης 
τυποποιημένων περιβαλλοντικών δεικτών. [13] Η ύπαρξη μιας σειράς 
τέτοιων δεικτών θα βοηθήσει τις εταιρίες να δομήσουν τις προσπάθειές 
τους για βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης και για επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης. 

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι οι περιβαλλοντικοί δείκτες 
ξεπερνούν την εμβέλεια του ISO 14001 και άλλων συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Θέτουν επίσης κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα 
υγείας και ευεξίας των εργαζομένων, καθώς και θέματα οικονομικής 
βιωσιμότητας. Αναμένεται ότι καθώς οι εταιρίες ενστερνίζονται την 
κοινωνική τους ευθύνη, θα κινηθούν σε πιο ολοκληρωμένες μετρήσεις και 
εκθέσεις της συνολικής επίδοσής τους, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 
οικονομικής. Ένα ακόμα βήμα παραπέρα θα είναι η εξέταση των 
επιπτώσεων πέρα από τα όρια της εγκατάστασης μιας επιχείρησης, δηλαδή 
σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και υπηρεσιών. [13] 

Είναι ξεκάθαρο ότι οι περιβαλλοντικοί δείκτες από μόνοι τους δε δύνανται 
να μεταβάλλουν το υφιστάμενο υπόδειγμα παραγωγής. Ισχυρές 
κυβερνητικές πολιτικές, στήριξη της ανώτερης διοίκησης και πιέσεις 
πελατών και επενδυτών είναι κάποιοι από τους παράγοντες που μπορούν 
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να καλλιεργήσουν τη μετάβαση σε συστήματα παραγωγής που στηρίζονται 
στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέχρι τότε, οι δείκτες μπορούν σίγουρα να 
αφυπνίσουν τις συνειδήσεις των εταιριών, να υποστηρίξουν τη λήψη 
αποφάσεων και να προωθήσουν τη συνεχή βελτίωση. [13] 

5.5 Συμβολή Περιβαλλοντικών Δεικτών στην Αξιολόγηση και 
Σύγκριση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης Επιχειρήσεων 

Όταν ενδιαφέρεται μια επιχείρηση να μετρήσει την επίδοσή της, η διοίκηση 
πρέπει να γνωρίζει κατά πόσο η εταιρία ή μία δραστηριότητά της 
επιτυγχάνει τους καθορισμένους σκοπούς και στόχους και πώς η 
επιχείρηση μπορεί να συγκριθεί με άλλες του ίδιου κλάδου. Παραδοσιακά, 
μόνο χρηματοοικονομικοί και δείκτες ποιότητας χρησιμοποιούνταν για τη 
συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων (π.χ. αποσβέσεις, μερίδιο 
αγοράς, αριθμός επιστροφών και παραπόνων, αριθμός ελαττωματικών 
προϊόντων). Με την ανάπτυξη, όμως, του περιβαλλοντικού κινήματος και 
της βιώσιμης ανάπτυξης, οι εταιρίες αναγνωρίζουν τη σημασία της 
βελτιωμένης περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης. Αυτή η βελτίωση 
μπορεί να εξοικονομήσει χρηματικούς πόρους, να βελτιώσει την εικόνα της 
εταιρίας, να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και, κατά συνέπεια, 
να βελτιώσει τα καθαρά της κέρδη. Μεγάλος αριθμός μελετών 
αποκαλύπτουν τη σύνδεση μεταξύ καλής περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
επίδοσης και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, με τη χρήση 
του Διαδικτύου, το αγοραστικό κοινό είναι σήμερα πιο δυνατό από ποτέ. 
Θέλει συνεχώς να γνωρίζει ότι μια εταιρία πραγματοποιεί αυτά που έχει 
υποσχεθεί. Η Monsanto και η Nike είναι παραδείγματα για το πώς μία 
φτωχή περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση οδηγεί σε μείωση της αξίας 
των μετοχών και των κερδών. Γι’ αυτό το λόγο, ένας αυξανόμενος αριθμός 
εταιριών δεσμεύονται απέναντι στην περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη 
και χρειάζονται νέους δείκτες για να μετρήσουν, να συγκρίνουν και να 
αξιολογήσουν την πρόοδό τους. [13] 

Η χρήση των απόλυτων δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης που αναλύονται 
παρακάτω, φέρνει τις πιστοποιημένες κατά ISO 14001 εταιρίες στο 
επόμενο στάδιο. Δημιουργεί τις βάσεις για συγκριτική ανάλυση μεταξύ 
εταιριών και βιομηχανιών. Δείκτες όπως η χρήση νερού, η κατανάλωση 
ενέργειας και το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι ιδανικοί για 
το σκοπό αυτό. [13] 

Ορισμένοι απόλυτοι δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις 
εταιρίες είναι [13]: 

 Χρήση νερού 

Η έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού θεωρείται ένα από τα 
μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα σε πολλά μέρη του κόσμου, 
γεγονός που καθιστά τη μείωση κατανάλωσης και την 
επαναχρησιμοποίησή του πολύ σημαντική. Ο δείκτης αυτός μπορεί 
να μετρήσει όχι μόνο τη χρήση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, 
αλλά και τη βροχόπτωση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, ώστε 
να μπορεί να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί το νερό της βροχής. 
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 Χρήση υλικών 

Η χρήση υλικών είναι ένας απόλυτος δείκτης που περιλαμβάνει όλα 
τα υλικά εκτός από καύσιμα και νερό και συναντάται ευρέως σε 
ομάδες δεικτών για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρόλα 
αυτά, για να είναι εύκολη η χρήση αυτού του δείκτη θα πρέπει να 
υπάρχει ένα καλό σύστημα παρακολούθησης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιούνται στην εταιρία. 

 Χρήση ενέργειας 

Η χρήση ενέργειας υπολογίζεται σε εκατ. Btu (British Thermal Units) 
και στοχεύει στην αθροιστική συμβολή όλων των διαφορετικών 
πηγών ενέργειας, π.χ. κατανάλωση πετρελαίου, ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου στην ίδια εγκατάσταση. Η παρακολούθηση καθεμιάς 
πηγής ξεχωριστά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη λήψη σχετικών 
αποφάσεων από τη διοίκηση. Για παράδειγμα, μπορεί ο δείκτης 
αυτός να αποκαλύψει αυξημένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, που 
είναι τόσο περιβαλλοντικό όσο και οικονομικό ζήτημα. 

 Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη 

Αυτός ο απόλυτος δείκτης είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί πέρα από 
τα όρια εγκατάστασης της επιχείρησης. Αυτό οφείλεται συνήθως στη 
μεγάλη κλίμακα της παραγωγής και στην έλλειψη ενός 
αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης της μεταφοράς των 
πρώτων υλών και των προϊόντων, της μετακίνησης των 
εργαζομένων, της συσκευασίας και άλλων υλικών σε ετήσια βάση. Η 
έλλειψη μεθόδων υπολογισμού της ενσωματωμένης στα βασικά 
υλικά και προϊόντα ενέργειας είναι ένας επιπλέον περιορισμός. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι το δυναμικό παγκόσμιας υπερθέρμανσης 
μίας εγκατάστασης είναι μόνο ένα μικρό κλάσμα της συνολικής 
επίπτωσης μιας εταιρίας στην υπερθέρμανση του πλανήτη για 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των υλικών και των προϊόντων της. 
Παρόλα αυτά, η μέτρηση του δυναμικού υπερθέρμανσης του 
πλανήτη σε επίπεδο εγκατάστασης είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό 
βήμα και βοηθά τις εταιρίες να σχηματίσουν μία σαφή εικόνα των 
επιπτώσεων των σχετικών με την κατανάλωση ενέργειας αποφάσεών 
τους και να προσπαθήσουν για βελτίωση. 

 Ποσότητα των PBTs 

Η ποσότητα των επίμονων, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών χημικών 
(PBTs) είναι ένας ακόμα απόλυτος δείκτης. 

 Αριθμός εργαζομένων 

Ο αριθμός των εργαζομένων στοχεύει στη μέτρηση της συνεισφοράς 
της εταιρίας στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας για την 
τοπική κοινωνία. Σε μια εποχή που οι φυσικοί πόροι λιγοστεύουν και 
οι θέσεις εργασίας είναι άφθονες, ο στόχος θα πρέπει να είναι η 
αύξηση της έντασης εργασίας (αριθμός εργαζομένων) και η μείωση 
της έντασης υλικών στην παραγωγή (ποσότητα χρησιμοποιούμενων 
πόρων ανά μονάδα προϊόντος). Όταν περισσότεροι άνθρωποι 
εργάζονται, περισσότεροι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να 
αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και αυτό κατ’ επέκταση οδηγεί σε 
βελτίωση των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων. 
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 Αριθμός χαμένων εργάσιμων ημερών από τραυματισμό ή ασθένεια 

Όλες οι εταιρίες υποχρεούνται να παρακολουθούν τον αριθμό 
χαμένων εργάσιμων ημερών από τραυματισμό ή ασθένεια (ΑΧΕΗΤΑ) 
και έτσι μπορούν εύκολα να γίνουν συγκρίσεις. Ο δείκτης 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

ΑΧΕΗΤΑ = (Αριθμός τραυματισμών και ασθενειών x 200,000) / 
Δεδουλευμένες ώρες 

όπου 200,000 είναι η βάση για 100 εργαζόμενους (ισοδύναμο 8ωρης 
εργασίας) που εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα, 50 εβδομάδες το 
χρόνο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο δείκτης ΑΧΕΗΤΑ μετρά 
μόνο τους τραυματισμούς και τις ασθένειες που σχετίζονται με 
χαμένο χρόνο εργασίας, τη στιγμή που τα περισσότερα περιστατικά 
που σχετίζονται με την εργασία δεν απαιτούν απουσία από την 
εργασία. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε πολλές 
περιπτώσεις ασκούνται πιέσεις στους εργαζόμενους να μην 
αναφέρουν περιστατικά τραυματισμών – ακόμα και θανάσιμων. Για 
το λόγο αυτό, αναγκαία είναι η λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας 
για τους εργαζόμενους, όπως καταγραφή περιπτώσεων «παραλίγο 
ατυχημάτων», ενέργειες για την πρόληψη ατυχημάτων, εκπαίδευση 
των εργαζομένων για την ασφάλεια κλπ. Η συνεχής εκπαίδευση των 
εργαζομένων είναι θεμελιώδης για την επιχειρηματική επιτυχία μιας 
εταιρίας. Η εκπαίδευση βελτιώνει την επίδοση (ποιότητα, 
αποδοτικότητα, περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια), την ικανοποίηση 
του εργαζόμενου από την εργασία του, προωθεί την οργανωτική 
γνώση και κατά συνέπεια χτίζει ένα μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. 

Τα προϊόντα είναι βασικό στοιχείο μίας παραγωγικής διαδικασίας που 
στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς συνδέονται με 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις μίας επιχείρησης. 
Ο σχεδιασμός επαναχρησιμοποιήσιμων ή ανακυκλώσιμων προϊόντων 
μειώνει τη χρήση πρώτων υλών και την επιβάρυνση στο περιβάλλον (π.χ. 
χρήση γης για απόθεση απορριμμάτων, αφομοιωτική ικανότητα νερών, 
αέρα και εδαφών). Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη και 
βελτιωμένα καθαρά κέρδη (π.χ. ξοδεύονται λιγότερα χρήματα σε πρώτες 
ύλες, σε άδειες εκπομπής και στη διαχείριση απορριμμάτων). Εξαιτίας της 
ύπαρξης μεγάλης ποικιλίας προϊόντων, το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και 
οικονομικό ζήτημα των προϊόντων είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί 
με μια συγκεκριμένη τυποποιημένη ομάδα δεικτών. Σε προηγούμενες 
μελέτες έχουν προταθεί τρεις απόλυτοι δείκτες που σχετίζονται με τα 
προϊόντα [13]:  

 Ποσοστό προϊόντων που σχεδιάστηκαν για αποσυναρμολόγηση, 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

Η μέτρηση του ποσοστού των προϊόντων που είναι σχεδιασμένα για 
αποσυναρμολόγηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μπορεί 
να είναι δύσκολη, κυρίως εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των 
προϊόντων μιας εταιρίας και της ραγδαία μεταβαλλόμενης σύστασης 
των προϊόντων. Μία επιπλέον δυσκολία στην εφαρμογή ενός τέτοιου 
δείκτη προκύπτει από το γεγονός ότι συχνά οι πελάτες δεν 
επιτρέπουν τη χρήση ανακυκλωμένου προϊόντος για λόγους 
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ασφάλειας (π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία). Παρόλα αυτά, με την όλο 
και αυξανόμενη πίεση για επιστροφές προϊόντων, 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, αυτός ο δείκτης σίγουρα θα 
είναι πιο χρήσιμος στο μέλλον. Η εφαρμογή του θα απαιτεί τη 
θέσπιση ενός καλού συστήματος εντοπισμού των προϊόντων. 

 Ποσοστό βιοδιασπώμενων συσκευασιών 

Ο δείκτης «Ποσοστό βιοδιασπώμενων συσκευασιών» αναγνωρίζει το 
πρόβλημα των υλικών, όπως τα πλαστικά, τα οποία μπορούν να 
παραμείνουν επ’ αόριστον στο περιβάλλον και τα οποία κατά την 
παραγωγή, ανακύκλωση ή αποτέφρωσή τους παράγουν τοξικές 
εκπομπές (όπως η διοξίνη από το PVC) που επηρεάζουν τους 
εργάτες, την κοινωνία και τα οικοσυστήματα. Υπάρχει ένα 
αυξανόμενο κίνημα για τον περιορισμό ή ακόμα και την απαγόρευση 
τέτοιων χημικών προϊόντων. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να 
χρησιμοποιηθεί αυτός ο δείκτης, καθώς οι εταιρίες δεν τηρούν 
επαρκή αρχεία για τη χρήση των συσκευασιών τους. 

 Ποσοστό προϊόντων που εμπεριέχουν πολιτικές επιστροφής 

Ο δείκτης αυτός μπορεί να παρουσιάσει το ποσοστό των προϊόντων 
που μπορούν να επιστραφούν στον προμηθευτή και, μετά από 
κατάλληλη επεξεργασία, να επαναχρησιμοποιηθούν.  

 

Για να είναι χρήσιμοι και αποτελεσματικοί οι παραπάνω δείκτες, θα πρέπει, 
μεταξύ άλλων [13]: 

 να είναι συνδεδεμένοι με τους σκοπούς και στόχους της εταιρίας,  

 να υπάρχει δέσμευση από την ανώτατη διοίκηση,  

 να εμπλέκονται οι εργαζόμενοι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη,  

 να παρέχουν τόσο συνολική όσο και προσαρμοσμένη στην παραγωγή 
μέτρηση της επίδοσης και 

 να βασίζονται σε ένα καλό σύστημα παρακολούθησης διάφορων 
χρήσιμων στοιχείων. 
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6. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΠΔ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

6.1 Στόχος, Μεθοδολογία και Διεξαγωγή Έρευνας 

Στόχος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι η συγκέντρωση και 
ανάλυση της εμπειρίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
και εφαρμόζουν ένα πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
(ISO 14001 ή EMAS), και συγκεκριμένα της εμπειρίας τους στον τομέα της 
μέτρησης και αξιολόγησης της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Το 
ειδικότερο αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση του κατά πόσο 
επιτυγχάνεται στην πράξη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των 
επιχειρήσεων που εφαρμόζουν κάποιο Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης. 

Για την υλοποίηση των στόχων της μελέτης σχεδιάστηκε έρευνα σε 
επιχειρήσεις με τη βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα 
I). 

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η συμμετοχή 134 εταιριών που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και οι οποίες είτε είχαν πιστοποιηθεί κατά 
το πρότυπο ISO 14001 είτε ήταν καταχωρημένες στο EMAS. Η έρευνα 
διεξήχθη κατά την περίοδο 2006 – 2007.  

Η αποστολή του ερωτηματολογίου έγινε κατά κύριο λόγο με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και σε αρκετές περιπτώσεις με τηλεομοιοτυπία. Με τους ίδιους 
τρόπους παραλήφθηκαν και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Κρίνεται 
σημαντικό να αναφερθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνει 
και δεύτερη αποστολή του ερωτηματολογίου, καθώς και επιπλέον 
τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να συγκεντρωθεί ο επιθυμητός αριθμός 
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. 

Οι βασικές ενότητες του ερωτηματολογίου, όπως παρουσιάζονται και στο 
Παράρτημα I, είναι: 

 Εξώφυλλο 

 Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης 

 Μέτρηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης 

• Μετρήσεις Λειτουργικής Επίδοσης 

• Μετρήσεις Διοικητικής Επίδοσης 

 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης  

 Παρατηρήσεις 
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6.2 Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων  

Από τις 134 εταιρίες, των οποίων ζητήθηκε η συμμετοχή, ανταποκρίθηκαν 
43 εταιρίες, οι οποίες απέστειλαν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο και με 
επεξεργασία των απαντήσεών τους προέκυψαν τα συμπεράσματα που 
ακολουθούν στις επόμενες παραγράφους. Συνεπώς, το ποσοστό 
συμμετοχής ανήλθε στο 32%, όπως φαίνεται στο Γράφημα 1. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών που συμμετείχαν είναι Ανώνυμες 
Εταιρίες, ενώ συμμετείχε μία Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
μία Ατομική Επιχείρηση. (Γράφημα 2) 

Ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα 
(σε σύνολο 134 εταιριών)

Ποσοστό 
συμμετοχής

32%
(43 εταιρίες)

 
Γράφημα 1 

Νομική μορφή εταιριών

Α.Ε.
96%

Ε.Π.Ε.
2%

Προσωπικ
ή

2%

 
Γράφημα 2 

Οι εταιρίες, που έλαβαν μέρος στην έρευνα, ανήκουν σχεδόν σε όλους 
τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, 6 εταιρίες είναι 
βιομηχανίες τροφίμων – ποτών, 4 ανήκουν στον κλάδο των 
τηλεπικοινωνιών, 3 δραστηριοποιούνται στο εμπόριο πετρελαιοειδών και 
λιπαντικών, 3 είναι βιομηχανίες ειδών συσκευασίας, 3 βιομηχανίες 
καλωδίων, 2 εταιρίες ανήκουν στη χημική βιομηχανία, 2 είναι βιομηχανίες 
καπνού, 2 τσιμεντοβιομηχανίες και 2 είναι βιομηχανίες ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών και εξοπλισμού. Επίσης, στην έρευνα συμμετείχε μία 
εταιρία από καθέναν από τους ακόλουθους κλάδους: επεξεργασίας ξύλου, 
ενδυμάτων, ειδών μπάνιου, μονωτικών, τυχερών παιχνιδιών, πλαστικών, 
επίπλων, αθλητικού εξοπλισμού, εκκοκκισμού, χρωμάτων, μεταφορών, 
ιατρικών – βιομηχανικών αερίων, τροφής ψαριών, κατασκευής βανών, 
φίλτρων, μετρητών και σωληνώσεων, καθώς και μία κατασκευαστική – 
τεχνική εταιρία και μία γεωργική επιχείρηση. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν έδρα το 
νομό Αττικής. Αρκετές όμως είναι και οι εταιρίες που έχουν έδρα τη 
Θεσσαλονίκη (4), την Κορινθία (3), την Καβάλα (2), το Κιλκίς (2), αλλά 
και τη Λάρισα, την Καρδίτσα, την Εύβοια, τη Λέσβο, τη Βοιωτία, την 
Κρήτη, τη Μαγνησία και τα Γρεβενά (Γράφημα 3). 
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Γράφημα 3 

Αριθμός εργαζομένων στις επιχειρήσεις
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* 1 από αυτές απασχολεί επιπλέον 600 εποχιακούς
** 1 από αυτές απασχολεί επιπλέον 800 εποχιακούς
*** 1 από αυτές απασχολεί επιπλέον 844 εποχιακούς

Γράφημα 4 

Ο αριθμός εργαζομένων των επιχειρήσεων, που εφαρμόζουν Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, 
κυμαίνεται από 3 (ατομική επιχείρηση) μέχρι 2403. Πιο συγκεκριμένα, 1 
εταιρία απασχολεί λιγότερα από 10 άτομα και 5 εταιρίες έχουν 11-50 άτομα 
τακτικό προσωπικό, εκ των οποίων η μία απασχολεί επιπλέον 600 άτομα ως 
εποχιακό προσωπικό. Σε 8 εταιρίες εργάζονται 51-100 άτομα ως τακτικό 
προσωπικό, μία από τις οποίες απασχολεί επιπλέον 800 εποχιακούς, 6 
εταιρίες έχουν 101-250 άτομα ανθρώπινο δυναμικό και 7 επιχειρήσεις 
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απασχολούν 251-500 άτομα, εκ των οποίων η μία απασχολεί επιπλέον 844 
άτομα εποχιακό προσωπικό. Μεταξύ 501 και 1000 άτομα απασχολούνται σε 
4 εταιρίες που έλαβαν μέρος στην έρευνα, ενώ 2 εταιρίες έχουν πάνω από 
1000 άτομα στο ανθρώπινο δυναμικό τους, όπως παρουσιάζεται στο 
Γράφημα 4. 10 εταιρίες δεν παρείχαν στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό 
τους. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι το 64% των εταιριών που 
συμμετείχαν στην έρευνα – και απάντησαν στο συγκεκριμένο ερώτημα – 
απασχολούν μεταξύ 51 και 500 εργαζόμενους. Aυτές είναι κυρίως μεσαίες 
και μεγάλες ελληνικές ή και πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, μόνο το 18% των εταιριών που συμμετείχαν 
απασχολούν περισσότερα από 500 άτομα. Αυτή η τάση είναι ανάλογη με το 
μέγεθος των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς οι 
περισσότερες είναι μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, ενώ λιγότερες είναι πολύ 
μεγάλες επιχειρήσεις. Από την άλλη, το 18% των εταιριών που 
συμμετείχαν απασχολούν προσωπικό μικρότερο ή ίσο με 50 άτομα, κάτι 
που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την εφαρμογή πιστοποιημένων 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Θετική εντύπωση προκάλεσε η συμμετοχή μίας μικρής οικογενειακής 
γεωργικής επιχείρησης, η οποία απασχολεί μόλις 3 άτομα και εφαρμόζει 
πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

Σύμφωνα με το Γράφημα 5, οι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου ήταν κυρίως οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
κατά 25%, οι Υπεύθυνοι Διασφάλισης Ποιότητας κατά 16% ή οι Υπεύθυνοι 
Ποιότητας και Περιβάλλοντος κατά 9%. 

Θέσεις υπευθύνων συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου
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Γράφημα 5 
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Το επικρατέστερο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι το 
ISO14001. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι το EMAS είναι 
αρκετά πιο απαιτητικό στην εφαρμογή του, αλλά και στο ότι αναγνωρίζεται 
μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι παγκοσμίως, όπως ισχύει για το 
ISO14001.  

Από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα οι 26 (60%) είναι 
πιστοποιημένες κατά ISO14001:2004 – από τις οποίες οι 5 είναι παράλληλα 
καταχωρημένες στο EMAS – και οι 15 (35%) εφαρμόζουν το 
ISO14001:1996 – από τις οποίες μία (1) είναι ταυτόχρονα καταχωρημένη 
στο EMAS. Δύο (2) από τις 43 εταιρίες είναι αποκλειστικά καταχωρημένες 
στο EMAS. Συμπερασματικά, το 95% των εταιριών που συμμετείχαν στην 
έρευνα είναι πιστοποιημένες κατά ISO14001 (από τις οποίες οι 6 είναι 
ταυτόχρονα καταχωρημένες στο EMAS) και το 5% διαθέτει αποκλειστικά 
EMAS (Γράφημα 6). 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
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Γράφημα 6 

Έναρξη / λήξη πιστοποίησης κατά ISO14001/ καταχώρησης στο 
EMAS

1 1

6

9

6
5

7

4 4

1

17

11

9

2
3

0

4

8

12

16

20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 n/a

Α
ρι
θμ
ό
ς 
ετ
αι
ρι
ώ
ν

Έναρξη
Λήξη

 

6 από τις εταιρίες 
που είναι 
πιστοποιημένες 
κατά ISO14001 
είναι παράλληλα 
καταχωρημένες και 
στο EMAS.

Γράφημα 7  
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Ανάμεσα στις εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα, η πρώτη5 
πιστοποίηση ΣΠΔ έγινε το έτος 1997 (Γράφημα 7). Αυξητική παρουσιάζεται 
η τάση πιστοποιήσεων κατά τα έτη 1999 και 2000, ενώ στα επόμενα πέντε 
έτη οι εταιρίες που λαμβάνουν πιστοποιητικό ΣΠΔ κυμαίνονται από 4 μέχρι 
7 ανά έτος. Τα ισχύοντα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας πιστοποιητικά 
πολλών – 17 στον αριθμό – εταιριών έληγαν το 2006, ενώ δύο εταιρίες θα 
διατηρήσουν το τρέχον πιστοποιητικό τους μέχρι και το 2009. 
Αξιοπρόσεκτη είναι η έλλειψη αυξητικής τάσης των πιστοποιήσεων μετά το 
2000, κάτι που θα ανέμενε κανείς να συμβαίνει, δηλαδή να αυξάνεται με 
τον καιρό η τάση των εταιριών να διατηρούν πιστοποιημένα συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

6.3 Μέτρηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης  

Από τις 43 εταιρίες που έλαβαν μέρος στη μελέτη, μόνο η μία απάντησε 
αρνητικά στο ερώτημα εάν διεξάγονται μετρήσεις αξιολόγησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησης, γεγονός που σημαίνει ότι σε 
ποσοστό 98% οι εταιρίες που εφαρμόζουν ΣΠΔ πραγματοποιούν τέτοιου 
είδους μετρήσεις, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 8. 

Ποσοστό διεξαγωγής μετρήσεων

Ναι
98%

Όχι
2%

 
Γράφημα 8  

 

Από τις εταιρίες που πραγματοποιούν μετρήσεις Δεικτών Λειτουργικής 
Επίδοσης, το 98% μετρά την κατανάλωση ενέργειας, το 88% την 
κατανάλωση καυσίμων και το 86% την κατανάλωση νερού, όπως 
απεικονίζεται στο Γράφημα 9. Κατά μέσο όρο, το 70% των εταιριών 
μετρούν τη σύσταση και την ποσότητα των υγρών αποβλήτων τους, τη 
σύσταση των αέριων εκπομπών τους, των όγκο των στερεών 
απορριμμάτων και το ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων τους. 
Επίσης το 55% -κατά μέσο όρο- των εταιριών δίνουν σημασία στη μέτρηση 
της σύστασης των στερεών απορριμμάτων τους και στη μέτρηση του 
ποσοστού ανακύκλωσης παραπροϊόντων και υλικών συσκευασίας. Ένα 
σχετικά μικρό ποσοστό, 38% των εταιριών που πραγματοποιούν μετρήσεις 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, μετρά την 
κατανάλωση άλλων φυσικών πόρων. 

                                                 
5 Στις περιπτώσεις όπου μία εταιρία είναι τόσο πιστοποιημένη κατά ISO14001 όσο και 
καταχωρημένη στο EMAS, λήφθηκε υπόψη η πρώτιστη χρονολογία για την έναρξη 
πιστοποίησης/ καταχώρησης και η μεταγενέστερη για τη λήξη. 
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Μέτρηση Δεικτών Λειτουργικής Επίδοσης
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Γράφημα 9  

Στο Γράφημα 10 παρουσιάζεται η βαθμολογία των Δεικτών Λειτουργικής 
Επίδοσης, όπως δόθηκε από τις 42 επιχειρήσεις που απάντησαν. Οι 
περισσότερες θεωρούν την κατανάλωση ενέργειας ως την πιο σημαντική 
μέτρηση, ενώ ακολουθούν η μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμων και η 
μέτρηση της σύστασης των αέριων εκπομπών. 

Βαθμολογία Δεικτών Λειτουργικής Επίδοσης
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Αριθμός εταιριών
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Γράφημα 10 

Πέρα από τους παραπάνω Δείκτες Λειτουργικής Επίδοσης, οι εταιρίες που 
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο είχαν τη δυνατότητα να αναγράψουν 
επιπλέον δείκτες που χρησιμοποιούν. Μερικοί από αυτούς ήταν:  

 34 34



 Διάθεση μεταχειρισμένων μπαταριών 

 Διάθεση χημικών 

 Διάθεση υγρών αποβλήτων 

 Κατανάλωση χαρτιού 

 Διάθεση μεταχειρισμένων Η/Υ 

 Διάθεση toner / Ποσοστό ανακύκλωσης υλικών εκτυπωτών 

 Επίπεδα θορύβου 

 Ποσότητα επεξεργασμένων αποβλήτων 

 Ποσοστό χρήσης ΑΠΕ 

 Βάρος στερεών απορριμμάτων (που στέλνονται για ανακύκλωση) 

 Δυναμικό καταστροφής του όζοντος από το σύνολο των ψυκτικών ουσιών 
που είναι εγκατεστημένες στην εταιρία 

 Δενδροφυτεύσεις 

 Βάρος ειδικών αποβλήτων 

 Ποσότητα VOC's (volatile organic compounds - οργανικές πτητικές 
ενώσεις) 

 Ανακύκλωση ορυκτελαίων 

 Ανακύκλωση διαλυτών 

 Ανακύκλωση ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

 Ανακύκλωση μπαταριών 

 Ανακύκλωση - εκποίηση μετάλλων 

 

Σύμφωνα με το Γράφημα 11, το 14% των εταιριών διεξάγει μετρήσεις 
Λειτουργικής Επίδοσης 1 φορά την εβδομάδα, το 24% 1 φορά το μήνα, το 
35% 2-3 φορές το χρόνο και το 10% σπανιότερα. Το υπόλοιπο 17% 
απάντησε ότι διεξάγει τέτοιου είδους μετρήσεις με διαφορετική συχνότητα 
για κάθε δείκτη ή ανάλογα με τις απαιτήσεις. 

Συχνότητα Μετρήσεων 
Λειτουργικής Επίδοσης
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Γράφημα 11 
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Μετρήσεις Δεικτών Διοικητικής Επίδοσης διενεργούν 41 από τις 43 
εταιρίες που απέστειλαν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο. Το 78% 
αυτών των εταιριών (Γράφημα 12) μετρά τις φορές υπέρβασης των 
νομοθετικών ορίων, το 75% τον αριθμό παραπόνων/ ενστάσεων/ 
προσφυγών από κοινωνικούς φορείς, το 73% μετρά τον αριθμό του 
εκπαιδευόμενου προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και το 70% τον 
αριθμό των περιβαλλοντικών ατυχημάτων καθώς και το κόστος των 
περιβαλλοντικών επενδύσεων. Επίσης, οι εταιρίες τηρούν αρχεία 
μετρήσεων του χρόνου (65%) και του κόστους (53%) εκπαίδευσης του 
προσωπικού τους. Τέλος, το 50% των εταιριών που συμμετείχαν στην 
έρευνα διεξάγουν μετρήσεις για την εξοικονόμηση κόστους λόγω 
εφαρμογής περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Μέτρηση Δεικτών Διοικητικής Επίδοσης
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Γράφημα 12 

Στο Γράφημα 13 παρουσιάζεται η βαθμολογία των Δεικτών Διοικητικής 
Επίδοσης, όπως δόθηκε από τις 41 επιχειρήσεις που απάντησαν. Οι 
περισσότερες θεωρούν τον αριθμό υπέρβασης των νομοθετικών ορίων ως 
την πιο σημαντική μέτρηση, ενώ ακολουθούν η μέτρηση του αριθμού 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων και του αριθμού παραπόνων/ ενστάσεων/ 
προσφυγών από κοινωνικούς φορείς. 
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Βαθμολογία Δεικτών Διοικητικής Επίδοσης
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Γράφημα 13 

Μερικοί ακόμα Δείκτες Διοικητικής Επίδοσης που χρησιμοποιούνται είναι οι 
ακόλουθοι: 

 Ποσοστό μη συμμόρφωσης 

 Αριθμός στόχων που επιτεύχθηκαν 

 Αριθμός εσωτερικών επιθεωρήσεων 

 Ποσό χορηγιών για περιβαλλοντικά θέματα 

 

Όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 14, μετρήσεις Διοικητικής Επίδοσης 
διενεργούνται σπανιότερα σε σχέση με τις μετρήσεις Λειτουργικής 
Επίδοσης, καθώς καμία από τις εταιρίες δε διεξάγει μετρήσεις Διοικητικής 
Επίδοσης κάθε εβδομάδα. Αντίθετα, το 17% των εταιριών που μετρούν τη 
Διοικητική τους Επίδοση, διεξάγει τέτοιου είδους μετρήσεις 1 φορά το 
μήνα, το 44% 2-3 φορές το χρόνο και το 34% σπανιότερα. Το υπόλοιπο 
5% διεξάγει μετρήσεις Διοικητικής Επίδοσης με διαφορετική συχνότητα για 
κάθε δείκτη ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
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Συχνότητα Μετρήσεων 
Διοικητικής Επίδοσης

0% 17%

44%

34%

5%

1 φορά την εβδομάδα 1 φορά το μήνα
2-3 φορές το χρόνο Σπανιότερα
Ανάλογα με απαιτήσεις

 
Γράφημα 14 

 

Οι λόγοι για τους οποίους διεξάγονται μετρήσεις από τις εταιρίες, 
σύμφωνα με το Γράφημα 15, είναι η εταιρική πολιτική μείωσης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (71%), η απαίτηση από το Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (69%) και η απαίτηση από τη νομοθεσία 
(52%). Οι πιθανές πιέσεις των κατοίκων δεν αποτελούν αιτία διεξαγωγής 
μετρήσεων για καμία από τις εταιρίες. Επιπλέον, μία εταιρία θεωρεί ως έναν 
από τους λόγους, για τους οποίους διεξάγει μετρήσεις, την αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής της επίδοσης σε σχέση με τους θεσπισμένους στόχους, 
ενώ μία άλλη την απαίτηση της μητρικής της εταιρίας. 

Λόγοι Διεξαγωγής Μετρήσεων
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Γράφημα 15 
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6.4 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης  

Στην ερώτηση εάν πιστεύουν ότι έχει βελτιωθεί η εταιρική περιβαλλοντική 
επίδοση μετά την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
(Γράφημα 16), το 28% των εταιριών απάντησαν ότι έχει βελτιωθεί πολύ, 
το 63% απάντησαν ότι έχει βελτιωθεί αρκετά και μόνο το 9% ότι έχει 
βελτιωθεί λίγο.  

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι καμία εταιρία δεν απάντησε ότι δεν 
βελτιώθηκε καθόλου η περιβαλλοντική της επίδοση ή ότι δεν γνωρίζει, κάτι 
που καθιστά την απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση θετική κατά 100%. 

Έχει βελτιωθεί η εταιρική 
περιβαλλοντική επίδοση μετά 

την εφαρμογή ΣΠΔ;

Πολύ
28%

Καθόλου
0%

Δε 
γνωρίζω

0%
Λίγο
9%

Αρκετά
63%

Θετική απάντηση 100%
 

Γράφημα 16 

Το Γράφημα 17 παρουσιάζει την απάντηση των εταιριών στο ερώτημα: «Σε 
ποιους από τους παρακάτω τομείς υπάρχει αποδεδειγμένη/ τεκμηριωμένη 
περιβαλλοντική βελτίωση;», ενώ στο Γράφημα 18 παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι απαντήσεις που δόθηκαν ως προς το κατά πόσο 
αποδεδειγμένα βελτιώθηκε καθένας από αυτούς τους περιβαλλοντικούς 
τομείς.  

Εταιρίες που απάντησαν στην ερώτηση "Σε ποιους από τους 
παρακάτω τομείς υπάρχει αποδεδειγμένη/ τεκμηριωμένη 

περιβαλλοντική βελτίωση;"
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Γράφημα 17 
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Ύπαρξη αποδεδειγμένης/ τεκμηριωμένης περιβαλλοντικής 
βελτίωσης
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Γράφημα 18 

Συγκεκριμένα, το 95% των εταιριών απάντησαν ότι υπάρχει αποδεδειγμένη 
περιβαλλοντική βελτίωση όσον αφορά στην ανακύκλωση υλικών ή 
απορριμμάτων. Από αυτές το 41% απάντησε ότι υπάρχει πολύ σημαντική 
βελτίωση, το 44% ότι υπάρχει αρκετά σημαντική βελτίωση και μόνο το 
15% ότι υπάρχει μικρή βελτίωση. Αντίθετα, η κατανάλωση ενέργειας, που 
έχει επίσης μεγάλο ποσοστό απόκρισης (88%), παρουσιάζει μόνο κατά 
24% πολύ σημαντική βελτίωση, κατά 26% αρκετά σημαντική βελτίωση, 
κατά 37% μικρή βελτίωση και υπάρχει και ένα 13% των εταιριών που 
απάντησαν ότι δεν παρουσιάζει καθόλου βελτίωση. 

Αποδεδειγμένη περιβαλλοντική βελτίωση (πολύ σημαντική και αρκετά 
σημαντική βελτίωση) φαίνεται να παρουσιάζεται κυρίως στους τομείς: υγρά 
απόβλητα (93%), ανακύκλωση υλικών ή απορριμμάτων (85%), στερεά 
απορρίμματα (80%) και αέριες εκπομπές (73%). Ακολουθούν οι υπόλοιποι 
τομείς, ενώ παρατηρείται ότι όλοι οι εξεταζόμενοι τομείς παρουσίασαν 
σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση κατά 46-93%, ποσοστά που κρίνονται 
ως ιδιαίτερα υψηλά. 

Άλλοι τομείς στους οποίους υπήρξε αποδεδειγμένη/ τεκμηριωμένη 
περιβαλλοντική βελτίωση είναι: 

 Επίπεδα θορύβου 

 Πρώτες ύλες επικίνδυνες για το περιβάλλον 

 Ανακύκλωση εκτυπωτικών υλικών 

 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

 Βελτίωση της εικόνας της εταιρίας 
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Σχετικά με το εκτιμώμενο ποσοστό βελτίωσης της περιβαλλοντικής 
επίδοσης συγκριτικά με την περίοδο πριν την εφαρμογή Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το 42% των εταιριών απάντησαν ότι υπήρξε 
βελτίωση πάνω από 20% (Γράφημα 19). Το 26% των εταιριών απάντησαν 
ότι μετά την εφαρμογή ΣΠΔ υπήρξε βελτίωση 10-20%, το 16% των 
εταιριών ανέφεραν βελτίωση 5-10% και μόνο το 7% των εταιριών 
εκτιμούν ότι η βελτίωση ήταν μικρότερη από 5%.  

Εκτιμώμενο % βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής επίδοσης 

συγκριτικά με περίοδο προ ΣΠΔ

7%
16%

26%
42%

9%  <5%
5-10%
10-20%
 >20%
n/a

 
Γράφημα 19 

Όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 20, στο ερώτημα εάν η βελτίωση της 
εταιρικής περιβαλλοντικής επίδοσης ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής ΣΠΔ, 
το 61% των εταιριών απάντησαν «σίγουρα ναι», το 28% «μάλλον ναι» και 
το 9% «μάλλον όχι», ενώ καμία εταιρία δεν απάντησε «σίγουρα όχι». 

Αντίστοιχα, στο Γράφημα 21 παρουσιάζονται οι απαντήσεις στο γενικό 
ερώτημα εάν η εφαρμογή ΣΠΔ συνεπάγεται βελτίωση της περιβαλλοντικής 
επίδοσης μιας εταιρίας. Κι εδώ, το 51% των εταιριών απάντησαν «σίγουρα 
ναι», το 40% «μάλλον ναι» και μόνο το 5% και 2% απάντησαν «μάλλον 
όχι» και «σίγουρα όχι» αντίστοιχα.   

Η βελτίωση της εταιρικής 
περιβαλλοντικής επίδοσης ήταν 
αποτέλεσμα της εφαρμογής 

ΣΠΔ;

28%

0%
9%

2%

61%

Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι
Σίγουρα όχι Δε γνωρίζω  

Γράφημα 20 

Πιστεύετε ότι η εφαρμογή ΣΠΔ 
συνεπάγεται βελτίωση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης;

51%40%

5% 2%
0% 2%

Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι
Σίγουρα όχι Δε γνωρίζω n/a

 
Γράφημα 21 

Το 63% των εταιριών δήλωσε ότι δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης της Εταιρικής Περιβαλλοντικής τους Επίδοσης, όπως φαίνεται 
στο Γράφημα 22.  
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Δημοσιοποιείτε - κοινοποιείτε τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης 

της ΕτΠΕ;

Ναι
63%

Όχι
37%

 
Γράφημα 22 

Τρόποι δημοσιοποίησης - κοινοποίησης αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης ΕτΠΕ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής επίδοσης

Αναφορά μέσα στην ετήσια εταιρική έκθεση

Δημοσιεύσεις στον τύπο

Ειδικές εκδόσεις, φυλλάδια κλπ.

Οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων, π.χ. ημερίδων 

 
Γράφημα 23 

Από αυτές τις εταιρίες, το 70% τα γνωστοποιεί μέσω της ετήσιας έκθεσης 
περιβαλλοντικής επίδοσης (Γράφημα 23). Το 52% των εταιριών 
αναφέρονται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσα στην ετήσια εταιρική 
έκθεση. Με σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο και μέσω ειδικών εκδόσεων, 
φυλλαδίων κτλ ενημερώνει το κοινό το 19% των εταιριών, ενώ ορισμένες 
εταιρίες (7%) οργανώνουν και ειδικές εκδηλώσεις.  

Ένας ακόμα τρόπος ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης της Εταιρικής Περιβαλλοντικής Επίδοσης είναι μέσω της 
ιστοσελίδας της εταιρίας. 

6.5 Συμπεράσματα Εμπειρικής Μελέτης Ελληνικών 
Επιχειρήσεων 

Ως κύριο πρόβλημα της εμπειρικής μελέτης των ελληνικών επιχειρήσεων 
που εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης προσδιορίζεται το 
χαμηλό ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στην έρευνα. 
Πολλές φορές χρειάστηκε επίμονη προσπάθεια με επαναληπτικές 
αποστολές των ερωτηματολογίων και πολλαπλές τηλεφωνικές 
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επικοινωνίες, ώστε να επιτευχθεί το ποσοστό συμμετοχής 32%, που 
αναφέρεται στο Γράφημα 1.  

Το χαμηλό ενδιαφέρον εκτιμάται ότι οφείλεται: 

 στην έλλειψη στοιχείων σε πολλές από τις επιχειρήσεις ή σε 
απροθυμία τους να τα κοινοποιήσουν, 

 στην έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την παροχή στοιχείων, παρόλο 
που εξαρχής υπήρχε διαβεβαίωση για την εμπιστευτικότητα των 
παρεχόμενων πληροφοριών, όπως φαίνεται στη Συνοδευτική 
Επιστολή (Παράρτημα II) και 

 στην έλλειψη καταρτισμένων στελεχών, κυρίως στις μικρές 
επιχειρήσεις.  

Αντιθέτως, τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια δεν χαρακτηρίζονται, σε 
γενικές γραμμές, από προχειρότητα όσον αφορά στην παροχή στοιχείων, 
κάτι που αναμενόταν να συμβεί πριν ξεκινήσει αυτή η έρευνα. 

Θετική εντύπωση προκάλεσε, πάντως, η συμμετοχή μίας μικρής γεωργικής 
οικογενειακής επιχείρησης, η οποία αντιμετώπισε με σοβαρότητα και 
επαγγελματισμό την έρευνα, παρόλο που σε μερικές περιπτώσεις το 
ερωτηματολόγιο απαιτούσε την παροχή πολλών και εξειδικευμένων 
πληροφοριών, τις οποίες δεν ήταν σε θέση να παρέχει μία μικρή 
επιχείρηση. 

Έτσι, με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν, η βελτίωση της περιβαλλοντικής 
επίδοσης των ελληνικών επιχειρήσεων μετά την εφαρμογή συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως ικανοποιητική. 
Αυτό διαφαίνεται από τις απαντήσεις που παρείχαν οι εταιρίες που 
συμμετείχαν στην έρευνα και συγκεκριμένα τόσο από τις απαντήσεις που 
αφορούσαν στην εκτίμηση του υπευθύνου συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου (Γράφημα 16, Γράφημα 19, Γράφημα 20), όσο και από 
τις απαντήσεις που αφορούσαν σε αποδεδειγμένη/ τεκμηριωμένη βελτίωση 
της περιβαλλοντικής επίδοσης (Γράφημα 17, Γράφημα 18).  

Επίσης, θετική εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι το 91% των 
υπευθύνων συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων πιστεύει ότι η εφαρμογή 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης από μία εταιρία συνεπάγεται 
βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης (Γράφημα 21). 

Ωστόσο, απαιτείται η εξέταση ενός μεγαλύτερου και 
αντιπροσωπευτικότερου δείγματος, προκειμένου να εξαχθεί ένα αξιόπιστο 
συμπέρασμα ως προς την πραγματική κατάσταση. 
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7. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ 

 
Καθώς το ενδιαφέρον για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
επιχειρήσεων αυξάνεται συνεχώς, έχουν διενεργηθεί αρκετές επιστημονικές 
μελέτες, που σκοπό έχουν να διασαφηνίσουν το πώς τα συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης επηρεάζουν την περιβαλλοντική επίδοση των 
επιχειρήσεων που τα εφαρμόζουν. Αυτές οι μελέτες έχουν διεξαχθεί με 
διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες και ορισμένες από αυτές 
παρουσιάζονται παρακάτω. 

7.1 Παρουσίαση 1ης Μελέτης 

Μία από τις επιστημονικές έρευνες αντίστοιχου αντικειμένου που έχουν 
διενεργηθεί είναι η μελέτη των Atie H. Verschoor και Lucas Reijnders με 
τίτλο «The environmental monitoring of large international companies. 
How and what is monitored and why». [14] 

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να διαπιστωθεί πώς και τι ακριβώς 
μετράται, γιατί οι επιχειρήσεις διενεργούν περιβαλλοντικές μετρήσεις και με 
ποιο στόχο. Επίσης, μελετήθηκε το πώς αντλούνται, χρησιμοποιούνται και 
ελέγχονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων, και λήφθηκε πληροφορία 
σχετικά με τη μέτρηση του περιβαλλοντικού κόστους. 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η χρήση δομημένων 
συνεντεύξεων σε επτά μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες είχαν 
αναπτύξει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η μελέτη διεξήχθη από 
το Μάιο του 1998 μέχρι τον Ιανουάριο του 1999. Τα κριτήρια για την 
επιλογή των επτά εταιριών ήταν να είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες που 
έχουν αναπτύξει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, στο οποίο 
καταγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων, και που έχουν την έδρα 
τους ή μεγάλες εγκαταστάσεις τους στην ή κοντά στην Ολλανδία. Τα 
κριτήρια που αφορούν σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία και στην ύπαρξη 
ανεπτυγμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σκόπευαν στη 
διασφάλιση ότι η εταιρία είχε ειδικούς πάνω στο αντικείμενο της μελέτης.  

Αρχικά επιλέχθηκαν οκτώ εταιρίες. Μετά από την επιλογή των εταιριών, 
ένα μέλος της διοίκησης ή ο διευθυντής του τμήματος περιβάλλοντος 
ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την έρευνα. Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις της 
συνέντευξης στάλθηκαν με τηλεομοιοτυπία και ζητήθηκε από την εταιρία 
να επιλέξει έναν ή περισσότερους ειδικούς πάνω στο αντικείμενο. Όλες οι 
εταιρίες συνεργάστηκαν – εκτός από μία, για λόγους έλλειψης χρόνου. Οι 
εταιρίες που τελικά συμμετείχαν ήταν οι ακόλουθες: Océ, DSM N.V., Akzo 
Nobel, ICI, Shell, Cytec Industries Inc. και Unilever.  

Σε τέσσερις περιπτώσεις δόθηκε συνέντευξη από το εταιρικό τμήμα 
περιβάλλοντος, σε τρεις περιπτώσεις από το τμήμα περιβάλλοντος μίας 
εγκατάστασης παραγωγής. Επιπλέον, συλλέχθηκε έντυπο υλικό, όπως 
εταιρικές περιβαλλοντικές αναφορές και διαδικασίες μετρήσεων. Οι 
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δομημένες συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στις εταιρίες και διήρκεσαν περίπου 
δύο ώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις, περαιτέρω πληροφόρηση λήφθηκε από 
μία δεύτερη συνέντευξη στους χώρους της εταιρίας ή τηλεφωνικά. Όταν 
κρινόταν αναγκαίο, οι ερωτήσεις θέτονταν με διαφορετικούς τρόπους ώστε 
να ελεγχθεί το αντικείμενο της ερώτησης σε βάθος και να διασφαλιστεί η 
αξιοπιστία των απαντήσεων. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν, 
μετατράπηκαν σε γραπτό κείμενο και στάλθηκαν πίσω για σχολιασμό, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρξε παρανόηση. Τα κείμενα της συνέντευξης 
οριστικοποιήθηκαν βάσει των σχολιασμών. Οι περισσότεροι σχολιασμοί 
ήταν ασήμαντοι, εκτός από έναν. 

Η συνέντευξη ήταν δομημένη σε τρία μέρη με ανοιχτές ερωτήσεις. Το 
πρώτο μέρος εστίαζε στις μετρήσεις. Το δεύτερο μέρος στόχευε στη λήψη 
περισσότερης πληροφόρησης σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων. Το τρίτο μέρος εστίαζε στον έλεγχο. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης εστιάζουν στο πώς, τι και γιατί μετράται στις 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.  

Ο λόγος, για τον οποίο διενεργούνται εταιρικές μετρήσεις σε δύο από τις 
εταιρίες, είναι η ευθύνη απέναντι στην εταιρική περιβαλλοντική 
στρατηγική. Δύο άλλες εταιρίες αναφέρουν το διοικητικό συμβούλιο ως την 
αιτία διενέργειας μετρήσεων, και συγκεκριμένα την ευθύνη του διοικητικού 
συμβουλίου και τη συλλογή πληροφοριών για το διοικητικό συμβούλιο. 
Αυτό υποδεικνύει ότι η ευθύνη είναι ένας σημαντικός λόγος για τη 
διενέργεια εταιρικών μετρήσεων. Η νομοθεσία είναι ο κύριος λόγος για τη 
διενέργεια από όλες τις εταιρίες μετρήσεων που αφορούν συγκεκριμένες 
εκπομπές (εκροές που δεν αφορούν το προϊόν). Η κύρια αιτία για τη 
διενέργεια μετρήσεων σε υλικά είναι η διαχείριση των διαδικασιών. 
Δυστυχώς καμία εταιρία δε διενεργούσε μετρήσεις σε υλικά για να 
καθορίσει το ισοζύγιο των υλικών στις διαδικασίες που χρησιμοποιεί. Μόνο 
μία εταιρία, η Océ, ανέφερε τη σπουδαιότητα της παρακολούθησης των 
υλικών, παρόλο που τότε δεν παρακολουθούσε ακόμα τα υλικά της. 
Συνεπώς, καμία εταιρία δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά 
με τα αποτελέσματα της πρόληψης της ρύπανσης και αντίστοιχων 
προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων χρησιμοποιούνται 
κυρίως για περιβαλλοντική διαχείριση και περιβαλλοντικές εκθέσεις. 

Στις εταιρίες που μελετήθηκαν, οι περιβαλλοντικές μετρήσεις λαμβάνουν 
χώρα σε μία εγκατάσταση ή σε ένα επίπεδο διαδικασιών. Η συχνότητα των 
μετρήσεων και το τι μετράται εξαρτάται κυρίως από τη νομοθεσία. Όλες οι 
εταιρίες μετρούσαν τις ουσίες που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, ενώ 
πέντε από αυτές μετρούσαν περισσότερες εκροές. Επιπλέον, οι εν λόγω 
εταιρίες καταγράφουν και ελέγχουν τα αποτελέσματα του συστήματος 
διαχείρισης, αν και όχι συχνά.  

Κατά τη μελέτη παρατηρήθηκαν προβλήματα στην ομοιομορφία και στην 
ποιότητα των στοιχείων. Αρκετές εταιρίες ανέφεραν προβλήματα με τις 
μετρήσεις. Τρεις εταιρίες είχαν πρόβλημα με τους ορισμούς, για 
παράδειγμα με την ανομοιομορφία των όρων για τα επιβλαβή απόβλητα 
μεταξύ χωρών ή με την ανομοιόμορφη εφαρμογή των οδηγιών για τις 
μετρήσεις στις επιμέρους εγκαταστάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
αβεβαιότητα για τα εταιρικά αποτελέσματα. 
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Όλες οι εταιρίες υπολόγιζαν αρκετά ή πολλά αποτελέσματα εκροών, αντί 
να τα μετρούν. Επιπλέον, μερικά αποτελέσματα ήταν εκτιμήσεις. Το 
γεγονός αυτό επίσης προκαλεί σημαντική αβεβαιότητα. 

Τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από μετρήσεις μπορεί επίσης να 
έχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, ο οποίος οφείλεται στο δείγμα, στις 
αναλυτικές διαδικασίες και στη συχνότητα των μετρήσεων. Μερικές από τις 
εταιρίες επισήμαναν ότι αρκετά αποτελέσματα είχαν υψηλές τυπικές 
αποκλίσεις. Σε γενικές γραμμές, υπήρχε υψηλός βαθμός αβεβαιότητας σε 
αρκετά στοιχεία των εγκαταστάσεων και σε εταιρικά στοιχεία. Όλες οι 
εταιρίες θα πρέπει να σκεφτούν τη δυνατότητα υπολογισμού της τυπικής 
απόκλισης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, ώστε να γνωρίζουν την 
αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων. 

Για να ξεπεράσουν τα προβλήματα με τις μετρήσεις που οφείλονται σε 
ανομοιόμορφους ορισμούς και ανομοιόμορφη εκτέλεση των οδηγιών, οι 
εταιρίες χρειάζονται ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου για όλες τις εγκαταστάσεις 
τους. Η Océ και η ICI ανέφεραν ένα παρόμοιο σύστημα. Η επαλήθευση των 
αποτελεσμάτων και της διαδικασίας συλλογής τους είναι πολύ σημαντική 
για να γίνουν τα αποτελέσματα πιο αξιόπιστα. Μόνο η Akzo και η Shell 
ανέφεραν πρόσφατη επαλήθευση μερικών αποτελεσμάτων. Επειδή δεν 
υπάρχουν ακόμα διεθνή πρότυπα για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων, 
η Shell ανέπτυξε οδηγίες για τους υπευθύνους της. Στην περίπτωση της 
Akzo, η επαλήθευση δεν έχει ενσωματωθεί στις οδηγίες των διαδικασιών. Η 
Unilever ανέφερε ότι μέρος της επαλήθευσης μπορεί να είναι η διαδικασία 
συλλογής των αποτελεσμάτων, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο πώς ακριβώς 
εκτελείται. 

Οι εταιρίες πρέπει να αναπτύξουν ομοιόμορφες διαδικασίες και πρότυπα 
επαλήθευσης των αποτελεσμάτων, καθώς και τη διαδικασία συλλογής των 
αποτελεσμάτων. Διεθνή πρότυπα επαλήθευσης πρέπει να αναπτυχθούν, 
ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση και η τυποποίηση των μεθόδων. 

Για μία περισσότερο βιώσιμη βιομηχανοποιημένη οικονομία είναι αναγκαία 
η ενσωμάτωση κάθε περιβαλλοντικού κόστους στο κόστος παραγωγής. Οι 
εταιρίες χρειάζεται να ενσωματώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα 
αντίστοιχα κόστη στην αξιολόγηση της επίδοσης. Επιπλέον, τα 
περιβαλλοντικά κόστη πρέπει να ενσωματωθούν στο κόστος και την τιμή 
του προϊόντος, καθώς και στις αποφάσεις που σχετίζονται με την επένδυση 
του κεφαλαίου. Αυτές, με τη σειρά τους, πρέπει να συγχωνευτούν στις 
χρηματοοικονομικές εκθέσεις και στο σύστημα χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης. Σε μόνο δύο από τις εταιρίες που μελετήθηκαν (DSM και 
Unilever) χρησιμοποιούνται κάποια περιβαλλοντικά κόστη στην 
κοστολόγηση των προϊόντων. Στη μία περίπτωση, τα κόστη (απορριμμάτων 
και λυμάτων) αποδόθηκαν στην εγκατάσταση και, στην άλλη περίπτωση, 
τα κόστη (λυμάτων) αποδόθηκαν στις διαδικασίες. Μία εταιρία, η Unilever 
χρησιμοποιούσε την ανάλυση ABC (Activity Based Costing) και για 
ορισμένα περιβαλλοντικά κόστη. Συνολική κοστολόγηση δε διενεργείται 
από τη Unilever. Ορισμένα έξοδα, όπως τα έξοδα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, υπολογίζονται ακόμα ως γενικά έξοδα. Προφανώς, οι εταιρίες 
που έλαβαν μέρος στη μελέτη δεν έχουν ακόμα μία συνολική πολιτική για 
την καταγραφή κάθε περιβαλλοντικού κόστους και την ενσωμάτωσή του 
στο κόστος του προϊόντος. Τρεις εταιρίες ανέφεραν μάλιστα ότι μία τέτοια 
πολιτική είναι αδύνατη. Η Akzo ανέφερε ότι είναι σχεδόν αδύνατος ο 
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καθορισμός του ειδικού περιβαλλοντικού κόστους ενός προϊόντος. Η Shell 
δήλωσε ότι είναι δύσκολος ή αδύνατος ο προσδιορισμός του ειδικού 
περιβαλλοντικού κόστους λόγω έλλειψης ενός σαφούς ορισμού του 
περιβαλλοντικού κόστους, κάτι που ανέφερε και η Unilever. Η έρευνα που 
διενεργήθηκε δείχνει ότι η πλήρης κοστολόγηση είναι τελικά μόνο η αρχή 
για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στα συμπεράσματα της μελέτης περιλαμβάνεται το γεγονός ότι καμία από 
τις εταιρίες της έρευνας δε χρησιμοποιούσε το εκτενές σύστημα 
καταγραφής μετρήσεων που απαιτείται για μία ολοκληρωμένη 
περιβαλλοντική διαχείριση που βασίζεται στη συνεχή βελτίωση. Το 
χρηματοοικονομικό μέρος του συστήματος αυτού ήταν ελάχιστα 
ανεπτυγμένο. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι η εταιρική περιβαλλοντική 
πληροφορία δεν είναι, σε γενικές γραμμές, διαθέσιμη και ότι οι συχνότερα 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετίζονται με τη φυσική πληροφόρηση, δηλαδή 
με την πληροφόρηση που προέρχεται από έντυπο υλικό που διατηρούν οι 
εταιρίες. Όσον αφορά στη φυσική πληροφόρηση, παρατηρείται σημαντική 
αβεβαιότητα σε αρκετά αποτελέσματα μετρήσεων και μάλιστα ορισμένα από 
αυτά είναι εκτιμήσεις. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μία στρατηγική 
καταγραφής των εκροών που δεν σχετίζονται με το προϊόν, η οποία θα 
στοχεύει σε αποτελέσματα με μικρές τυπικές αποκλίσεις. Για να 
επιτευχθούν τέτοια αποτελέσματα είναι αναγκαία η εφαρμογή ενός 
κατάλληλου συστήματος δειγματοληψίας, ανάλυσης και μετρήσεων, στο 
οποίο θα λαμβάνεται υπόψη και η συχνότητα των μετρήσεων. Τα 
αποτελέσματα των εκροών που δεν σχετίζονται με το προϊόν θα πρέπει να 
λαμβάνονται από μετρήσεις. Υπολογισμοί ή εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων 
είναι προτιμότερο να αποφεύγονται. Για τη λήψη εταιρικών αποτελεσμάτων 
πρέπει να εφαρμόζονται εταιρικές διαδικασίες και οδηγίες μετρήσεων, 
καθώς και ένα σύστημα που θα ελέγχει και θα υποστηρίζει τις επιμέρους 
εγκαταστάσεις της εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πολύ πιθανό κάθε 
εγκατάσταση να χρησιμοποιεί διαφορετικούς ορισμούς και να δημιουργεί 
μη συμβατά αποτελέσματα μετρήσεων. Οι εταιρίες χρειάζεται να 
αναπτύξουν ενιαίες διαδικασίες και πρότυπα που θα επαληθεύουν τα 
αποτελέσματα, καθώς και τη διαδικασία συλλογής των στοιχείων. Η 
ανάπτυξη διεθνών προτύπων επαλήθευσης θα επιφέρει συγκρισιμότητα και 
τυποποίηση των μεθόδων. Επιπλέον, έλεγχοι (σύμφωνα με κάποιο 
πρότυπο) πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα καταγραφής 
μετρήσεων. Η μελέτη καταλήγει ότι, καθώς η επιτυχία στην εφαρμογή μιας 
αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης εξαρτάται από την ποιότητα 
της πληροφορίας που είναι διαθέσιμη τόσο στη διοίκηση όσο και στην 
κοινωνία, είναι αναγκαία περισσότερη έρευνα πάνω στο θέμα. 

7.2 Παρουσίαση 2ης Μελέτης 

Η δεύτερη έρευνα που μελετήθηκε είναι αυτή των Jonas Ammenberg και 
Olof Hjelm και ονομάζεται "The Connection between Environmental 
Management Systems and Continual Environmental Performance 
Improvements". [7] 

Στόχος της έρευνας είναι ο συσχετισμός και η αύξηση της κατανόησης της 
σχέσης μεταξύ περιβαλλοντικής επίδοσης και πιστοποιημένων συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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Μεθοδολογία: Η έρευνα βασίζεται σε μία μελέτη περίπτωσης. Συγκρίνοντας 
τις περιβαλλοντικές εκθέσεις μίας ομάδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων πριν 
και δύο χρόνια μετά την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, έγινε προσπάθεια να φανεί πώς εξελίχθηκε η περιβαλλοντική 
επίδοση αυτών των επιχειρήσεων και να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα 
σχετικά με τη συσχέτιση των πιστοποιημένων συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης με την περιβαλλοντική επίδοση.  

Η μελέτη περίπτωσης αποσαφηνίζει μερικώς την απαίτηση του ISO 14001 
για συνεχή βελτίωση. Είναι ξεκάθαρο ότι στην πράξη ορίζεται και μετράται 
μία ομάδα δεικτών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται τόσο για λειτουργικούς όσο 
και για διοικητικούς σκοπούς. Η επιλογή των δεικτών κρίνεται ζωτικής 
σημασίας. Οι εξωτερικοί περιβαλλοντικοί ελεγκτές πρέπει να συγκρίνουν 
την εξέλιξη των δεικτών και να διαπιστώνουν εάν έχει επιτευχθεί βελτίωση 
ή όχι. Αυτή η κρίση των ελεγκτών είναι σαφώς πολύ σημαντική και 
δύσκολη και η χρήση δεικτών για διοικητικούς σκοπούς προσθέτει μία 
ακόμα διάσταση σε αυτό το ήδη περίπλοκο ζήτημα. 

Στη βιομηχανική περιοχή του Hackefors στο Linköping της Σουηδίας, 26 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχημάτισαν μία περιβαλλοντική ομάδα και ένα 
δίκτυο και εφάρμοσαν ένα κοινό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Από αυτές τις επιχειρήσεις, οι 16 έχουν 10 ή λιγότερους εργαζόμενους, οι 
7 μεταξύ 11 και 50 εργαζόμενους και οι 3 μεταξύ 51 και 80 εργαζόμενους. 
Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις ικανοποιούν το κριτήριο ανεξαρτησίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει μεταποιητικές, ανακύκλωσης, 
μεταφορικές, κατασκευαστικές, εμπορικές, γραφικών τεχνών κτλ. 

Το δίκτυο δημιουργήθηκε το 1995, η εφαρμογή του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης με περιβαλλοντικές αναφορές ξεκίνησε το 
1997 και στις αρχές του 1999 αυτή η ομάδα επιχειρήσεων πιστοποιήθηκε 
σύμφωνα με το ISO 14001, εφαρμόζοντας την ιδέα της ομαδικής 
πιστοποίησης. Το μοντέλο περιβαλλοντικής διαχείρισης του Hackefors έγινε 
πολύ δημοφιλές στη Σουηδία. Ήταν μοναδικό το 1999, αλλά το 2002 το 
χρησιμοποιούσαν 24 βιομηχανικές περιοχές, στις οποίες ανήκαν 450 
επιχειρήσεις και 7 εργοστάσια. 

Επιλέχθηκε η μελέτη των περιβαλλοντικών αναφορών, καθώς αυτές 
περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τις ροές υλικών και 
ενέργειας. Επιπλέον, οι ροές υλικών και ενέργειας συνδέονται στενά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η διερεύνηση αυτών των ροών παράγει 
γνώση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανάντι και κατάντι. Όλες 
οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την ίδια φόρμα για τις περιβαλλοντικές 
αναφορές τους και έχουν υποστηριχθεί από την ίδια συμβουλευτική εταιρία 
κατά τη διαδικασία των επιθεωρήσεων. Δώδεκα από τις επιχειρήσεις 
επικαιροποίησαν τις περιβαλλοντικές τους αναφορές τουλάχιστον δύο 
χρόνια μετά την αρχική επιθεώρηση και ήταν πρόθυμες να συμμετέχουν 
στην εν λόγω μελέτη. 

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για την ανάλυση της εξέλιξης της 
περιβαλλοντικής επίδοσης αυτών των επιχειρήσεων αποτελείται από έξι 
ξεχωριστά βήματα:  

1. Στο πρώτο βήμα συλλέχθηκαν από τις περιβαλλοντικές αναφορές 
όλα τα στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τις ροές ενέργειας και 
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υλικών. Αυτά τα στοιχεία διαχωρίστηκαν σε πέντε ομάδες: ενέργεια, 
νερό, προϊόντα, απόβλητα – παραπροϊόντα και μεταφορές. 

2. Στο δεύτερο βήμα ορίστηκε για κάθε επιχείρηση ένα είδος 
λειτουργικού αριθμού – μία θετική εκροή που ονομάστηκε 
"λειτουργικός δείκτης" –, δηλαδή ένας αριθμός που χρησίμευε ως 
δείκτης του όγκου των εργασιών μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, 
αυτός ο δείκτης θα μπορούσε να είναι ο αριθμός παραχθέντων ή ο 
αριθμός διεκπεραιωμένων εντολών σε ένα έτος.  

3. Στο τρίτο βήμα χρησιμοποιήθηκε η έννοια της οικο-αποδοτικότητας 
για τον υπολογισμό της περιβαλλοντικής επίδοσης. Ο όρος αυτός 
υπολογίζεται στην παρούσα μελέτη με διαφορετικό τρόπο από αυτόν 
που έχει θεσπίσει το WBCSD (World Business Council for 
Sustainable Development) και προκύπτει από τη διαίρεση μίας 
θετικής εκροής κάθε εταιρίας με ένα δείκτη που συνδέεται με την 
περιβαλλοντική επίπτωση. Συνεπώς, μία αυξημένη αναλογία δηλώνει 
αυξημένη οικο-αποδοτικότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό 
σημαίνει ότι η περιβαλλοντική επίδοση υπολογίστηκε ως ο λόγος του 
"λειτουργικού δείκτη" ως προς την ποσότητα κάθε στοιχείου 
πληροφορίας που συλλέχθηκε. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει ένα 
παράδειγμα αυτής της διαδικασίας για την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας σε μία εταιρία, στο οποίο διευκρινίζονται και τα επόμενα 
βήματα της μεθόδου. 

 

Πίνακας 1 Παράδειγμα που δείχνει πώς ένας "λειτουργικός δείκτης" και η 
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μετασχηματίζονται σε λόγο οικο-
αποδοτικότητας και στη συνέχεια σε συγκριτικό δείκτη. 

Έτος   1997 1999 

Λειτουργικός 
δείκτης 

Παραγωγή (τόνοι) 17,739 23,501 

Ενέργεια Ηλεκτρική ενέργεια (MWh) 8,907 10,714 

 Ηλεκτρική ενέργεια, οικο-
αποδοτικότητα (τόνοι/MWh) 

1.99 2.19 

Συγκριτικός 
δείκτης  

100*(2.19-1.99)/1.99 = 10 (%)   

 

4. Στο τέταρτο στάδιο, η οικο-αποδοτικότητα του έτους 1997 – έτος 
έναρξης της εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης – αντιπαρατέθηκε με το αντίστοιχο μέγεθος του 
τελευταίου έτους που λήφθηκε υπόψη. Αυτή η σύγκριση 
παρουσιάστηκε με ένα μέγεθος που ονομάστηκε "συγκριτικός 
δείκτης". Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει πώς υπολογίσθηκε ο εν λόγω 
δείκτης στο παράδειγμα και o Πίνακας 2 εμφανίζει την κατανομή των 
συγκρίσεων στα έτη που μελετήθηκαν. Καθορίστηκε ένα ανώτατο 
όριο για την τιμή του συγκριτικού δείκτη, που σημαίνει ότι κάθε 
μεταβολή πάνω από 1000% περιορίστηκε στην τιμή 1000. Ο 
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καθορισμός ενός ορίου επιβάλλεται, καθώς μία διακοπή χρήσης ενός 
φυσικού πόρου δημιουργεί έναν άπειρο συγκριτικό δείκτη. 
Θεωρήθηκε λογικό το όριο του 1000, καθώς μόνο 8% των 
συγκριτικών δεικτών ήταν πάνω από αυτό το όριο. Ο Πίνακας 2 
δείχνει ότι συνολικά έγιναν 300 συγκρίσεις, από τις οποίες το 55% 
ήταν συγκρίσεις των ετών 1997 και 1999 και το 28% των ετών 
1997 και 2000. 

 

Πίνακας 2 Κατανομή των συγκρίσεων στα έτη που μελετήθηκαν 

Σύγκριση 
ετών 

96–98 96/97–00 97–98 97–99 97–00 98–99 98–00 

Πλήθος 
συγκρίσεων 

2 23 2 164 85 14 10 

Σημείωση: Η ένδειξη "96/97–00" σημαίνει ότι η οικο-αποδοτικότητα για το 
διάστημα Ιούλιος 1996 – Ιούνιος 1997 συγκρίθηκε με εκείνη για το έτος 2000. 

 

5. Στο πέμπτο βήμα ο συγκριτικός δείκτης, ο οποίος δε λαμβάνει 
υπόψη τη σημασία/ σπουδαιότητα της πραγματικής μεταβολής, 
συμπληρώθηκε με το λεγόμενο "δείκτη σημαντικότητας". Αυτός ο 
δείκτης δημιουργήθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τη σχετική 
περιβαλλοντική ενδοεταιρική σημασία κάθε μεταβολής. Επιλέχθηκε 
μία πολύ γενική κλίμακα για το "δείκτη σημαντικότητας". Σε κάθε 
μεταβολή, ή καλύτερα στο περιβαλλοντικό ζήτημα που 
αντιπροσώπευε, δόθηκαν 1000, 100 ή 10 βαθμοί, όπως δείχνει ο 
Πίνακας 3, ώστε να καθοριστεί η περιβαλλοντική του σπουδαιότητα. 
Η τιμή 1000 επιλέχθηκε ώστε να έχει το ίδιο εύρος με το "συγκριτικό 
δείκτη". Η περιβαλλοντική αξιολόγηση διενεργήθηκε χωρίς 
λεπτομερή ανάλυση καθενός από τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Συζητήθηκε η συμβολή σε γνωστά περιβαλλοντικά ζητήματα και στη 
συνέχεια αντιπαραβλήθηκε με την περιβαλλοντική επίπτωση άλλων 
ζητημάτων της εταιρίας. Ακολούθως, τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες, σύμφωνα με τον Πίνακας 3.  

6. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο υπολογίσθηκε η "τελική βαθμολογία 
περιβαλλοντικής επίδοσης" πολλαπλασιάζοντας τους συγκριτικούς 
δείκτες και τους δείκτες σημαντικότητας για κάθε περιβαλλοντικό 
ζήτημα που εξετάσθηκε. Στην εν λόγω μελέτη δίνεται έμφαση στο 
γεγονός ότι αυτή η μέθοδος δίνει μόνο μια γενική εκτίμηση της 
εξέλιξης της περιβαλλοντικής επίδοσης (οικο-αποδοτικότητα). 
Παρόλα αυτά, σκοπός της έρευνας δεν είναι η μελέτη της 
περιβαλλοντικής επίδοσης μεμονωμένων περιβαλλοντικών 
ζητημάτων, αλλά μια συνολική απεικόνιση της εξέλιξης της 
περιβαλλοντικής επίδοσης που αφορά ομάδες περιβαλλοντικών 
ζητημάτων. 
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Πίνακας 3 "Δείκτης σημαντικότητας" 

Δείκτης 
σημαντικότητας 

Ερμηνεία 

1000 
Αντιστοιχεί σε ένα περιβαλλοντικό ζήτημα μεγάλης σχετικής 
ενδοεταιρικής σπουδαιότητας 

100 
Αντιστοιχεί σε ένα περιβαλλοντικό ζήτημα αρκετά μεγάλης 
σχετικής ενδοεταιρικής σπουδαιότητας  

10 
Αντιστοιχεί σε ένα περιβαλλοντικό ζήτημα μικρής σχετικής 
ενδοεταιρικής σπουδαιότητας  

 

Αποτελέσματα: Σε επτά περιπτώσεις η επιλογή του "συγκριτικού δείκτη" 
ήταν εμφανής. Για δύο επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκε ο τζίρος και για άλλες 
δύο αυτός ο δείκτης υπολογίστηκε ως το πλήθος των διαφορετικών 
προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι παραπάνω δείκτες φάνηκαν αρκετά λογικοί. Σε 
μία περίπτωση ο συγκριτικός δείκτης που υπολογίστηκε πιθανώς δεν είναι 
καλή εκτίμηση του εύρους της επιχείρησης, αλλά δεν ήταν διαθέσιμα 
καλύτερα στοιχεία λόγω αναδιοργάνωσης της εταιρίας. Συνολικά, η 
διαθεσιμότητα στοιχείων για τις πέντε ομάδες (ενέργεια, νερό, προϊόντα, 
απόβλητα – παραπροϊόντα και μεταφορές) κρίθηκε ικανοποιητική 41 φορές 
από τις 60, δηλαδή σε ποσοστό 68%. Ανεπαρκής κρίθηκε 12 φορές (20%), 
από τις οποίες οι τρεις φορές περιλάμβαναν πληθώρα πληροφοριών αλλά 
έλλειψη μερικών σημαντικών στοιχείων. Επτά φορές (12%) η 
διαθεσιμότητα των στοιχείων κρίθηκε φτωχή. Σημαντικό είναι να σημειωθεί 
ότι μόνο μία επιχείρηση είχε καλή διαθεσιμότητα στοιχείων και αξιοπιστία 
και για τις πέντε ομάδες, ενώ σε δύο επιχειρήσεις τα στοιχεία θεωρήθηκαν 
αναξιόπιστα ή ανεπαρκή για όλες τις ομάδες.  

Μόνο τέσσερις από τις επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν καλό έλεγχο όσον 
αφορά στις μεταφορές (καλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία), ένα 
περιβαλλοντικό ζήτημα το οποίο έχει κριθεί ως σημαντικό από την απόλυτη 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων.  

Οι μέσες τιμές των συνολικών βαθμολογιών της περιβαλλοντικής επίδοσης 
παρουσιάζονται στο Γράφημα 24, στο Γράφημα 25, στο Γράφημα 26, στο 
Γράφημα 27 και στο Γράφημα 28.  

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της συνολικής βαθμολογίας της 
περιβαλλοντικής επίδοσης, μία πρώτη ματιά δείχνει ότι 38 (79%) από τα 48 
ποσοτικά αποτελέσματα είναι θετικά. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη 
διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων, 28 (58%) ποσοτικά 
αποτελέσματα έχουν και καλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία, εξαιρουμένου 
ενός αποτελέσματος της επιχείρησης C ως συνέπεια της αμφισβητούμενης 
αξιοπιστίας του όσον αφορά στον συγκριτικό δείκτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
οι εξωτερικοί επιθεωρητές ενέκριναν τα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, κάτι που αποδεικνύει ότι η απαίτηση για συνεχή βελτίωση 
ικανοποιήθηκε παρά το γεγονός ότι 32 (54%) αποτελέσματα αυτής της 
μελέτης πρέπει να χαρακτηριστούν ως αναξιόπιστα. 
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Ενέργεια 

 
Γράφημα 24 Οι μέσες τιμές της συνολικής βαθμολογίας της περιβαλλοντικής 
επίδοσης όσον αφορά στην ενέργεια. Σημείωση: Κάθε γραμμή (A–L) αναπαριστά 
μία επιχείρηση. Όπου δεν δίνεται τιμή, δεν ήταν εφικτός ο υπολογισμός της 
βαθμολογίας. Οι μαύρες ράβδοι με τους έντονους χαρακτήρες είναι οι περισσότερο 
αξιόπιστες. 

 

Νερό 

 
Γράφημα 25 Οι μέσες τιμές της συνολικής βαθμολογίας της περιβαλλοντικής 
επίδοσης όσον αφορά στο νερό. Σημείωση: Κάθε γραμμή (A–L) αναπαριστά μία 
επιχείρηση. Όπου δεν δίνεται τιμή, δεν ήταν εφικτός ο υπολογισμός της 
βαθμολογίας. Οι μαύρες ράβδοι με τους έντονους χαρακτήρες είναι οι περισσότερο 
αξιόπιστες. 
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Προϊόντα 

 
Γράφημα 26 Οι μέσες τιμές της συνολικής βαθμολογίας της περιβαλλοντικής 
επίδοσης όσον αφορά στα προϊόντα. Σημείωση: Κάθε γραμμή (A–L) αναπαριστά 
μία επιχείρηση. Όπου δεν δίνεται τιμή, δεν ήταν εφικτός ο υπολογισμός της 
βαθμολογίας. Οι μαύρες ράβδοι με τους έντονους χαρακτήρες είναι οι περισσότερο 
αξιόπιστες. 

 
Απόβλητα - Παραπροϊόντα 

 
Γράφημα 27 Οι μέσες τιμές της συνολικής βαθμολογίας της περιβαλλοντικής 
επίδοσης όσον αφορά στα απόβλητα και τα παραπροϊόντα. Σημείωση: Κάθε 
γραμμή (A–L) αναπαριστά μία επιχείρηση. Όπου δεν δίνεται τιμή, δεν ήταν εφικτός 
ο υπολογισμός της βαθμολογίας. Οι μαύρες ράβδοι με τους έντονους χαρακτήρες 
είναι οι περισσότερο αξιόπιστες. 
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Μεταφορές 

 
Γράφημα 28 Οι μέσες τιμές της συνολικής βαθμολογίας της περιβαλλοντικής 
επίδοσης όσον αφορά στις μεταφορές. Σημείωση: Κάθε γραμμή (A–L) αναπαριστά 
μία επιχείρηση. Όπου δεν δίνεται τιμή, δεν ήταν εφικτός ο υπολογισμός της 
βαθμολογίας. Οι μαύρες ράβδοι με τους έντονους χαρακτήρες είναι οι περισσότερο 
αξιόπιστες. 

 

Αναλύοντας τα 28 περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα, είναι ξεκάθαρο ότι 
οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη μέθοδο που ακολουθήθηκε, έχουν 
βελτιώσει την περιβαλλοντική τους επίδοση. Υπάρχουν 19 αποτελέσματα 
με απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από 10.000, από τα οποία τα 17 είναι θετικά. 
Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν για παράδειγμα να έχουν προκύψει 
εάν η μέση βελτίωση όσον αφορά στα περισσότερο σημαντικά ζητήματα 
ήταν 10%, στα μέτρια σημαντικά 100% και στα λιγότερο σημαντικά 
1000%. Αυτό αποδεικνύει ουσιαστικές βελτιώσεις στα σημαντικά 
περιβαλλοντικά ζητήματα και, συνεπώς, ότι ο στόχος της συνεχούς 
βελτίωσης έχει επιτευχθεί για πολλούς από αυτούς τους δείκτες. Παρόλα 
αυτά, τέσσερις επιχειρήσεις έχουν μειωμένη βαθμολογία, οι δύο όσον 
αφορά στην ενέργεια και οι άλλες δύο όσον αφορά στις μεταφορές. Καθώς 
η σύγκριση διαφορετικών ειδών περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι 
δύσκολη, θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζει κανείς πώς αξιολογήθηκαν σε 
αυτές τις περιπτώσεις οι απαιτήσεις του ISO 14001 που αφορούν τη 
συνεχή βελτίωση.  

 

Για 11 από τις 12 επιχειρήσεις, η εξέλιξη της περιβαλλοντικής επίδοσης 
συγκρίθηκε με τους περιβαλλοντικούς στόχους της κάθε επιχείρησης. Για 
την πλειονότητα των στόχων δεν εξήλθε το συμπέρασμα ότι υπήρξαν 
αλλαγές στην περιβαλλοντική επίδοση. Κατά ένα μέρος, αυτό είναι 
συνέπεια των στόχων που δεν προορίζονται άμεσα για τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης, όπως, για παράδειγμα, ο στόχος βελτίωσης της 
αποθήκευσης των χημικών, ο στόχος αξιολόγησης των ναυτιλιακών 
πρακτόρων ή διαφορετικών ειδών αποθεμάτων κτλ. Σε ένα αισιόδοξο 
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σενάριο, αυτοί οι στόχοι θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις της επίδοσης στο 
μέλλον. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλοί στόχοι οι οποίοι προορίζονται για 
τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, για τους οποίους τα σχετικά 
δεδομένα δε λαμβάνονται υπόψη στις επιθεωρήσεις.  

Δεκαπέντε θετικοί συσχετισμοί μεταξύ περιβαλλοντικών στόχων και 
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων μπόρεσαν να βρεθούν, γεγονός που 
σημαίνει ότι οι στοχευμένες βελτιώσεις παρουσιάζονταν με δεδομένα. Τρεις 
φορές ο συσχετισμός ήταν αρνητικός, δηλαδή χειροτέρευε η 
περιβαλλοντική επίδοση όσον αφορά σε εκείνα τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
που οι στόχοι σκόπευαν να βελτιώσουν. Σε τρεις άλλες περιπτώσεις, ήταν 
διαθέσιμα τα στοιχεία για τα περιβαλλοντικά ζητήματα στα οποία εστίαζαν 
οι στόχοι, αλλά δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή.  

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, το κοινό 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και η συνεργασία στη βιομηχανική 
περιοχή του Hackefors είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές περιβαλλοντικές 
βελτιώσεις γενικότερα. Για να είναι κανείς σε θέση να προσδιορίσει εάν τα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι θετικό φαινόμενο από 
περιβαλλοντικής σκοπιάς, θα πρέπει να συγκρίνει την εξέλιξη της 
περιβαλλοντικής επίδοσης μεταξύ πιστοποιημένων εταιριών και αντίστοιχων 
εταιριών που δε χρησιμοποιούν κάποιο σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Παρόλα αυτά, οι συνεντεύξεις με τους περιβαλλοντικούς 
υπευθύνους των επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν για αυτή τη 
μελέτη περίπτωσης, δείχνουν ότι η απόλυτη πλειοψηφία αυτών των 
βελτιώσεων είναι απόρροια των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
με άλλα λόγια, ότι δεν θα είχαν συντελεστεί – τουλάχιστον όχι τη 
συγκεκριμένη στιγμή – δίχως τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Στην πραγματικότητα, πολλές από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις είχαν 
προηγουμένως έλλειψη συστηματικών περιβαλλοντικών προσπαθειών, ενώ 
άλλες δε λάμβαναν υπόψη τους κανένα περιβαλλοντικό ζήτημα.  

Όσον αφορά στην αξιοπιστία των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, 
περισσότερα από τα μισά αποτελέσματα ήταν είτε μη υπολογίσιμα είτε μη 
αξιόπιστα. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εξωτερικοί επιθεωρητές μπόρεσαν να 
διακριβώσουν συνεχή βελτίωση παρά τα στοιχεία αυτά. Για δύο 
επιχειρήσεις τα στοιχεία και των πέντε ομάδων αξιολογήθηκαν ως 
αναξιόπιστα ή ανεπαρκή, ενώ μόνο μία επιχείρηση είχε αξιόπιστα στοιχεία 
για όλες αυτές τις ομάδες. Έτσι, προκύπτει η ερώτηση κατά πόσο οι 
επιθεωρητές είχαν διεξάγει μία ευρεία ανάλυση της εξέλιξης της 
περιβαλλοντικής επίδοσης αυτών των επιχειρήσεων. Το ISO 14001 είναι 
αρκετά ασαφές όσον αφορά στην απαίτηση για συνεχή βελτίωση.  

Από μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές 
υπάρχουν δύο διαστάσεις της εταιρικής περιβαλλοντικής επίδοσης. Η 
πρώτη αφορά στις ενέργειες περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ η άλλη στην 
περιβαλλοντική επίδοση των λειτουργιών. Κάθε διάσταση αποτελείται από 
υποκατηγορίες. Αυτό είναι συμβατό με το πρότυπο ISO 14031. Για την 
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης επιλέγονται δείκτες για κάθε 
υποκατηγορία. Κατά συνέπεια, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι μία 
πιστοποιημένη εταιρία πρέπει να χρησιμοποιεί ένα πλήθος διαφορετικών 
δεικτών, ώστε να παρακολουθεί την περιβαλλοντική της επίδοση. Έτσι, η 
συνεχής βελτίωση θα πρέπει να κρίνεται σύμφωνα με την εξέλιξη αυτών 
των δεικτών.  
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Η πρόκληση των επιθεωρητών έγκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει με 
κάποιο τρόπο να συναθροίσουν τις πληροφορίες που δίνονται από τους 
δείκτες που έχει επιλέξει κάθε εταιρία, ώστε να αποφασίσουν εάν έχει 
συντελεστεί κάποια βελτίωση ή όχι. Παρόλα αυτά, τα συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης εστιάζουν στους οργανισμούς/ επιχειρήσεις 
και όχι στα προϊόντα όπως οι μελέτες ανάλυσης κύκλου ζωής. Η χρήση 
δεικτών προσθέτει επιπλέον διαστάσεις στο πρόβλημα, διότι η αξιολόγηση 
της συνεχούς βελτίωσης δεν συνεπάγεται μόνο τη σύγκριση διαφορετικών 
ειδών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και τη σύγκριση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τις ενέργειες της διοίκησης. 

Από περιβαλλοντικής σκοπιάς, ο καθορισμός δεικτών για την αποσαφήνιση 
και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ενεργειών φαίνεται ελκυστικός. 
Παράλληλα, προκύπτει η ερώτηση τι είδους συνεχή βελτίωση εγγυάται ένα 
πιστοποιητικό ISO 14001 – εάν υπάρχει καν βελτίωση. Μία μελέτη στην 
οποία συμμετείχε ο ίδιος συγγραφέας αποδεικνύει ότι συνήθως εξετάζεται η 
περιβαλλοντική επίδοση μόνο για μερικά από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, 
όταν οι επιθεωρητές κρίνουν τις εταιρίες στο κριτήριο της συνεχούς 
βελτίωσης.  

Ένα πιστοποιητικό ISO 14001 συνήθως εγγυάται μόνο βελτίωση της 
επίδοσης για μερικά περιβαλλοντικά ζητήματα και δεν εξηγεί πολλά για την 
επίδοση όλων των άλλων ζητημάτων. Επιπλέον, καθώς η επίδοση μετράται 
ως αναλογία, μπορεί να επιτευχθεί συνεχής βελτίωση ακόμα κι αν 
αυξάνεται η συνολική περιβαλλοντική επίπτωση (ακόμα και για εκείνα τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα που ελέγχονται όταν κρίνεται η συνεχής 
βελτίωση).  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – 
όταν εφαρμόζονται σωστά – μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές 
περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Είναι όμως ανησυχητικό ότι ένα πιστοποιητικό 
στην πραγματικότητα δεν κάνει διάκριση μεταξύ μίας εταιρίας που έχει 
βελτιώσει ένα δείκτη και μίας εταιρίας που έχει ενσωματώσει τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα στις βασικές επιχειρησιακές της στρατηγικές και 
έτσι έχει μειώσει τις συνολικές της περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για 
παράδειγμα, πολλές εταιρίες απαιτούν από τους προμηθευτές τους να 
εφαρμόζουν ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και επιλέγουν 
προμηθευτές με τέτοια συστήματα. Αυτές οι καλές προθέσεις μπορεί να μην 
οδηγήσουν σε τίποτα, καθώς μόνο η απαίτηση για ένα σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν διακρίνει τις εταιρίες που απλά θέλουν ένα 
πιστοποιητικό στον τοίχο από εκείνες που προσεγγίζουν με σοβαρότητα τις 
περιβαλλοντικές ενέργειες.  

Η μελέτη καταλήγει στο ότι ένα πιστοποιητικό ISO 14001 δεν εγγυάται 
καλή περιβαλλοντική επίδοση. Για αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντικό να 
κοιτά κανείς πέρα από αυτά τα πιστοποιητικά και να απαιτεί ως πελάτης ή 
καταναλωτής βελτιωμένη περιβαλλοντική επίδοση που οδηγεί σε μειωμένη 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
είναι ένα εργαλείο που είναι ικανό να οδηγήσει σε μείωση της επιβάρυνσης 
του περιβάλλοντος. Είναι όμως σημαντικό να εστιάσει κανείς στην 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος και όχι στην εφαρμογή ενός συγκεκριμένου 
εργαλείου. 
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7.3 Παρουσίαση 3ης Μελέτης 

Η επόμενη μελέτη που εξετάζεται είναι αυτή των Vesela Veleva, Jack Bailey 
και Nicole Jurczyk με τίτλο "Using Sustainable Production Indicators to 
Measure Progress in ISO 14001, EHS System and EPA Achievement 
Track". [13] 

Στόχος της μελέτης ήταν η σύνδεση όλων των επιχειρηματικών εργαλείων 
που αναπτύχθηκαν στις αρχές του 21ου αιώνα για την ανάπτυξη της 
βιωσιμότητας και για τη μέτρηση της προόδου, καθώς και η διερεύνηση του 
πώς αυτά μπορούν να συμπληρώσουν το ένα το άλλο. Τέτοια εργαλεία 
είναι τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο περιβαλλοντικός 
σχεδιασμός, η βιομηχανική οικολογία, οι αναφορές βιωσιμότητας, η 
διευρυμένη υπευθυνότητα του παραγωγού/ κατασκευαστή και άλλα. Η 
μελέτη στόχο είχε επίσης να παρουσιάσει πώς ένα νέο εργαλείο – οι δείκτες 
βιώσιμης παραγωγής – μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν 
στη μέτρηση της συνεχούς βελτίωσης σύμφωνα με το ISO 14001, το 
σύστημα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας και το εθελοντικό 
πρόγραμμα παρακολούθησης επιτευγμάτων (Achievement Track Program) 
της EPA (Environmental Protection Agency) των ΗΠΑ. 

Μεθοδολογία: Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο ανεπτυγμένο στο 
Κέντρο για τη Βιώσιμη Παραγωγή του Lowell (LCSP), το οποίο 
περιλαμβάνει τόσο απόλυτους (κοινούς για όλες τις εταιρίες) όσο και 
συμπληρωματικούς (σχετιζόμενους με το παραγόμενο προϊόν) δείκτες και 
στοχεύει στην αφύπνιση της συνείδησης, στην υποστήριξη της λήψης 
αποφάσεων και στην προώθηση της συνεχούς βελτίωσης. Δείκτες, όπως: 

• η κατανάλωση ενέργειας,  

• η χρήση νερού,  

• το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη,  

• ο αριθμός χαμένων εργάσιμων ημερών,  

• ο ρυθμός του κύκλου εργασιών,  

• το ποσό δαπανών για την κοινωνία και 

• οι φιλανθρωπικές προσφορές,  

δοκιμάστηκαν, μεταξύ άλλων, τόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων όσο και σε 
εταιρικό επίπεδο. Το εργαλείο δοκιμάστηκε στην εταιρία Acushnet Rubber 
στο New Bedford της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής και τα αποτελέσματα έδειξαν την πρόοδο της εταιρίας όσον 
αφορά στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, αλλά και τις περιοχές 
που χρειάζονταν βελτίωση.  

Η εταιρία Acushnet Rubber, Inc. ιδρύθηκε το 1910 στο New Bedford της 
Μασαχουσέτης για την παραγωγή προϊόντων από καουτσούκ. Σήμερα η 
εταιρία είναι παγκοσμίου επιπέδου παραγωγός ελαστικών και ελαστομερών 
προϊόντων για την αυτοκινητοβιομηχανία και την αγορά ηλεκτρονικών 
ειδών και απασχολεί 1000 εργαζόμενους στις τρεις εγκαταστάσεις που 
διαθέτει στο New Bedford. Επιπλέον, η εταιρία έχει ένα εργοστάσιο στην 
Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, στο οποίο απασχολούνται 450 εργαζόμενοι. Το 
Νοέμβριο του 1996 οι λειτουργίες της Acushnet Rubber Company των ΗΠΑ 
έλαβαν πιστοποίηση κατά ISO 14001 και έγινε με αυτό τον τρόπο η πρώτη 
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εταιρία στον κόσμο που είχε πιστοποιηθεί κατά ISO 14001, ISO 9001 και 
QS-9000 (της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας). Το 1999, η εταιρία (οι 
λειτουργίες της στις ΗΠΑ) εισήχθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα Star Track 
της EPA, ενώ το Δεκέμβριο του 2000 έγινε ιδρυτικό μέλος του National 
Achievement Track της EPA. Και τα δύο αυτά προγράμματα απαιτούν την 
τήρηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα ξεπερνά τις 
δεσμεύσεις του ISO 14001. Η Acushnet Rubber έχει ένα ώριμο σύστημα 
διαχείρισης περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας και έχει εφαρμόσει 
διάφορα έργα για τη μείωση των υλικών και της κατανάλωσης ενέργειας, 
για την πρόληψη της ρύπανσης και για τον περιορισμό των αποβλήτων. Η 
ετήσια εξοικονόμηση από τα περιβαλλοντικά έργα ξεπέρασε τα 2 εκατ. 
δολάρια. Ως συνέπεια αυτών των στρατηγικών, η περιβαλλοντική επίδοση 
της Acushnet έχει βελτιωθεί, τα κόστη υλικών και τα λειτουργικά έξοδα 
έχουν μειωθεί και η εταιρία διπλασίασε την παραγωγή της, προσθέτοντας 
200 νέες θέσεις εργασίας από το 1990. Συγχρόνως, η Acushnet 
αντιλήφθηκε τη σημασία της διαφάνειας. Το σλόγκαν της "Συνδεδεμένοι με 
τις ανάγκες σας, δεσμευμένοι για την επιτυχία σας" αντιπροσωπεύει τη 
δέσμευση της διοίκησης για αλληλεπίδραση και επικοινωνία με όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής κοινωνίας, των 
πελατών, των κυβερνητικών φορέων, των υπεργολάβων και των 
εργαζομένων. 

Η Acushnet Rubber ήταν παραδοσιακά ηγέτης στο χώρο του 
περιβάλλοντος. Όχι μόνο έχει πετύχει εντυπωσιακές βελτιώσεις στην 
εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, στον περιορισμό της χρήσης 
τοξικών υλών και στη μείωση των αποβλήτων, αλλά αναζητά συνεχώς 
τρόπους για περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσής της. Αυτή 
η δέσμευση για συνεχή βελτίωση αντανακλάται στα εξαιρετικά επίπεδα 
συμμόρφωσης της εταιρίας, καθώς και στους στόχους της από το ISO 
14001, το σύστημα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας και το 
Achievement Track της EPA.  

Τόσο το ISO 14001 όσο και το Achievement Track της EPA απαιτούν από 
μία εταιρία να δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση θέτοντας σκοπούς και 
στόχους, αλλά και να μετρά και να καταγράφει την επίδοσή της ώστε να 
παρουσιάζονται οι επιτυχίες της. Επιπλέον, η Acushnet ήθελε να μπορεί να 
διεξάγει συγκρίσεις με το πέρασμα του χρόνου και να συσχετίζει τις 
περιβαλλοντικές μετρήσεις με τις εκροές της παραγωγής. Για την εταιρία, η 
μέτρηση της μακροπρόθεσμης προόδου σημαίνει τη συσχέτιση της 
κατανάλωσης πρώτων υλών και της δημιουργίας απορριμμάτων και 
εκπομπών με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Η δημιουργία 
απορριμμάτων σημαίνει ανεπάρκεια στη διαδικασία παραγωγής και, 
συνεπώς, ο περιορισμός τους οδηγεί σε βελτιωμένη παραγωγή. Έτσι, το 
σύστημα μέτρησης της περιβαλλοντικής επίπτωσης μεταβάλλεται σε 
σύστημα μέτρησης της παραγωγικότητας.  

Παρόλ' αυτά, η Acushnet Rubber γνωρίζει ότι οι επιπτώσεις από την 
παραγωγή της ξεπερνούν τα όρια των εγκαταστάσεών της. Η 
ενσωματωμένη ενέργεια στις μεταφορές, στη συσκευασία, στη χρήση των 
προϊόντων και στη διανομή οδηγεί, μεταξύ άλλων, σε μείωση των φυσικών 
πόρων, όξινη βροχή, νέφος και υπερθέρμανση του πλανήτη. Εξαιτίας των 
παραπάνω, η εταιρία έχει αρχίσει να σκέφτεται πώς θα μειώσει τις 
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επιπτώσεις της καθ' όλο τον κύκλο ζωής των υλικών και των προϊόντων 
της.  

Μέσω της ισχυρής σχέσης της με το Πανεπιστήμιο Lowell της 
Μασαχουσέτης και το Toxics Use Reduction Institute, η Acushnet Rubber 
αποφάσισε το 2000 να δοκιμάσει εθελοντικά ένα νέο εργαλείο συγκριτικής 
αξιολόγησης επιτευγμάτων – τους δείκτες βιώσιμης παραγωγής. Οι δείκτες 
βιώσιμης παραγωγής αναπτύχθηκαν από το Κέντρο Βιώσιμης Παραγωγής 
του Πανεπιστημίου Lowell ως ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τις εταιρίες να 
μετρήσουν και να διαχειριστούν τις διαφορετικές πλευρές 
(περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές) της παραγωγής τους.  

Η μεθοδολογία των δεικτών βιώσιμης παραγωγής περιλαμβάνει τη χρήση 
απόλυτων (κοινών για όλες τις επιχειρήσεις) και συμπληρωματικών 
(σχετικών με την παραγωγή) δεικτών. Προτείνονται 22 απόλυτοι δείκτες 
ταξινομημένοι σε έξι κατηγορίες. Παραδείγματα τέτοιων δεικτών είναι η 
συνολική κατανάλωση νερού, η κατανάλωση ενέργειας, το δυναμικό 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, ο αριθμός χαμένων εργάσιμων ημερών από 
τραυματισμό και ασθένεια κλπ. Καθένας από αυτούς τους δείκτες 
υπολογίζεται ως σύνολο και ως μέγεθος προσαρμοσμένο στην παραγωγή 
(ανά μονάδα προϊόντος, ανά δολάριο πωλήσεων κλπ).  

Οι προτεινόμενοι δείκτες μπορούν να εφαρμοστούν για την αξιολόγηση 
των επιπτώσεων τόσο εντός ορίων εγκατάστασης όσο και καθ' όλη την 
εφοδιαστική αλυσίδα και τη διανομή. Ένα συνεχές μοντέλο οκτώ (8) 
βημάτων για την επιλογή και εφαρμογή δεικτών εντάσσει αυτή τη 
διαδικασία στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και στα συστήματα 
λήψης αποφάσεων. Τα βήματα είναι τα ακόλουθα: 

α) ορισμός σκοπών και στόχων βιώσιμης παραγωγής, 

β) αναγνώριση πιθανών απόλυτων και συμπληρωματικών δεικτών, 

γ) επιλογή δεικτών, 

δ) θέσπιση στόχων, 

ε) εφαρμογή των δεικτών, 

στ) καταγραφή μετρήσεων και κοινοποίηση αποτελεσμάτων, 

ζ) δράση ανάλογα με τα αποτελέσματα και 

η) αναθεώρηση και διόρθωση των δεικτών, των πολιτικών και των 
στόχων. 

Αυτό το μοντέλο μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την εφαρμογή και 
διατήρηση ενός επιτυχημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
πιστοποιημένου κατά ISO 14001. Το πρότυπο απαιτεί από την Acushnet 
Rubber να αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές της πλευρές και να καθορίζει 
ποιες από αυτές θεωρούνται σημαντικές.  

Αποτελέσματα: Οι δείκτες βιώσιμης παραγωγής θεωρήθηκαν από την 
εταιρία ως ένα χρήσιμο εργαλείο μέτρησης της περιβαλλοντικής επίδοσης 
και εμφάνισης αποδεδειγμένης συνεχούς βελτίωσης.  

Η διαδικασία εφαρμογής περιλάμβανε τα ακόλουθα κρίσιμα στάδια: 

1. Αναγνώριση των σκοπών και στόχων της εταιρίας σχετικά με το 
περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια 

 59 59



2. Συγκέντρωση στοιχείων για την εφαρμογή των απόλυτων δεικτών 

3. Επιλογή συμπληρωματικών δεικτών σχετικών με την παραγωγή, που 
αντικατοπτρίζουν τις κύριες περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις 
και τους στόχους της εταιρίας 

4. Επιλογή ενός μεγέθους για κανονικοποίηση των δεικτών 

5. Υπολογισμός των δεικτών (απόλυτων και συμπληρωματικών) 

6. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και έναρξη κατάλληλης δράσης 

Οι δείκτες που εφαρμόστηκαν στην Acushnet μετρούσαν τόσο συνολικά 
μεγέθη (π.χ. συνολική κατανάλωση ενέργειας) όσο και προσαρμοσμένα 
στην παραγωγή (π.χ. κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα ελαστικού). Η 
συνολική μέτρηση είναι σημαντική για την αξιολόγηση της γενικότερης 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την εταιρία. Η κανονικοποίηση, όμως, 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την αξιολόγηση της συνεχούς βελτίωσης 
σύμφωνα με το ISO 14001. Επιτρέπει την προσαρμογή σε αυξομειώσεις 
της παραγωγής, καθώς και τη σύγκριση με άλλες εταιρίες ή εγκαταστάσεις 
(εξωτερική συγκριτική αξιολόγηση). Καθώς το μείγμα του προϊόντος 
διαφέρει σημαντικά από χρόνο σε χρόνο, επιλέχθηκε για κανονικοποίηση 
το μέγεθος "κιλά ελαστικού που αναμείχθηκε". Αυτό το μέγεθος συνδέεται 
στενά με τους περισσότερους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν, όπως 
κατανάλωση ενέργειας, χρήση νερού, τραυματισμοί και ασθένειες, 
παράπονα και επιστροφές.  

Η χρήση νερού ήταν ο πρώτος δείκτης που χρησιμοποιήθηκε. Η έλλειψη 
πόσιμου νερού είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα σε πολλά 
σημεία του πλανήτη, κάτι που καθιστά κρίσιμη τη μείωση της κατανάλωσης 
και την επαναχρησιμοποίησή του. Ο δείκτης μετρούσε όχι μόνο τη χρήση 
του νερού, αλλά και τη βροχόπτωση στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. 
Παρατηρήθηκαν σημαντικότατες μειώσεις στη χρήση νερού τα τελευταία 
19 χρόνια που λήφθηκαν υπόψη στη μελέτη. 

Η κατανάλωση υλικών είναι ένας απόλυτος δείκτης, ο οποίος περιλαμβάνει 
όλα τα υλικά εκτός από καύσιμα και νερό. Ήταν όμως πολύ δύσκολη η 
χρήση του, εξαιτίας της έλλειψης ενός καλού συστήματος παρακολούθησης 
όλων των υλικών. Παρατηρήθηκε επίσης ότι η ένταση των υλικών (χρήση 
υλικών ανά κιλό ελαστικού) δεν θα ήταν μία καλή μέτρηση λόγω της 
συχνής μεταβολής του μίγματος του προϊόντος (δηλ. του μεγέθους και του 
βάρους των προϊόντων).  

Η κατανάλωση ενέργειας μετράται σε MM Btu (million British Thermal 
Units) και στοχεύει στη συνάθροιση της συνεισφοράς διαφορετικών πηγών 
ενέργειας. Η Acushnet Rubber χρησιμοποιούσε ορυκτά καύσιμα, ηλεκτρική 
ενέργεια και φυσικό αέριο. Αυτός ο δείκτης αποκάλυψε αυξημένη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι τόσο περιβαλλοντικό όσο 
και οικονομικό ζήτημα.   

Ο υπολογισμός του δείκτη δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολος πέρα από τα όρια της εγκατάστασης – συχνό φαινόμενο 
για τις περισσότερες εταιρίες που επιχειρούν να τον χρησιμοποιήσουν. 
Αυτό οφείλεται στη μεγάλη κλίμακα της παραγωγής και στην έλλειψη ενός 
καλού συστήματος παρακολούθησης της μεταφοράς πρώτων υλών και 
προϊόντων, των διαδρομών των εργαζομένων από και προς την εργασία, 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων σε ετήσια βάση. Ο υπολογισμός 
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του εν λόγω δείκτη για την Acushnet Rubber έγινε λαμβάνοντας υπόψη 
μόνο την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ορυκτών καυσίμων και 
φυσικού αερίου, παρόλο που αυτά είναι μόνο ένα μικρό μέρος του 
συνολικού αντίκτυπου μίας εταιρίας στην υπερθέρμανση του πλανήτη.  

Ο αριθμός των PBTs (επίμονων, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών χημικών 
ουσιών) είναι ένας ακόμα απόλυτος δείκτης που δοκιμάστηκε στην 
Acushnet Rubber. Η εταιρία δεν χρησιμοποιεί τέτοια χημικά στην 
παραγωγή της, αλλά αποκάλυψε την παρουσία PACs (πολυκυκλικών 
αρωματικών ουσιών) στο πετρέλαιο θέρμανσης και αναπτύσσει στρατηγικές 
ώστε να ελαχιστοποιήσει την επίδρασή της στο περιβάλλον μέσω της 
αλλαγής των καυσίμων που χρησιμοποιεί και της βελτίωσης της απόδοσης 
του καυστήρα.  

Ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων (σύνολο εργαζομένων και 
εργαζόμενοι ανά κιλό ελαστικού) στοχεύει στη μέτρηση της συνεισφοράς 
μίας εταιρίας στη δημιουργία θέσεων εργασίας για την τοπική κοινωνία. 
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται τόσο μεγαλύτερη θα είναι η 
αγοραστική δύναμή τους και αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε 
βελτιωμένη επιχειρηματικότητα. Η Acushnet Rubber μετρά τον αριθμό των 
εργαζομένων της που αντιστοιχούν στο ισοδύναμο της 8ωρης (full-time) 
εργασίας, διαιρώντας το σύνολο των δεδουλευμένων ωρών του έτους με 
το 2000 (ένα εκτιμώμενο αριθμό δεδουλευμένων ωρών ανά άτομο και ανά 
έτος, βασισμένο σε εργασία 40 ωρών την εβδομάδα και 50 εβδομάδων το 
έτος). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο δείκτης αυτός έχει αυξηθεί από το 
1995.  

Ο αριθμός χαμένων εργάσιμων ημερών από τραυματισμό και ασθένεια 
(ΑΧΕΗΤΑ) επιλέχθηκε ως απόλυτος δείκτης, καθώς είναι μία μέτρηση που 
απαιτείται από την Υπηρεσία Στατιστικής της Εργασίας (Bureau of Labor 
Statistics). Καθώς όλες οι εταιρίες υποχρεούνται να παρακολουθούν αυτό 
το δείκτη, μπορούν εύκολα να γίνουν συγκρίσεις. Ο δείκτης υπολογίζεται 
με τον ακόλουθο τύπο: 

ΑΧΕΗΤΑ  = (Αριθμός τραυματισμών και ασθενειών x 200,000) / 
Δεδουλευμένες ώρες 

όπου 200,000 είναι η βάση για 100 εργαζόμενους (ισοδύναμο 8ωρης 
εργασίας) που εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα, 50 εβδομάδες το χρόνο.  

Επιπλέον αυτού του δείκτη, η Acushnet Rubber μετρά το συνολικό ρυθμό 
ατυχημάτων και τις χαμένες εργάσιμες ημέρες ανά 100 εργαζόμενους. 
Παρόλο που η εταιρία δεν είχε βελτιώσει το επίπεδο ασφάλειας, αυτό 
παραμένει πολύ καλύτερο από το βιομηχανικό μέσο όρο. Η Acushnet 
Rubber έχει αναγνωρίσει ότι απαιτείται περαιτέρω δουλειά προκειμένου να 
βελτιωθεί η επίδοση και έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα με στόχο τα μηδενικά 
ατυχήματα που προκαλούν απουσία από την εργασία. 

Η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων είναι κρίσιμη για την 
επιχειρηματική επιτυχία μιας εταιρίας. Βελτιώνει την επίδοση (ποιότητα, 
αποδοτικότητα, περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια), την ικανοποίηση του 
εργαζομένου από την εργασία του, προωθεί την οργανωτική μάθηση και 
έτσι χτίζει ένα μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρόλο που η 
Acushnet Rubber εκπαιδεύει τους εργαζόμενούς της σε θέματα 
περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας και ουσιαστικά δαπανά πάνω από 
100.000 δολάρια ετησίως για το σκοπό αυτό, δεν κατέστη δυνατή η 
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εφαρμογή του δείκτη "μέσος αριθμός εκπαιδευτικών ωρών", κυρίως 
εξαιτίας της έλλειψης ενός συστήματος καταγραφής των ωρών 
εκπαίδευσης.  
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8. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 
Καθώς η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί πλέον ευθύνη μόνο 
των κυβερνήσεων, αλλά και των επιχειρήσεων, πολλές από τις τελευταίες 
αναγνωρίζουν ότι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 
μπορεί πραγματικά να τους εξασφαλίσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Σίγουρα, όμως, θα πρέπει να υπάρξει ένας υγιής και 
ενσωματωμένος στη συνολική λειτουργία της επιχείρησης περιβαλλοντικός 
σχεδιασμός, ώστε να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα μια επιτυχής, βιώσιμη και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων του 
οργανισμού. 

Σταδιακά, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι μέσα από στρατηγικές βιώσιμης 
ανάπτυξης προκύπτουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και ότι η διαχείριση του 
περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων, στην 
αύξηση των κερδών και στη βελτίωση των σχέσεών τους με τους 
καταναλωτές. Προϋπόθεση, όμως, για την εφαρμογή ενός συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η έγκριση και η στήριξη της διοίκησης 
της επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις για 
λεπτομερέστερη επίγνωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης, για 
αξιολόγηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, αλλά και για 
ανταπόκριση στις υψηλές πιέσεις των ρυθμιστικών αρχών, των τοπικών 
κοινωνιών, των εργαζομένων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών.  

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι πλέον ένα σημαντικό 
ζήτημα για πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς η συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία δεν είναι πλέον αρκετή. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδείξουν 
στους πελάτες τους και στο κοινό ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις 
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και ότι διαρκώς 
αναζητούν μέσα για να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Έτσι, έχουν 
ξεκινήσει να διενεργούν περιβαλλοντικούς ελέγχους και να αναπτύσσουν 
πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης και οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι βοηθούν τη 
διοίκηση ενός οργανισμού να αναγνωρίσει το επίπεδο της περιβαλλοντικής 
του επίδοσης και να εντοπίσει περιοχές βελτίωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, η δέσμευση της διοίκησης για εφαρμογή της 
αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης είναι απαραίτητη.  

 

Όσον αφορά στην εμπειρική έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της 
παρούσας διπλωματικής εργασίας και με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν, η 
βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των ελληνικών επιχειρήσεων μετά 
την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης χαρακτηρίζεται 
ιδιαιτέρως ικανοποιητική. Αυτό διαφαίνεται από τις απαντήσεις που 
παρείχαν οι εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα και συγκεκριμένα τόσο 
από τις απαντήσεις που αφορούσαν στην εκτίμηση του υπευθύνου 
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, όσο και από τις απαντήσεις που 
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αφορούσαν σε αποδεδειγμένη/ τεκμηριωμένη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης.  

Συγκεκριμένα, θετική εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι το 91% των 
υπευθύνων συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων πιστεύει ότι η εφαρμογή 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης από μία εταιρία συνεπάγεται 
βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Σημαντικό είναι και το 
γεγονός ότι το 100% των ερωτηθέντων απάντησαν θετικά στο ερώτημα 
εάν βελτιώθηκε η περιβαλλοντική επίδοση της εταιρίας τους μετά την 
εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

Σχετικά με τη χρήση δεικτών για ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών 
τους επιδόσεων, οι περισσότερες εταιρίες χρησιμοποιούν, κατά σειρά 
προτεραιότητας, τους ακόλουθους δείκτες: 

• κατανάλωση ενέργειας 

• κατανάλωση καυσίμων  

• κατανάλωση νερού  

• αριθμό υπέρβασης των ορίων νομοθεσίας  

• αριθμό παραπόνων/ ενστάσεων/ προσφυγών από κοινωνικούς 
φορείς 

• σύσταση αέριων εκπομπών 

• όγκο στερεών απορριμμάτων  

• ποσοστό ανακύκλωσης απορριμμάτων 

• αριθμό εκπαιδευόμενου προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα.  

Οι τρεις πρώτοι δείκτες είναι αναμενόμενο να παρακολουθούνται, καθώς οι 
αντίστοιχοι λογαριασμοί κατανάλωσης ή αποδείξεις αγοράς καθιστούν την 
παρακολούθησή τους ιδιαίτερα εύκολη. Αντίθετα, οι δείκτες που αφορούν 
στο ποσοστό ανακύκλωσης των παραπροϊόντων και των υλικών 
συσκευασίας χρησιμοποιούνται μόνο από το 55% των εταιριών κατά μέσο 
όρο. Αυτοί οι δείκτες θα μπορούσαν να παρακολουθούνται από 
περισσότερες εταιρίες, καθώς αποτελούν απτά μεγέθη και η 
παρακολούθησή τους δεν κρίνεται πολύπλοκη. Ειδικά για την ανακύκλωση 
των υλικών συσκευασίας υπάρχει και νομοθετική απαίτηση.  

Όσον αφορά στο δείκτη "Αριθμός υπέρβασης ορίων νομοθεσίας", ο οποίος 
παρακολουθείται από λιγότερο από το 80% των εταιριών, κρίνεται ότι το 
ανωτέρω ποσοστό είναι ιδιαίτερα χαμηλό, καθώς η συμμόρφωση στην 
περιβαλλοντική νομοθεσία είναι – εκτός από υποχρέωση κάθε εταιρίας – 
και πρωταρχική απαίτηση τόσο του ISO 14001 όσο και του EMAS. Σχετικά 
υψηλό κρίνεται το ποσοστό μέτρησης του αριθμού εκπαιδευόμενου 
προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα, καθώς μπορεί κανείς να 
συμπεράνει ότι οι εταιρίες έχουν αρχίσει να δίνουν έμφαση στην 
εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τους και σε 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Αντίθετα, ιδιαίτερα χαμηλό 
παρουσιάζεται το ποσοστό των εταιριών που παρακολουθούν το κόστος 
εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού τους, παρόλο που η 
παρακολούθηση αυτού του δείκτη είναι εξαιρετικά απλή.  
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Στην παρούσα εργασία, εκτός από την εμπειρική έρευνα σε ελληνικές 
επιχειρήσεις με πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, έγινε 
και βιβλιογραφική έρευνα, προκειμένου να βρεθούν και να αναλυθούν 
αντίστοιχες έρευνες στο διεθνή χώρο.  

Τα ευρήματα τριών σχετικών μελετών παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο 
Κεφάλαιο 7. Από τις τρεις αυτές μελέτες, μόνο η μία – η μελέτη των 
Ammenberg και Hjelm – είχε τον ίδιο στόχο με την έρευνα της παρούσας 
εργασίας.  

Συγκεκριμένα, στόχος της μελέτης αυτής ήταν ο συσχετισμός και η αύξηση 
της κατανόησης της σχέσης μεταξύ περιβαλλοντικής επίδοσης και 
πιστοποιημένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στη μελέτη 
αυτή συμμετείχαν 12 επιχειρήσεις, αριθμός μικρότερος από τον αριθμό των 
εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα της παρούσας διπλωματικής. Οι 
εταιρίες ήταν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
πριν και δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης στις επιχειρήσεις. Αντίθετα οι εταιρίες που συμμετείχαν στη 
μελέτη της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν διαφόρων μεγεθών και 
εφάρμοζαν ήδη πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στη 
μελέτη των Ammenberg και Hjelm το 79% των αποτελεσμάτων δείχνει ότι 
η περιβαλλοντική επίδοση είναι βελτιωμένη μετά την εφαρμογή 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε σχέση με την περίοδο πριν το 
σύστημα. Σε αυτά όμως τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται και ορισμένα 
που δεν ήταν αξιόπιστα. Αναλύοντας τα περισσότερο αξιόπιστα 
αποτελέσματα, το συμπέρασμα είναι και πάλι ότι έχει βελτιωθεί η 
περιβαλλοντική επίδοση. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα 
της παρούσας διπλωματικής εργασίας, στην οποία το 100% των εταιριών 
έχει αποφανθεί ότι – έστω και λίγο – έχει βελτιωθεί η εταιρική 
περιβαλλοντική επίδοση μετά την εφαρμογή του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι περιβαλλοντικοί υπεύθυνοι των 
επιχειρήσεων της μελέτης των Ammenberg και Hjelm πιστεύουν ότι η 
απόλυτη πλειοψηφία αυτών των βελτιώσεων είναι απόρροια των 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, με άλλα λόγια, ότι δεν θα είχαν 
συντελεστεί – τουλάχιστον όχι τη συγκεκριμένη στιγμή – δίχως τα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αντίστοιχα, το 89% των 
επιχειρήσεων της παρούσας μελέτης πιστεύει ότι η βελτίωση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής του 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Οι στόχοι και η μεθοδολογία των δύο άλλων μελετών, οι οποίες 
παρουσιάζονται επίσης στο Κεφάλαιο 7, ήταν διαφορετικές και, κατά 
συνέπεια, τα ευρήματά τους δεν είναι συγκρίσιμα. Παρέχουν, όμως, πολύ 
χρήσιμες πληροφορίες και ερεθίσματα για το πώς η μέτρηση και 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
τη βελτίωση των επιδόσεων αυτών.  

Η μελέτη των Verschoor και Reijnders είχε στόχο την εξακρίβωση του πώς 
και τι ακριβώς μετράται, γιατί οι επιχειρήσεις διενεργούν περιβαλλοντικές 
μετρήσεις και με ποιο στόχο. Επίσης, μελετήθηκε το πώς αντλούνται, 
χρησιμοποιούνται και ελέγχονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων, και 
λήφθηκε πληροφορία σχετικά με τη μέτρηση του περιβαλλοντικού 
κόστους. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν εταιρίες που εφάρμοζαν ήδη ένα 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το κριτήριο αυτό λήφθηκε υπόψη 
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και στη μελέτη της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Ο αριθμός των 
εταιριών που έλαβαν μέρος (7 εταιρίες) ήταν μικρός σε σχέση με τον 
αριθμό των εταιριών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα (43 εταιρίες). 
Το μέγεθος όμως των εταιριών αυτών δεν είναι συγκρίσιμο για τις δύο 
μελέτες, καθώς στην πρώτη συμμετείχαν αποκλειστικά πολυεθνικές 
εταιρίες, ενώ στη δεύτερη εταιρίες όλων των μεγεθών, από πολυεθνικές 
μέχρι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό που διαπιστώθηκε και στις 
δύο μελέτες είναι το γεγονός ότι ένας από τους κυριότερους λόγους για τη 
διεξαγωγή μετρήσεων από τις εταιρίες είναι η ευθύνη απέναντι στην 
εταιρική τους πολιτική, η ευθύνη δηλαδή απέναντι σε μία δέσμευση που 
έχει αναλάβει η διοίκηση της εταιρίας χωρίς να υποχρεούται από τη σχετική 
νομοθεσία. 

Μία αντίστοιχη μελέτη με αυτή των Verschoor και Reijnders θα ήταν 
χρήσιμο να διενεργηθεί και στην Ελλάδα, ώστε να μελετηθεί το τι ακριβώς 
μετράται από τις ελληνικές επιχειρήσεις, με ποιον τρόπο και πώς 
χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Μια τέτοια μελέτη θα 
βοηθούσε παράλληλα να αναπτυχθεί και ο σχετικός προβληματισμός στους 
έλληνες επιχειρηματίες, ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικά τα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Η μελέτη των Veleva, Bailey και Jurczyk διευρύνει τους δείκτες 
περιβαλλοντικής επίδοσης προς την κατεύθυνση των δεικτών βιώσιμης 
ανάπτυξης. Στόχος της μελέτης είναι η σύνδεση όλων των εργαλείων που 
αναπτύχθηκαν στις αρχές του 21ου αιώνα για την ανάπτυξη της 
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και για τη μέτρηση της προόδου, καθώς 
και η διερεύνηση του πώς αυτά μπορούν να συμπληρώσουν το ένα το 
άλλο. Τέτοια εργαλεία είναι τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο 
περιβαλλοντικός σχεδιασμός, η βιομηχανική οικολογία, οι αναφορές 
βιωσιμότητας κά. Στη μελέτη συμμετείχε μία μόνο εταιρία, για την οποία 
χρησιμοποιήθηκε μία σειρά δεικτών, οι δείκτες βιώσιμης παραγωγής, οι 
οποίοι χρησιμεύουν στην εξέταση της πορείας της περιβαλλοντικής 
επίδοσης. Αυτοί οι δείκτες διακρίνονται στους απόλυτους, που είναι κοινοί 
για όλες τις εταιρίες, και στους συμπληρωματικούς, που εξειδικεύονται 
ανάλογα με το προϊόν. Πολλοί από τους δείκτες αυτούς χρησιμοποιήθηκαν 
τόσο στη μελέτη των Veleva, Bailey και Jurczyk όσο και στην παρούσα 
διπλωματική εργασία. Τέτοιοι είναι: η κατανάλωση νερού, η κατανάλωση 
ενέργειας, ο αριθμός παραπόνων/ ενστάσεων/ επιστροφών/ προσφυγών, η 
κατανάλωση φυσικών πόρων (εκτός νερού και καυσίμων), ο αριθμός 
ατυχημάτων και οι ώρες εκπαίδευσης των εργαζομένων. Στην πρώτη 
μελέτη διαχωρίζονται σε απόλυτους και συμπληρωματικούς, ενώ στη 
δεύτερη ο διαχωρισμός ακολουθεί διαφορετική λογική και κάνει διάκριση 
ανάμεσα σε δείκτες λειτουργικής και δείκτες διοικητικής επίδοσης. 

 

Εν κατακλείδι, ορισμένα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με την 
ελληνική πραγματικότητα είναι το εάν και κατά πόσο παρακολουθούνται 
περιβαλλοντικοί δείκτες από τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και το τι θα 
προσέφερε η παρακολούθηση αυτών των δεικτών στις επιχειρήσεις. Και τα 
δύο αυτά ερωτήματα προσπάθησε να απαντήσει η παρούσα διπλωματική 
εργασία, αφενός με τη διερεύνηση των δεικτών που παρακολουθούνται 
συχνότερα από τις ελληνικές επιχειρήσεις και αφετέρου με τη συσχέτιση 
των περιβαλλοντικών δεικτών με την περιβαλλοντική επίδοση. 
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II. Συνοδευτική Επιστολή 
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III. Στατιστική Ανάλυση Απαντήσεων των Επιχειρήσεων 

 
Αριθμός εταιριών από τις οποίες ζητήθηκε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 134 
Αριθμός εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα 43 
Ποσοστό συμμετοχής 32,09% 

 

Κλάδοι επιχειρήσεων 

Βιομηχανία καλωδίων 3 
Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου 1 
Βιομηχανία ειδών συσκευασίας 3 
Βιομηχανία ενδυμάτων 1 
Βιομηχανία καπνού 2 
Χημική βιομηχανία 2 
Βιομηχανία τροφίμων - ποτών 6 
Κατασκευή και εμπορία ειδών μπάνιου 1 
Τσιμεντοβιομηχανία 2 
Πετρελαιοειδή - λιπαντικά 3 
Βιομηχανία μονωτικών 1 
Τυχερά παιχνίδια 1 
Βιομηχανία πλαστικών 1 
Βιομηχανία επίπλων 1 
Βιομηχανία ηλεκτρ. / ηλεκτρον. ειδών / εξοπλισμού 2 
Γεωργική επιχείρηση 1 
Παραγωγή αθλητικού εξοπλισμού 1 
Εκκοκκιστήρια 1 
Τηλεπικοινωνίες 4 
Κατασκευαστική - Τεχνική 1 
Βιομηχανία χρωμάτων 1 
Μεταφορές 1 
Βιομηχανία ιατρικών & βιομηχανικών αερίων 1 
Παραγωγή τροφής ψαριών 1 
Κατασκευή βανών, φίλτρων, μετρητών, σωληνώσεων 1 

Σύνολο 43 
 

Έδρα επιχειρήσεων 

Θεσσαλονίκη 4 
Γρεβενά 1 
Κορινθία 3 
Αττική 24 
Κιλκίς 2 
Καβάλα 2 
Μαγνησία 1 
Κρήτη 1 
Βοιωτία 1 
Λέσβος 1 
Εύβοια 1 
Καρδίτσα 1 
Λάρισα 1 
 43 
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Νομική μορφή εταιριών 

Α.Ε. Ε.Π.Ε. Προσωπική  
41 1 1 43 

 

Αριθμός μόνιμου προσωπικού 

n/a 0-10 11-50 51-100 101-250 251-500 501-1000 >1000  
10 1 5 8 6 7 4 2 43 

23% 2% 12% 19% 14% 16% 9% 5%  

  

1 από αυτές 
απασχολεί 
επιπλέον 600 
εποχιακούς 

1 από αυτές 
απασχολεί 
επιπλέον 800 
εποχιακούς 

 

1 από αυτές 
απασχολεί 
επιπλέον 844 
εποχιακούς 

   

 

Τίτλος / θέση υπευθύνου 

Υπεύθυνος/η Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 11 26% 
Υπεύθυνος/η Διασφάλισης Ποιότητας 7 16% 
Υπεύθυνος/η Τεχνικού Τμήματος 2 5% 
Υπεύθυνος/η Ασφάλειας & Διασφάλισης Ποιότητας 2 5% 
Υπεύθυνος/η Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Υγείας-Ασφάλειας 3 7% 
Υπεύθυνος/η Παραγωγής 2 5% 
Υπεύθυνος/η Περιβάλλοντος & Υγείας-Ασφάλειας 2 5% 
Υπεύθυνος/η Διαχειριστικών Συστημάτων 3 7% 
Επικεφαλής επιχείρησης 2 5% 
Υπεύθυνος Ποιότητας & Περιβάλλοντος 4 9% 
Συντονιστής 1 2% 
Υπεύθυνος Κοινωνικής Ευθύνης 1 2% 
n/a 3 7% 
 43  

 

Είδος ΣΠΔ 

ISO14001:1996 ISO14001:2004 μόνο EMAS Σύνολο 
15 26 2 43 

35% 60% 5%  
1 από αυτές είναι παράλληλα 
καταχωρημένη στο EMAS 

5 από αυτές είναι παράλληλα 
καταχωρημένες στο EMAS   

 

Έναρξη πιστοποίησης / καταχώρησης 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  
1 1 6 9 6 5 7 4 4 43 

2% 2% 14% 21% 14% 12% 16% 9% 9%  
 

Λήξη τρέχοντος πιστοποιητικού 

2005 2006 2007 2008 2009 n/a  
1 17 11 9 2 3 43 

2% 40% 26% 21% 5% 7%  
 

Διεξαγωγή μετρήσεων αξιολόγησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 

Ναι Όχι  
42 1 43 

98% 2%  
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Βαθμολογία Δεικτών Λειτουργικής 
Επίδοσης (5-πάρα πολύ σημαντική 

μέτρηση) 
Μέτρηση % 5 4 3 2 1 n/a 

Σύσταση υγρών αποβλήτων 28 67% 13 46% 6 21% 3 11% 2 7% 0 0% 4 14%
Ποσότητα υγρών αποβλήτων 27 64% 9 33% 5 19% 4 15% 3 11% 2 7% 4 15%
Σύσταση αέριων εκπομπών 31 74% 15 48% 2 6% 6 19% 3 10% 2 6% 3 10%
Σύσταση στερεών απορριμμάτων 24 57% 7 29% 5 21% 4 17% 3 13% 1 4% 4 17%
Όγκος στερεών απορριμμάτων 31 74% 9 29% 7 23% 7 23% 2 6% 1 3% 5 16%
Ποσοστό ανακύκλωσης απορριμμάτων  30 71% 11 37% 7 23% 5 17% 0 0% 3 10% 4 13%
Ποσοστό ανακύκλωσης παραπροϊόντων 22 52% 9 41% 5 23% 4 18% 0 0% 1 5% 3 14%
Ποσοστό ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας 24 57% 10 42% 6 25% 4 17% 0 0% 1 4% 3 13%
Κατανάλωση ενέργειας 41 98% 18 44% 9 22% 4 10% 3 7% 2 5% 5 12%
Κατανάλωση νερού 36 86% 13 36% 9 25% 4 11% 4 11% 3 8% 3 8% 
Κατανάλωση καυσίμων 37 88% 16 43% 9 24% 4 11% 2 5% 1 3% 5 14%
Κατανάλωση άλλων φυσικών πόρων 16 38% 8 50% 3 19% 2 13% 0 0% 0 0% 3 19%
Διαχείριση έρματος 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Διάθεση μεταχειρισμένων μπαταριών 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Διάθεση χημικών 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Διάθεση βλαβερών υλικών / Ανακύκλωση 
πλοίων 

1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Διάθεση υγρών αποβλήτων 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Κατανάλωση χαρτιού 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Διάθεση μεταχειρισμένων Η/Υ 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Διάθεση toner / Ποσοστό ανακύκλωσης 
υλικών εκτυπωτών 

3 7% 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Επίπεδα θορύβου 4 10% 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Ποσότητα επεξεργασμένων αποβλήτων 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 
Μέτρηση υλικών επαναχρησιμοποίησης 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%
Α' ύλες 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Ποσοστό χρήσης ΑΠΕ 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Βάρος στερεών απορριμμάτων (που 
στέλνονται για ανακύκλωση) 

1 2% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Μονάδες προϊόντων κινητής τηλεφωνίας 
(κινητά τηλέφ., μπαταρίες & αξεσουάρ) που 
συλλέγ. στα καταστήμ. & κτίρια της εταιρίας 

1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Δυναμικό καταστροφής του όζοντος του 
συνόλου των ψυκτικών ουσιών που είναι 
εγκατεστημένες στην εταιρία 

1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Περιβάλλον εργασίας 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%
Δενδροφυτεύσεις 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Βάρος ειδικών αποβλήτων 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Ποσότητα VOC's 1 2% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
Εκπομπές αερίων από χρήση flux 1 2% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Στερεά απόβλητα από απόρριψη χαρτιού 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Ανακύκλωση ορυκτελαίων 1 2% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Ανακύκλωση διαλυτών 1 2% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
Ανακύκλωση ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 1 2% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
Ανακύκλωση μπαταριών 1 2% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
Ανακύκλωση - εκποίηση μετάλλων 1 2% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Συχνότητα μετρήσεων λειτουργικής επίδοσης 

1 φορά την εβδομάδα 1 φορά το μήνα 2-3 φορές το χρόνο Σπανιότερα Ανάλογα με απαιτήσεις  
6 10 15 4 7 42 
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Βαθμολογία Δεικτών Διοικητικής 
Επίδοσης (5-πάρα πολύ σημαντική 

μέτρηση) 
Μέτρηση % 5 4 3 2 1 n/a 

Αριθμός περιβαλλοντικών ατυχημάτων 28 70% 17 61% 3 11% 0 0% 2 7% 0 0% 6 21%
Αριθμός υπέρβασης ορίων νομοθεσίας  31 78% 20 65% 3 10% 1 3% 1 3% 0 0% 6 19%
Κόστος περιβαλλοντικών επενδύσεων 28 70% 11 39% 7 25% 4 14% 0 0% 1 4% 5 18%
Εξοικονόμηση κόστους λόγω εφαρμογής 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 20 50% 7 35% 7 35% 5 25% 0 0% 0 0% 1 5%

Αριθμός εκπαιδευόμενου προσωπικού σε 
περιβαλλοντικά θέματα 29 73% 7 24% 9 31% 7 24% 0 0% 0 0% 6 21%

Κόστος εκπαίδευσης προσωπικού 21 53% 4 19% 3 14% 6 29% 4 19% 0 0% 4 19%
Χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης προσωπικού 26 65% 5 19% 4 15% 10 38% 2 8% 0 0% 5 19%
Αριθμός παραπόνων, ενστάσεων, 
προσφυγών από κοινωνικούς φορείς 30 75% 17 57% 6 20% 2 7% 0 0% 0 0% 5 17%

Vetting factor (deficiencies from major 
oil companies) 1 3% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Port state control deficiencies 1 3% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Non conformity indicator 1 3% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Crew retention indicator 1 3% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Senior officers retention indicator 1 3% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Office key staff indicator 1 3% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Αριθμός στόχων που επιτεύχθηκαν 1 3% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Αριθμός εσωτερικών επιθεωρήσεων 1 3% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Αριθμός/ ποσοστό μη συμμορφώσεων 2 5% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Ποσό χορηγιών για περιβαλλοντικά 
ζητήματα 1 3% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 

Συχνότητα μετρήσεων διοικητικής επίδοσης 

1 φορά την εβδομάδα 1 φορά το μήνα 2-3 φορές το χρόνο Σπανιότερα Ανάλογα με απαιτήσεις  
0 7 18 14 2 41

 

Βασικότεροι λόγοι διεξαγωγής μετρήσεων  

Επιβάλλεται 
από το ΣΠΔ 

Επιβάλλεται από 
τη νομοθεσία 

Πιέσεις 
κατοίκων 

Πολιτική μείωσης 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 

Αξιολόγηση περιβαλλοντικής 
επίδοσης σε σχέση με 
θεσπισμένους στόχους 

Απαίτηση 
μητρικής 
εταιρίας 

29 22 0 30 1 1 
69% 52% 0% 71% 2% 2% 
 

Πιστεύεται ότι έχει βελτιωθεί η συνολική εταιρική περιβαλλοντική επίδοση 
μετά την εφαρμογή ΣΠΔ; 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Δε γνωρίζω  
12 27 4 0 0 43 

Θετική απάντηση: 100%    
 
Ύπαρξη αποδεδειγμένης/ 

τεκμηριωμένης περιβαλλοντικής 
βελτίωσης 

Απάντηση % Πολύ 
σημαντική 

Αρκετά 
σημαντική 

Μικρή 
βελτίωση 

Καθόλου 
βελτίωση 

Αέριες Εκπομπές 30 70% 7 23% 15 50% 6 20% 2 7% 
Υγρά Απόβλητα 28 65% 9 32% 17 61% 2 7% 0 0% 
Στερεά απορρίμματα 39 91% 12 31% 19 49% 7 18% 1 3% 
Ανακύκλωση υλικών ή απορριμμάτων 41 95% 17 41% 18 44% 6 15% 0 0% 
Κατανάλωση ενέργειας 38 88% 9 24% 10 26% 14 37% 5 13% 
Κατανάλωση νερού  30 70% 4 13% 10 33% 11 37% 5 17% 
Κατανάλωση καυσίμων 35 81% 5 14% 14 40% 11 31% 5 14% 
Κατανάλωση λοιπών φυσικών πόρων 21 49% 1 5% 13 62% 3 14% 4 19% 
Μείωση παραβάσεων νομοθεσίας  30 70% 8 27% 12 40% 9 30% 1 3% 
Μείωση ατυχημάτων 26 60% 9 35% 9 35% 8 31% 0 0% 
Μείωση επιπέδων θορύβου 1 2% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 
Α' ύλες επικίνδυνες για το περιβάλλον 1 2% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 
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Ανακύκλωση εκτυπωτικών υλικών 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
εργαζομένων 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Βελτίωση της εικόνας της εταιρίας 1 2% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
 

(Για θετική απάντηση στο 7)  
Εκτιμώμενο % βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης συγκριτικά με περίοδο προ ΣΠΔ 

<5% 5-10% 10-20% >20% n/a  
3 7 11 18 4 43 

7% 16% 26% 42% 9%  
 

Η βελτίωση της εταιρικής περιβαλλ. επίδοσης ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΣΠΔ; 

Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Σίγουρα όχι Δε γνωρίζω  
26 12 4 0 1 43 

60% 28% 9% 0% 2%  
 

Πιστεύετε ότι η εφαρμογή ΣΠΔ συνεπάγεται βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης; 

Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Σίγουρα όχι Δε γνωρίζω n/a  
22 17 2 1 0 1 43 

51% 40% 5% 2% 0% 2%  
 

Δημοσιεύετε – κοινοποιείτε τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης της εταιρικής περιβαλλοντικής επίδοσης; 

Ναι Όχι  
27 16 43 

63% 37%  
 

Τρόπος δημοσιοποίησης – κοινοποίησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 
εταιρικής περιβαλλοντικής επίδοσης 

Ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής επίδοσης 19 70% 
Αναφορά μέσα στην ετήσια εταιρική έκθεση 14 52% 
Δημοσιεύσεις στον τύπο 5 19% 
Ειδικές εκδόσεις, φυλλάδια κλπ. 5 19% 
Οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων, π.χ. ημερίδων  2 7% 

Περιβαλλοντική Δήλωση 1 4% 
Εταιρική ιστοσελίδα 1 4% 
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