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Έπνςε 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηάηαη ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη 

θαηλνηφκεο κέζνδνη. Ζ θηινζνθία απηή ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαιχπηεη ηηο 

ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Σν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο 

απηφ έρεη δηακνξθσζεί κέζα ζηα ρξφληα ζέιεη ηηο επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο, κε γλψκνλα επίδνζεο θπξίσο ην νηθνλνκηθφ φθεινο. Όκσο είλαη 

πιένλ ζαθέο φηη δηαλχνπκε κηα θαηλνχξγηα επνρή ζηελ νπνία ε βησζηκφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο απνηηκάηαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

επίδνζεο ηεο. Γπζηπρψο, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, φπσο απηφο έρεη εμειηρζεί θαη 

δηακνξθσζεί κέζα ζηα ρξφληα, έρεη πιένλ θαηαζηεί επηθίλδπλνο ηφζν γηα ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, φζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Ζ Αεηθφξνο Αλάπηπμε απνηειεί 

κηα πνιιά ππνζρφκελε θηινζνθία αλάπηπμεο κε ηξηπιφ ζηφρν: νηθνλνκηθά 

απνηειεζκαηηθή, πεξηβαιινληηθά βηψζηκε θαη θνηλσληθά δίθαηε. αθψο, ε 

επηβαιιφκελε πηα «πξάζηλε» αλάπηπμε δελ είλαη θαηλνχξγηα αιιά δπζηπρψο ζρεηηθά 

πξφζθαηα έγηλε αληηιεπηή ε ζπνπδαηφηεηα/ζεκαληηθφηεηα ηεο. Χζηφζν, ην κνληέιν 

απηφ αλάπηπμεο δελ έρεη αθφκα θαζηεξσζεί πιήξσο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν. Ζ θαηλνηνκία σο βαζηθφο παξάγνληαο αλαβάζκηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζα 

κπνξνχζε λα κελ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κειέηεο απηήο. 
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1 Πξνζδηνξηζκόο Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Καηλνηνκίαο 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία. 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα. Όκσο εχινγα ηίζεηαη ην 

εξψηεκα: «Γηαηί ε ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηε ιεηηνπξγία, ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο δελ είλαη πηα δήηεκα επαηζζεζίαο αιιά 

έρεη αλαδεηρζεί ζε πξνυπφζεζε επηβίσζεο ηεο;» Γηα ηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο 

απηνχ είλαη απαξαίηεην λα απνηππσζνχλ νη βαζηθνί ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αλαινγηζηνχλ γηα πξψηε θνξά ηε δηθή ηνπο επζχλε ζην πεξηβάιινλ. 

(Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009b, ζει. 6) 

 

ε έξεπλεο αλαθέξεηαη φηη ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ έρεη επηθέξεη δηεζλψο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ξφιν ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ αδπλακία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα αληηκεησπίζεη ην ζχλνιν ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Ζ 

αλάιπζε απηή απνηππψλεη ηηο ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ επξέσο πιένλ 

ρξεζηκνπνηνχκελν φξν ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζε ηνπηθφ, επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε κε βάζε ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί είλαη κηα «νηθηνζειήο δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα εληάμνπλ ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ηνπο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο πέξα απφ ηε 

λνκνζεζία». Πσο νξηνζεηείηαη ινηπφλ ε κεηάβαζε απφ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

ζηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα; Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ δίλεηαη απφ ηε 

ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πνπ απνθαζίδεη λα 

αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε. (Δξγαζηήξην Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δπηθνηλσλία, ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηα Μ.Μ.Δ., 2006, ζει. 12-13) 

 

Ζ πηνζέηεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πξνυπνζέηεη ηελ 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ 

«πξάζηλν ράξηε γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε», αλαγλσξίδνληαη δχν δηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ε εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή δηάζηαζε. Ζ 

εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο αθνξά ην εμσηεξηθφ 
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πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ κηα πξνζέγγηζε 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, 

επηδηψθνπλ λα επεξεάζνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ θαη φρη λα 

ζπκβάιινπλ θαη’ νπζία ζηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά ε εζσηεξηθή δηάζηαζε αθνξά ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

πγθεθξηκέλα, κηα πξνζέγγηζε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ε νπνία 

πξνζαξκφδεηαη ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο, νδεγεί ζε ελαξκφληζε 

ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηεο θαη ζε βειηίσζε ηειηθά ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαγλσξηζηεί ηέζζεξηο 

πξνζεγγίζεηο πηνζέηεζεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, αλάινγα κε ηνλ 

επηζπκεηφ βαζκφ πξνζαξκνγήο ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο 

νξγαληζκνχ: (Commission of the European Communities, 2001, ζει. 10 – 11; 

Μαλέηηα Α., 2007, ζει. 111-120)  

 Πεξηζσξηαθή Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε: ε επηρείξεζε πηνζεηεί δξάζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εμσηεξηθψλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ. 

 Πεξηνξηζκέλε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε: ε επηρείξεζε πηνζεηεί δξάζεηο 

πνπ επηθεληξψλνληαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο, παξαβιέπνληαο εληειψο 

ηηο εμσηεξηθέο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο. 

 Γηάρπηε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε: ε επηρείξεζε ιφγσ έιιεηςεο 

ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ δελ έρεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο 

θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

 ηξαηεγηθή Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε: ε πξνζέγγηζε είλαη ε πην 

απνηειεζκαηηθή, θαζψο πεξηιακβάλεη θαη ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή 

ζεψξεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Αθνινπζψληαο κηα επηρείξεζε 

ηελ πξνζέγγηζε απηή θαηαθέξλεη λα ελαξκνλίζεη ηηο δξάζεηο ηεο θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κε ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο, ελψ παξάιιεια ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εμσηεξηθψλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ. Έηζη, κηα ηέηνηα επηρείξεζε θαηαθέξλεη 

ηειηθά λα επηηπγράλεη βηψζηκα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ, λα δηαηεξεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα εληφο ηνπ 

θιάδνπ ηεο, λα παξέρεη ζεκαληηθά θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε, λα 
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ηνλψλεη ηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε, λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε λένπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο θαη λα εληζρχεη ηα θίλεηξα εξγαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο. 

 

Χζηφζν, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηε ζπλνιηθή 

ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο. Ο δηεζλήο φξνο εηαηξηθή ζηξαηεγηθή «Corporate 

Strategy» αθνξά ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη κηα 

επηρείξεζε. Έηζη, κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ ηέζζεξηο κνξθέο 

εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο, (Galbreath J., 2006; Mackey et al, 2007): 

 ηξαηεγηθή ησλ κεηφρσλ ε νπνία ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απφδνζεο. 

 Αιηξνπηζηηθή ηξαηεγηθή ζηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο ζπκβάιινπλ 

πεξηζηαζηαθά ζηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

 Αληαπνδνηηθή ηξαηεγηθή ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ 

αληηζέζεσλ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ πξνζδνθηψλ ηεο θνηλσλίαο.  

 Κνηλσληθά Τπεχζπλε ηξαηεγηθή ε νπνία έρεη ην επξχηεξν πεδίν 

ελδηαθέξνληνο, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο. Έηζη, ε 

επηρείξεζε αλαγλσξίδεη θαη εμηζνξξνπεί ηηο δηαθνξεηηθέο  ή/θαη 

αληαγσληζηηθέο πξνζδνθίεο θαη ελδηαθέξνληα ησλ πειαηψλ, ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ κεηφρσλ, ηεο θνηλσλίαο, ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη γεληθά φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο θνηλσληθά ππεχζπλεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο 

αληαπνδνηηθή ζηξαηεγηθήο είλαη φηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ιακβάλεηαη 

ππφςε πξψηα ην φθεινο ησλ κεηφρσλ, ην νπνίν ηειηθά ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη θαη θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ φθεινο. Αληίζεηα, ζηελ 

θνηλσληθά ππεχζπλε ζηξαηεγηθή αλαγλσξίδνληαη νη επζχλεο απέλαληη ζε 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, γη’ απηφ θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ν 

ζπλερήο δηάινγνο καδί ηνπο, κε ζθνπφ ηελ άκεζε ελζσκάησζε ησλ 

απνθάζεσλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη Mackey A., Mackey T.B., Barney J.B., (2007), φπσο θαη 

άιινη ζπγγξαθείο, (Luciano B.C., Eygenio A.P., 2009; Bansal, 2005), κειεηψληαο ηε 
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δπλαηφηεηα ελζσκάησζε βηψζηκσλ πξαθηηθψλ ζηηο εηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο θαηέιεμαλ 

ζηελ άπνςε φηη ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο 

πξαθηηθέο ηεο Κνηλσληθά Τπεχζπλεο ηξαηεγηθήο.  

 

Χζηφζν, ν Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ., (2009b, ζει. 6), ζε πξφζθαην εγρεηξίδην πνπ έρεη 

δεκνζηεχζεη, ππνζηεξίδεη φηη ε αλάγθε γηα καθξνπξφζεζκε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειινληηθψλ γελεψλ, 

νδήγεζαλ ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ή βηψζηκε ή 

αεηθφξνο αλάπηπμε. Οη δχν θπξηφηεξνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, πνπ ζπλεζέζηεξα αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη ην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη θαη’ επέθηαζε ε αδπλακία εθαξκνγήο θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 

θαη κεζφδσλ. «Ζ αλάγθε φκσο αλάπηπμεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα δηαθπβεχνληαη νη 

αλάγθεο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ – World Commission on Environment and 

Development, 1987», έρεη «ζπάζεη» ηελ αξλεηηθή ζχλδεζε κεηαμχ θφζηνπο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη ζην ελ ιφγσ εγρεηξίδην, (Δξγαζηήξην Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ 

Δπηθνηλσλία, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηα Μ.Μ.Δ., 2006, ζει. 16). 

 

 Έηζη, ε παγθφζκηα αγνξά ζηξέθεη πιένλ ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ αλάπηπμε 

«πξάζηλεο» αγνξάο, παξέρνληαο ψζεζε ζηελ αλάπηπμε «πξάζηλσλ» θαηλνηνκηψλ θαη 

λέσλ «πξάζηλσλ» ζέζεσλ εξγαζίαο. ε απηφ ην πιαίζην ε πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα εμειίζζεηαη σο κηα λέα κνξθή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην 

επίθεληξν ηεο νπνίαο είλαη ε ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθή «πξάζηλε» πξσηνβνπιία. 

(Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009b, ζει. 6) 

 

Ζ θαηλνηνκία σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο κηαο επηρείξεζεο 

δελ ζα κπνξνχζε λα κελ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο «πξάζηλεο» αληίιεςεο. Ζ 

ζρέζε κεηαμχ θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη αιιεινεμαξηψκελε. ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ε θαηλνηνκία είλαη ην εηδηθφ εξγαιείν ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε ην νπνίν νη επηρεηξεκαηίεο εθκεηαιιεχνληαη ηελ αιιαγή ζαλ 

επθαηξία κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο επηρείξεζεο, ελφο λένπ πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε θαηλνηνκία θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο, θη’ έηζη απαηηεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα εάλ ζέιεη λα επηηχρεη εκπνξηθή 
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επηηπρία. Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε εθαξκνγή κηαο 

επηηπρεκέλεο πεξηβαιινληηθήο ζηξαηεγηθήο πξνυπνζέηεη ηε δξαζηηθή 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ απνδνηηθφηεξε θάιπςε ησλ 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη καθξνπξφζεζκα ηελ 

πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη ελέξγεηεο απηέο 

απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα 

δηάρπζεο ή/θαη δεκηνπξγίαο λέαο γλψζεο. (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ 

Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009b, ζει. 14; Fang Zhao, 2005, p. 28) 

 

ην παξφλ θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε, θαζψο θαη ηηο πθηζηάκελεο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ  ηελ πηνζέηεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

1.1 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, «Social Corporate Responsibility», απνηειεί ην κέξνο 

εθείλν ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο πνπ εηζάγεη ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

δηάζηαζε, σο κηα παξάκεηξν εμέιημεο κηαο επηρείξεζεο. Έηζη, ε εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε σο ππιψλαο αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ δελ ζα κπνξνχζε λα 

κελ νξηνζεηεζεί θαη θαη’ επέθηαζε ππνζηεξηρηεί απφ ηελ Δ.Δ., (Δπξσπατθή Έλσζεο).  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθδίδνληαο ηνλ «πξάζηλν ράξηε γηα ηελ 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε», ζθνπφ έρεη λα ππνδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Δ.Δ. 

κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ηφζν ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν. πγθεθξηκέλα, κε ην επξσπατθφ απηφ πιαίζην, ελζαξξχλεηαη ε 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ, ε χπαξμε δηαθάλεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ παξάιιεια απμάλεηαη θαη ε αμηνπηζηία ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ηεθκεξίσζεο ησλ δξάζεσλ απηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζέγγηζεο απηήο 

είλαη φηη φινη νη εκπιεθφκελνη έρνπλ ελεξγεηηθφ ξφιν. (Commission of the European 

Communities, 2001, p.3)  

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε Δ.Δ. ζηνλ «πξάζηλν ράξηε γηα ηελ 
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εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε», είλαη (Commission of the European Communities, 2001, 

p. 6): 

«Ζ έλλνηα κέζσ ηεο νπνίαο νη επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο ηδέεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπο, ζε εζεινληηθή βάζε.» 

 

Δθηφο φκσο απφ ηε ζπκβνιή ηεο Δ.Δ. ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο, έρνπλ γίλεη αξθεηέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν απηφ. Έλα ζέκα 

πνπ έρεη κειεηεζεί αξθεηά είλαη νη θνηλσληθά ππεχζπλεο πξαθηηθέο ηεο ζχγρξνλεο 

επηρείξεζεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο δσήο ζε επίπεδν ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη πεξηβάιινληνο. εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζην ζέκα απηφ έρεη ν 

Διιεληθφο Οδεγφο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, (http://www.eurocharity.org/), 

ν νπνίνο πξνζθέξεη ηδέεο, απφςεηο, πξσηνβνπιίεο θαη άιια πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία. Ο νδεγφο έρεη επξχ θάζκα θη’ έηζη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ κεκνλσκέλα άηνκα κέρξη θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, δεκφζηνπο 

θνξεί θ.η.ι.. Παξάιιεια ζην δηεζλή ηχπν έρνπλ δεκνζηεπηεί άξζξα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηα ζηάδηα πνπ απαηηνχληαη ηφζν ζε κεκνλσκέλν φζν θαη ζε ζπιινγηθφ 

επίπεδν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηα 

πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. (Βειηζζάξηνπ Γ., 2009; Kakabadse N. K. et al 

2009) 

 

Δθηφο φκσο απφ ηελ χπαξμε δηαθφξσλ κε πηζηνπνηήζηκσλ πιαηζίσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη αξθεηά 

πηζηνπνηεκέλα πξφηππα. Αξθεηή έξεπλα έρεη γίλεη φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ησλ πξνηχπσλ απηψλ θαη ηειηθά θαίλεηαη φηη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πξνηχπσλ είλαη ΑΑ 1000, SA 8000 θαη άιια. 

(Globbels M. and Jonker J., 2003; Παιιαδά Α., 2009; Μνπξηδάθεο Η., 2007) 

 

Όκσο, παξά ηελ ηαρχηεηα δηάδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ, ζρεηηθή έξεπλα ηεο 

εηαηξείαο «public issue» αλαθέξεη φηη αλ θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

επηδείμνπλ ππεχζπλν θνηλσληθφ πξνθίι είλαη αξθεηέο, ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ πνιηηψλ 70.7% ζεσξεί φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο «δελ 

αθνπγθξάδνληαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλεζπρίεο ηνπ ζε 
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θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα». Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο 

πηνζεηνχλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. πγθεθξηκέλα, ην 86.6% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζεσξεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ έρεη θνηλσληθή δξάζε γηα λα βειηηψζεη ηελ 

εηαηξηθή ηεο εηθφλα θαη φρη γηα λα ζπκβάιιεη θαη’ νπζία ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

(http://www.publicissue.gr /120 /corporate-social-responsibility/) 

 

Βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη ε ιαλζαζκέλε εηαηξηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ελζσκάησζε ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο δηαθνξνπνηείηαη 

απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ. Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη κηα θαη 

κνλαδηθή δηαδηθαζία ελζσκάησζεο είλαη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο απνθάζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ πξνζθνξάο ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ηε 

ζπρλφηεηα ησλ θνηλσληθά ππεχζπλσλ δξάζεσλ ηνπο θαη ηελ νκνηνγέλεηα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ηνπο. Μειέηεο επηζεκαίλνπλ φηη ε εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε κπνξεί λα νδεγήζεη κηα επηρείξεζε ζηελ απφθηεζε δηαηεξήζηκνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, θαζψο ν βαζκφο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο πνπ 

επηδεηθλχεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε δελ κπνξεί εχθνια λα αληηγξαθεί. χκθσλα κε 

ηελ άπνςε πνιιψλ εξεπλεηψλ ε θνηλσληθά ππεχζπλε ζηξαηεγηθή είλαη ε θαιχηεξε 

κνξθή εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο, θαζψο πξνζθέξεη ηα πεξηζζφηεξα νθέιε γηα ην 

ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ κηαο επηρείξεζεο. (Luciano B. C. and Eugenio A. 

P., 2009; Bhattacharyya S. S. et al, 2008; Μαλέηηα Α., 2007, ζει. 111-112; Μέκνπ Δ., 

2009, ζει. 92-93) 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλεπαξθνχο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο απνηεινχλ νη ηξάπεδεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ηξαπεδψλ 

αλαιακβάλεη δξάζεηο θαη ζέηεη ζθνπνχο ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα, πνιιά 

απφ ηα νπνία ζπλδένληαη ειάρηζηα κε ην πεδίν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 

Δπνκέλσο, ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ελεξγεηψλ ζε πνιιά θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα δελ είλαη ιχζε. Αληίζεηα, θξίλεηαη αλαγθαίν λα αθνινπζείηε 

κηα ζηνρεπκέλε, επηιεθηηθή θαη εηο βάζνο ππνζηήξημε ησλ θνηλσθειψλ ζθνπψλ απφ 

ηηο ηξάπεδεο. (Εσγξάθνο Γ., 2009, ζει. 92-96) 
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Δθηφο φκσο απφ ηελ εθαξκνγή εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε κέηξεζε ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο απφ κηα επηρείξεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη 

ιεγφκελνη θνηλσληθνί απνινγηζκνί. Ζ έξεπλα γηα ηνπο θνηλσληθνχο απνινγηζκνχο 

είλαη αξθεηά εθηελήο, θαζψο δελ ππάξρεη θάπνην θαζνιηθά απνδεθηφ πιαίζην 

ζχληαμεο ηνπο. Σν πην γλσζηφ κέρξη ζηηγκήο πιαίζην ζχληαμεο θνηλσληθψλ 

απνινγηζκψλ είλαη εθείλν πνπ πξνηείλεηαη απφ ην δίθηπν «Global Reporting 

Initiative». (Rolland D. and  Bazzoni J., 2009; Sutantoputra A. W., 2008; 

Κνπξλνχηνπ Μ., 2006) 

 

Σέινο, ελδηαθέξνλ έρνπλ θαη νη έξεπλεο πνπ γίλνληαη γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη ππάξρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο. Οη δχν απηέο θηινζνθίεο 

κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ δεκηνπξγψληαο αζξνηζηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο κηαο επηρείξεζεο. Μάιηζηα, ζε έξεπλα αλαθέξεηαη φηη νη 

νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ηζρπξφ ζεκέιην γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ θεξδίζεη θάπνην βξαβείν πνηφηεηαο. (Hazlet S. A. et 

al, 2007; Μαλέηηα Α., 2007; Παληειαίνο Θ., 2007) 

 

1.2 Σάζεηο θαη Οθέιε Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ραξαθηεξίδεη αιιά θαη αθνξά φιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

αλεμαξηήησο  θιάδνπ. Ζ εμέιημε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο νξίδεηαη ζηηο 

ζχγρξνλεο  επηρεηξήζεηο θαη θνηλσλίεο κε ηνλ φξν πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ή 

βηψζηκε / αεηθφξνο αλάπηπμε.  

 

Ζ έλλνηα ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έρεη δηηηή θχζε. Ο φξνο απηφο 

αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο  ή ηνπιάρηζηνλ ζηε κε ππνβάζκηζε ηνπ, 

κε ηαπηφρξνλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ελφο νξγαληζκνχ. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ην «πξάζηλν» επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν είλαη κηα κνξθή νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θχζεο είλαη ζην 

επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη θαη σο βηψζηκε ή αεηθφξνο αλάπηπμε. 
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(Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009b, ζει.14; Marcus 

A. A., Fremeth A. R., 2009) 

 

Αλ θαη νη  έλλνηεο απηέο  έγηλαλ γλσζηέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, δελ είλαη θαηλνχξγηεο. Αξθεηνί νξηζκνί έρνπλ αλαπηπρζεί γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Έλαο απφ απηνχο δίλεηαη απφ ηελ Δ.Δ., ε 

νπνία νξίδεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε σο εμήο, (http://www.europa.eu): 

«Ζ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο αλαθέξεηαη ζε έλα πξφηππν αλάπηπμεο ην νπνίν 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα ππνλνκεχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Απνζθνπεί ζην λα 

βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ αηφκσλ, δηαθπιάζζνληαο παξάιιεια ην 

πεξηβάιινλ ηνπο ζε βξαρππξφζεζκε, ζε κεζνπξφζεζκε θαη θπξίσο, ζε καθξνπξφζεζκε 

βάζε. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε έρεη ηξηπιφ ζηφρν: κηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθή, θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε.» 

 

ρήκα 1.2.1 – Αεηθόξνο Αλάπηπμε: Σξηπιόο ηόρνο (Adams W. M., 2006) 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε «πξάζηλε» θηινζνθία δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηε 

λνκηθή ππνρξέσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε επέλδπζε 

ζε πεξηβαιινληηθά θηιηθέο ηερλνινγίεο θαη επηρεηξεκαηηθέο κεζφδνπο, πέξα απφ ηε 

λνκηθή ζπκκφξθσζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο. Οη πεξηβαιινληηθά αμηφπηζηεο επηρεηξεκαηηθέο κέζνδνη ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή. 

(Commission of the European Communities, 2001, p. 6, 8) 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
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Σάζεηο Αγνξάο – Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

χκθσλα κε ην δηεζλέο θφξνπκ ζε ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο «GRI», 

(http://www.globalreporting.org), είλαη ζεκαληηθή ε αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ πηνζέηεζε «πξάζηλσλ» επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη 

απφ ηελ απμεκέλε δεκνζίεπζε κε νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ βησζηκφηεηαο πνπ έρεη 

ζεκεησζεί ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Σν 2007 ην 84% ησλ 100 κεγαιχηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ παγθνζκίσο, «Fortune 100», δεκνζίεπζε αλαθνξέο βησζηκφηεηαο. 

(πκβνχιην γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ΔΒ, 2009, ζει. 14) 

 

 

ρήκα 1.2.2 – Πνζνζηό Αύμεζεο Γεκνζίεπζεο Απνινγηζκώλ Βησζηκόηεηαο 

(πκβνύιην γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε ΔΒ, 2009, ζει. 14) 

 

Ζ ζεηηθή απηή ζηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαίλεηαη 

θαη απφ ηε ζηαζεξή αχμεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγία ηνπο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο «Eurostat», ε ρψξα ζηελ νπνία εδξεχνπλ νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο είλαη ε 

Γεξκαλία ζην ζχλνιν ησλ 28 ρσξψλ ηεο έξεπλαο. Αλ θαη απφ ην έηνο 2001 έσο ην 

2007, ππάξρεη ζηε Γεξκαλία αξθεηή κείσζε ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ, εμαθνινπζεί 

ε ρψξα απηή λα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ελ ιφγσ θαηάηαμεο. Γεχηεξε ρψξα 

ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε απηή γηα ην έηνο 2007 είλαη ε Ηζπαλία, κε αξθεηά κεγάιε 

δηαθνξά, ελψ αθνινπζνχλ ε Ηηαιία, ε Απζηξία, ε Γαλία, ε νπεδία θαη άιιεο. Ζ 

Διιάδα θαηέρεη ηελ 8
ε
 ζέζε, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αθνινπζεί κηα ζηαζεξά 
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αλνδηθή πνξεία, αλ θαη απέρεη πνιχ απφ ην κέζν φξν ησλ 27 ρσξψλ ηεο Δ.Δ.. 

Μάιηζηα ην έηνο 2007 ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθάξκνδαλ θάπνην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα έθηαζε ηηο 56. 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 

Μηα αθφκα έλδεημε ηεο ζεηηθήο αληαπφθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε, είλαη θαη ε αχμεζε ησλ πξντφλησλ κε νηθνινγηθή ζήκαλζε «Eco-

Label Award», (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο). Σν έηνο 

2008, απφ ηηο 30 ρψξεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ε Ηηαιία θαηέιαβε ηελ πξψηε 

ζέζε, έρνληαο 237 πξντφληα κε νηθνινγηθή ζήκαλζε, ελψ αθνινχζεζαλ ε Γαιιία, ε 

Γαλία, ε Γεξκαλία, ε Ηζπαλία, ε Απζηξία, ε νπεδία, ε Διιάδα θαη άιιεο. Όζνλ 

αθνξά ηελ Διιάδα ην 2008 είρε 21 βξαβεπκέλα κε νηθνινγηθή ζήκαλζε πξντφληα, 

ελψ ν κέζνο φξνο ησλ 27 ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ήηαλ 705. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 

Οθέιε Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Σα νθέιε κηαο επηρείξεζεο πνπ επελδχεη ζηελ πηνζέηεζε «πξάζηλσλ» πξαθηηθψλ 

θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή, ηελ αλάπηπμε, ηελ πξνψζεζε, ηε δηάζεζε θαη ηε 

ρξήζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη, (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην 

γηα ηηο ΜΜΔ, 2009b, ζει. 18-21): 

1. Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο εμαηηίαο ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ θαη 

πξαθηηθψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη χδαηνο, κεραληζκψλ επεμεξγαζίαο 

θαη δηάζεζεο απνβιήησλ, βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θηηξίσλ θαη άιισλ 

ηερληθψλ απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κηα επηρείξεζε. 

2. Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο εμαηηίαο ηεο δεκηνπξγίαο 

λέσλ εκπνξηθψλ επθαηξηψλ. Μηα επηρείξεζε κε ηελ παξαγσγή θηιηθψλ πξνο 

ην πεξηβάιινλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απμάλεη ην κεξίδην ηεο ζηελ αγνξά, 

θαζψο δηεηζδχεη ζηε ιεγφκελε «πξάζηλε» αγνξά, ελψ παξάιιεια απνθηά θαη 

ζεκαληηθφ εκπνξηθφ πιενλέθηεκα. 

3. Απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ θαη θηλήηξσλ 

πνπ παξέρνληαη απφ ην θξάηνο θαη ηελ Δ.Δ.. Σφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε 

επξσπατθφ επίπεδν ππάξρνπλ αξθεηά νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ ζηφρν έρνπλ 
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ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Όκσο, 

εθηφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, ην θξάηνο πνιιέο θνξέο παξαρσξεί θαη 

θνξνινγηθά θίλεηξα θαη ειαθξχλζεηο, κε ζθνπφ λα απνηξέςεη ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θαηαζπαηάιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

4. Απφθηεζε δαλείνπ κε επλντθφηεξνπο φξνπο: Αξθεηέο ηξάπεδεο ζε ρψξεο ηεο 

Δ.Δ. αληηκεησπίδνπλ επλντθφηεξα ηηο «πξάζηλεο» επηρεηξήζεηο είηε παξέρνληαο 

επλντθφηεξνπο φξνπο, είηε δηαζέηνληαο «πξάζηλα» δάλεηα γηα ηελ θάιπςε 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα. 

ηελ Διιάδα πξνο ην παξφλ έρνπλ γίλεη κεκνλσκέλα βήκαηα πξνο ζηελ 

θαηεχζπλζε απηή. 

5. Γεκηνπξγία επλντθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ: Ζ 

πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνζειθχεη ηηο επελδχζεηο, θαζψο νη επελδπηέο 

επηδηψθνληαο λα δηαζθαιίζνπλ ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηνπο, 

πξνηηκνχλ λα ηνπνζεηνχλ θεθάιαηα ζε πεξηβαιινληηθά θηιηθέο ιχζεηο θαη λα 

απνθεχγνπλ επηρεηξήζεηο πνπ ζπλερίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε πςειέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

6. Δμαζθάιηζε επλντθφηεξσλ φξσλ αζθάιηζεο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο: 

Αξθεηέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο απψιεηεο απφ ελδερφκελε πεξηβαιινληηθή επζχλε ηεο αζθαιηζκέλεο 

επηρείξεζεο, πξνηηκνχλ ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ «πξάζηλεο» πξαθηηθέο. 

Μάιηζηα, πνιιέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξνζθέξνπλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθά 

αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα ζε επηρεηξήζεηο κε απνδεδεηγκέλε θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ ζπκπεξηθνξά.  

 

1.3 Σάζεηο θαη Οθέιε Καηλνηνκίαο  

Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο έρεη πξνζεγγηζηεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο γη’ απηφ θαη 

ππάξρνπλ αξθεηνί νξηζκνί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Με βάζε ινηπφλ ηνπο νξηζκνχο 

απηνχο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θαηλνηνκία είλαη ε «δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κηαο 

λέαο ηδέαο ζε πξντφλ ή ππεξεζία ην νπνίν είηε δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά, είηε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ή βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ». (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. 

Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009a, ζει. 10) 
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Έηζη, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα είλαη λέα ή βειηησκέλα 

πξντφληα, είηε λέεο ή βειηησκέλεο δηαδηθαζίεο. Οη φξνη «..λέα ή βειηησκέλα..» δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηπραία, θαζψο κηα θαηλνηνκία κπνξεί λα είλαη ξηδηθή δειαδή 

«λέα», κπνξεί φκσο λα αθνξά θαη ζηε βειηίσζε ιεηηνπξγηθψλ ή ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη 

ζεκαληηθφ λα γίλεη ζαθέο φηη θαηλνηνκία ΓΔΝ είλαη κφλν ηα ακηγψο πξσηνπνξηαθά 

πξντφληα, ππεξεζίεο ή δηαδηθαζίεο. Άιισζηε ε θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ θαηλνηνκία 

δελ είλαη κφλν ε δεκηνπξγία αιιά θαη ε ρξήζε ηεο γλψζεο. 

 

Με δεδνκέλε ηε «θχζε» ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ε θαηλνηνκία 

έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν άλνηγκα ζε 

θαηλνχξγηεο αγνξέο, ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη ε δηεχξπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ ελφο 

νξγαληζκνχ επηβάιιεη ηελ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. 

 

ρεηηθέο κειέηεο γηα ηελ θαηλνηνκία αλαθέξνπλ φηη ε χπαξμε θαηλνηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ εληζρχνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο ρψξαο, θαζψο γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν επέιηθηε ζηελ παξαγσγή, απνξξφθεζε θαη πηνζέηεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Παξφκνηα πιενλεθηήκαηα ππάξρνπλ θαη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Οη 

εηαηξείεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ έρνπλ κεγαιχηεξε επειημία, 

επηλνεηηθφηεηα θαη ηαρχηεηα αληίδξαζεο ζε δηάθνξεο αιιαγέο, παξά ηα εκπφδηα πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ, φπσο ε έιιεηςε πφξσλ, πιεξνθφξεζεο θαη άιια. ηελ 

Διιάδα ε ρακειή θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ρακειέο 

δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο γηα έξεπλα, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο 

θαηλνηνκίαο. (Barney J.B., 2003; εηξελάθε Μ., 2007, ζει. 67-68; Κφηζαξεο Ν., 

2009, ζει. 83-84; Καηζαξή Λ, 2008, ζει. 21-23) 

 

Σάζεηο Αγνξάο - Καηλνηνκία 

Καηαλνψληαο ινηπφλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο εκπηζηεχνληαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, «Eurostat», παξνπζηάδεηαη κηα ζχγθξηζε 35 

ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε ηνπο ζηελ θαηλνηνκία. Ο δείθηεο πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηάηαμε απηή ησλ ρσξψλ είλαη ν «ζπγθεληξσηηθφο – γεληθφο 

δείθηεο θαηλνηνκίαο». Ο γεληθφο απηφο δείθηεο δηακνξθψλεηαη απφ επηκέξνπο δείθηεο 

νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. 

 

Ζ Διιάδα ζηνλ επξσπατθφ απηφ δείθηε θαηλνηνκίαο γηα ην έηνο 2007, θαηαιακβάλεη 

ηελ 25
ε
 ζέζε  ζπγθξηλφκελε κε 35 ζπλνιηθά ρψξεο. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 

παξαθάησ ζρήκα ππνιείπεηαη θαηά 10 ζέζεηο πεξίπνπ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. ησλ 27 

ρσξψλ. Ζγέηηδα ηεο θαηάηαμεο απηήο είλαη ε νπεδία, ελψ αθνινπζνχλ ζηηο 

επφκελεο 5 ζέζεηο ε Διβεηία, ε Φηιαλδία, ην Ηζξαήι θαη ε Γαλία, φιεο κηθξέο 

νηθνλνκίεο. Παξαηεξείηαη φηη νη κεγάιεο ρψξεο πνπ είλαη παξαδνζηαθέο δπλάκεηο ζην 

ρψξν ηεο θαηλνηνκίαο φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε Ηαπσλία, ε Γεξκαλία θαη ην Ζλ. 

Βαζίιεην ηνπνζεηνχληαη κεηά ηελ πξψηε πεληάδα ησλ πξσηαζιεηψλ θαηλνηνκίαο. 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 

ρήκα 1.3.1 – Καηάηαμε Διιάδαο ζηνλ Δπξσπατθό Γείθηε Καηλνηνκίαο 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 

Οη ππφ-δείθηεο ηαμηλνκνχληαη ζε εηζξνέο, ζπλζήθεο θαη εθξνέο θαηλνηνκίαο. Ζ 

επίδνζε ηεο Διιάδαο αλά ππφ-δείθηε δίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Ο αξηζκφο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε ππφ-δείθηε ππνδειψλεη ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο 35 ρψξεο. (Ληνχθαο . θαη ινηπνί, 2009, ζει. 14-25) 
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ρήκα 1.3.2 – Καηάηαμε Διιάδαο ζηνπο ππνδείθηεο ηνπ «γεληθνύ δείθηε θαηλνηνκίαο» 

(Ληνύθαο . θαη ινηπνί, 2009, ζει. 14) 

 

Πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζέζε ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ηα έζνδα απφ λέα ή 

βειηησκέλα πξντφληα, ππεξεζίεο ή  δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. Γηα ην έηνο 2006 ην 

25.7% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ βηνκεραληψλ παξαγσγήο θαη παξνρήο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Διιάδαο αληηζηνηρεί ζηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά 

θαηλνηνκηψλ. Έηζη, αλάκεζα ζηηο 31 ρψξεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ε Διιάδα 

θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε ζέζε.  Γηα ην ίδην έηνο ε Μάιηα έρεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ εζφδσλ απφ θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ζηελ αγνξά επί ησλ ζπλνιηθψλ ηεο 

εζφδσλ, ελψ αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά ε Διιάδα, ε Γεξκαλία, ε Ρνπκαλία, ε 

ινβαθία, ε Ηζπαλία θαη άιιεο. Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε απηνχ, ησλ 27 ρσξψλ ηεο 

Δ.Δ., είλαη 13.4%. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 

Οθέιε Καηλνηνκίαο 

Ζ θαηλνηνκία ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εμπγίαλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο εμαζθαιίδεη, (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην 

γηα ηηο ΜΜΔ, 2009a, ζει. 8, 20): 

1. πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

2. αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
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3. βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ 

4. αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο 

5. βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

6. αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

7. δηαηήξεζε ή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο 

8. δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ 

 

Με ηελ παξνπζίαζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, θπξίαξρσλ ηάζεσλ θαη ησλ 

σθειεηψλ ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο νινθιεξψλεηαη ην 

παξφλ θεθάιαην. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην πιάλν κειέηεο ησλ ζεκάησλ απηψλ, 

κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζηα Κεθάιαηα 2, 3, 4 

παξνπζηάδνληαη πξσηνβνπιίεο, εξγαιεία εθαξκνγήο θαη παξαδείγκαηα ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ην 5
ν
 Κεθάιαην αλαιχεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ε έλλνηα ηεο 

θαηλνηνκίαο, ελψ παξνπζηάδνληαη θαη δχν θαηλνηφκεο κέζνδνη. Σέινο, ζην 6
ν
 

Κεθάιαην πξνηείλεηαη, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

θεθαιαίσλ, κηα εθαξκνγή ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηα πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο κηαο ζπκβαηηθήο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο.  
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Βηβιηνγξαθία Πξώηνπ Κεθαιαίνπ 

 

Διιεληθή Βηβιηνγξαθία 

Βειηζζαξίνπ Γ., 2009, «Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Οη Κνηλσληθά Τπεχζπλεο Πξαθηηθέο 

ηεο χγρξνλεο Δπηρείξεζεο ζην Νέν Αληαγσληζηηθφ Πεξηβάιινλ», Δπξσπατθφ 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – Οιηθή 

Πνηφηεηα (MBA TQM), Παλεπηζηήκην Πεηξαηά. 

 

Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009a, «Καηλνηφκνο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», Μάξηηνο, ζει. 1-88, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www. observatory.eommex.gr. 

 

Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009b, «Δγρεηξίδην 

Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο», Ηνχληνο, ζει. 

1-111, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.observatory.eommex.gr. 

 

Δξγαζηήξην Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δπηθνηλσλία, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηα Μ.Μ.Δ., 

2006, «Έξεπλα γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηηο Μηθξνκεζαίεο 
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2 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ απνηειεί θαηλνχξγην πεδίν δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα πνιιέο επηρεηξήζεηο έθαλαλ κεγάιε πξφνδν 

φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ηζηνξηθή πξφθιεζε πνπ 

αληηκεησπίδεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ εδψ θαη ρξφληα είλαη ε αληαπφθξηζε ζηηο 

αλάγθεο ησλ ζεκεξηλψλ γελεψλ, ρσξίο λα απεκπνινχλ ηε δπλαηφηεηα ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ λα ζπλαληήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Έηζη, δελ είλαη ιίγνη νη 

εξεπλεηέο πνπ εδψ θαη ρξφληα κειεηνχλ ην αληηθείκελν απηφ, κε απψηεξν ζηφρν λα 

απνζαθελίζνπλ ηα νθέιε ηνπ.  

  

ην θεθάιαην απηφ κειεηψληαη νη πξαθηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο.  

 

2.1 Αλάιπζε Πεξηβαιινληηθήο Φηινζνθίαο 

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ή αιιηψο βηψζηκε αλάπηπμε, φπσο αλαθέξεηαη θαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ηξηπιφ ζηφρν, ν νπνίνο κάιηζηα αλαθέξεηαη 

δηεζλψο σο, «triple bottom line». 

 

«Ζ βηψζηκε Αλάπηπμε ζηνρεχεη ζηελ επεκεξία ησλ ζεκεξηλψλ γελεψλ, ρσξίο λα 

ξηςνθηλδπλεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κειινληηθψλ» (νξηζκφο Δπηηξνπήο Brundtland, 

1987) 

 

χκθσλα κε ηνπο Marcus A.A θαη Fremeth R. (2009, p.18), ζρεδφλ φιεο νη ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν έρνπλ απνδερηεί ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα. Μάιηζηα, ε απνδνρή απηή απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν 

ηεο απνζηνιήο δειαδή ηνπ ιφγνπ χπαξμεο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλ θαη είλαη ζεκαληηθή γηα πνιινχο ιφγνπο, ν θπξηφηεξνο είλαη 

φηη κε ηε δεδνκέλε ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ νη άλζξσπνη πξνζδνθνχλ πιένλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο: 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πφξνπο κε ζχλεζε θαη ππεπζπλφηεηα. 

 Να πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ. 
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 Να ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πνζφηεηα ηνπ αέξα, ηνπ λεξνχ, ηεο ελέξγεηαο, ησλ 

νξπθηψλ θαη άιισλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηειηθά πξντφληα πνπ 

θαηαλαιψλνληαη απφ ηνλ άλζξσπν. 

 Να αλαθπθιψλνπλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηνχλ ηα πξντφληα, ζην βαζκφ πνπ 

είλαη δπλαηφ. 

 Να ζέβνληαη ηελ εξεκία, ηε γαιήλε θαη ηελ νκνξθηά ηεο θχζεο. 

 Να πεξηνξίδνπλ ηα ηνμηθά πνπ βιάπηνπλ ηνλ άλζξσπν. 

 Να κεηψλνπλ ηα αέξηα πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη λα 

απνθεχγνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλεπαλφξζσηε 

δεκηά ζην θιίκα. 

 

Σν θεληξηθφ δήηεκα πνπ κειεηάηαη απφ ηνπο Marcus A.A θαη Fremeth R. (2009), ζην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν είλαη θαηά πφζν ε αεηθφξνο αλάπηπμε έρεη ζεκαζία γηα κηα 

επηρείξεζε. Σφζν απφ εζηθήο, φζν θαη απφ λνκνζεηηθήο πιεπξάο ε ππνρξέσζε ζηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε είλαη αδηακθηζβήηεηε. χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή άπνςε, ε 

πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη δαπαλεξή, επηβξαδχλεη ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη απνηειεί εκπφδην γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Ζ αλαζεσξεκέλε 

άπνςε βιέπεη ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα σο ηελ θηλεηήξηνο δχλακε γηα 

θαηλνηνκία.  

 

Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, 

είλαη ε ζπλχπαξμε ηξηψλ πεδίσλ, ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ. Ζ αξκνλία κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ δηαζηάζεσλ, θαηά θαλφλα είλαη 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Έηζη, ν ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο είλαη λα επηιχζεη ηηο 

φπνηεο αληηζέζεηο ππάξρνπλ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνθιεζεί ε κηθξφηεξε δπλαηή 

βιάβε ζηηο ησξηλέο ή κειινληηθέο γελεέο. Γπζηπρψο, ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα 

θάλνπλ δχζθνιε ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλεηαη ε 

πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ απηψλ πεδίσλ.  
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ΦΑΗΡΔ ΔΠΗΡΡΟΖ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Όινη νη νξγαληζκνί, κέζσ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο 

δεκηνπξγνχλ θάπνηα 

πεξηβαιινληηθή επίπησζε ζε 

ηνπηθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ 

ή δηεζλέο επίπεδν. Οη 

πεξηβαιινληηθέο απηέο 

επηπηψζεηο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αιφγηζηε εθκεηάιιεπζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ 

ζηα νηθνζπζηήκαηα. 

Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

αληηπξνζσπεχεη ην αληίθηππν 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελφο 

νξγαληζκνχ ζηελ θνηλσλία. 

Ζ θνηλσλία έρεη επξεία 

έλλνηα θαζψο πεξηιακβάλεη 

ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο 

πειάηεο, ηελ θνηλφηεηα, ηελ 

αιπζίδα εθνδηαζκνχ θαη φια 

ηα ππφινηπα ελδηαθεξφκελα 

κέξε κηαο επηρείξεζεο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

νξγαληζκψλ δεκηνπξγνχλ 

έλα κεγάιν θάζκα 

νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, νη 

νπνίεο δεκνζηνπνηνχληαη ππφ 

ηε κνξθή νηθνλνκηθψλ 

εθζέζεσλ. 

Πίλαθαο 2.1.1 – θαίξεο Δπηξξνήο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

(Marcus A.A and Fremeth R., 2009, p.19) 

 

Παξφκνηα, νη Craks E. θαη Vereeck L. (2005), ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηνλ φξν βηψζηκε αλάπηπμε θάλνπλ έλαλ επηηπρεκέλν παξαιιειηζκφ. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ φηη φπσο ππάξρνπλ ην κίγκα ησλ «4Ps, Product-Place-

Price-Promotion» ζην πεδίν ηνπ «Marketing», έηζη ζα κπνξνχζακε λα δερηνχκε φηη 

θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε έρεη ηε δηθή ηεο εθδνρή ησλ «3Ps» πνπ είλαη «People, Planet 

and Profit». Χο εθ’ ηνχηνπ, κηα επηρείξεζε γηα λα απνθαιείηαη βηψζηκε, πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί θαη ηηο ηξεηο απηέο πηπρέο ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο. 

 

Πσο πξνζδηνξίδεηαη ινηπφλ ην πεξηερφκελν ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο; Πνηνη 

εκπιέθνληαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο; Σα 

εξσηήκαηα απηά αλ θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζα έπξεπε λα είλαη ξεηνξηθά, είλαη 

πνιινί εθείλνη πνπ δπζθνιεχνληαη λα ηα απαληήζνπλ. 

 

Ο George Winter (1995) κε ην βηβιίν ηνπ «Blueprint for green management», δίλεη 

έλαλ «νδεγφ» δηνίθεζεο, θαηαδεηθλχνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαθπιάζζνληαη νη 

θπζηθνί πφξνη θαη ην πεξηβάιινλ, ελψ ηαπηφρξνλα  πξαγκαηνπνηείηαη θαη ην 

επηδησθφκελν θέξδνο ελφο νξγαληζκνχ. Σν κήλπκα ηνπ βηβιίνπ απηνχ είλαη ε 
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πηνζέηεζε «πξάζηλσλ» απφςεσλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απφθηεζε 

θεξδνθφξνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

 

 Ζ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε δεκηνπξγεί απεηιέο νηθνλνκηθήο θχζεσο ζηηο  

επάισηεο επηρεηξήζεηο θαη επθαηξίεο αγνξάο ζε εθείλεο νη νπνίεο πηνζεηνχλ ζεηηθέο 

πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο, αλαθνξηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Όιεο  νη 

επηρεηξήζεηο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηελ θνηλσλία κέζσ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

πειαηψλ, ησλ ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. 

Δπίζεο, ε παξνπζία αιιά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ ηνλ θέξλεη ζε 

επαθή κε ηηο γεηηνληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Οη αλσηέξσ νκάδεο 

απνηεινχλ ζθαίξεο επηξξνήο γηα κηα επηρείξεζε, θη’ έηζη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ή λα 

εκπνδίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο, αλάινγα κε ηε ζηάζε ηεο ζην δεκφζην 

αγαζφ πνπ ιέγεηαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη νκάδεο απηέο 

επεξεάδνπλ έλαλ νξγαληζκφ, αλεμαξηήησο θχζεσο, είλαη,(Winter G., 1995, p. 23-27): 

 Δξγαδόκελνη 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη εξγαδφκελνη δεηνχλ λα κάζνπλ  γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, ε ζεηηθή ζηάζε ησλ νξγαληζκψλ σο 

πξνο ην πεξηβάιινλ ελδπλακψλεη ην θίλεηξν, αιιά θαη ηε δέζκεπζε ηνπ ελεξγνχ 

πξνζσπηθνχ γηα εξγαζία.  

 

Ζ άπνςε απηή αλ θαη κπνξεί λα ζεσξείηαη θαηλνχξγηα, κειεηάηαη απφ ην 1970, φπνπ 

αξρίδνπλ λα δεκνζηεχνληαη ηα πξψηα άξζξα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο. Απφ ηφηε αθφκα 

παξαηεξείηαη φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

εθθξάδεη πςειή πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε. Οη εξγαδφκελνη δείρλνπλ 

κεγαιχηεξε δέζκεπζε θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο, πξνηείλνληαο ηελ 

αχμεζε ηεο πξνφδνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Δπίζεο, 

παξαηεξείηαη φηη είλαη ιίγνη εθείλνη νη νπνίνη επηζπκνχλ λα απαζρνινχληαη ζε 

εηαηξείεο πνπ πεξηθξνλνχληαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, εμαηηίαο ηεο δεκηνπξγίαο 

ζνβαξψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. (Wehrmeyer W., 1997, p. 30) 

 Καηαλαισηέο – Πειάηεο  

Ο «πξάζηλνο» θαηαλαισηηζκφο απμάλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο. ε πνιιέο ρψξεο ε 

πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ πξνηηκά λα πξνκεζεχεηαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 
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πξντφληα. Μάιηζηα  ε θαηεγνξία απηή ησλ θαηαλαισηψλ είλαη πξφζπκε λα πιεξψζεη 

θαη πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηα πξντφληα απηά.  

 

Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ηα πηζηνπνηεκέλα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφληα  

έρνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξε απήρεζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ζ ζήκαλζε «eco», 

(πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε «Eco-label», δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο 

παξνχζαο), απνηειεί πιένλ έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο ελφο πξντφληνο. 

Άιισζηε, νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηα πξντφληα απηά απμάλνληαη κε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, θαζψο δεκνζηεχνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα άξζξα κε ην 

αληηθείκελν απηφ. (Μαξαγθάθεο Α. θαη Παπαδνπνχινπ Μ., 2005) 

 Σξάπεδεο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα  εκπιέθνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην εκπφξην σο 

δαλεηζηέο θεθαιαίσλ, αζθαιηζηέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, επελδπηέο ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ρξεκαηνδφηεο - ρνξεγνί δξαζηεξηνηήησλ.  Οη ηξάπεδεο θαη νη αζθα-

ιηζηηθέο εηαηξείεο ελδηαθέξνληαη γηα ην ραξηνθπιάθην ησλ επελδχζεσλ ηνπο. Σα  

ηδξχκαηα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε βηψζηκε αλάπηπμε επηδηψθνπλ λα επελδχνπλ, ηφζν 

ζε νξγαληζκνχο πνπ παξάγνπλ θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγία, φζν θαη ζε 

νξγαληζκνχο πνπ είλαη γλσζηνί σο «πξάζηλνη». Καη νη δχν απηνί ηχπνη επηρεηξήζεσλ 

γλσξίδνπλ φηη ε ρνξεγία κε ραξαθηήξα νηθνινγηθφ «eco», (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηε ζήκαλζε «Eco-label», δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο), ζε 

αληηθεηκεληθφ θαη εκπνξηθφ επίπεδν είλαη θαιή γηα ηε θήκε ηνπο.   

 Γεκόζηνη νξγαληζκνί – λνκνζεζία  

Ζ λνκνζεζία φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ γίλεηαη φιν πην απζηεξή. πγθεθξηκέλα, 

θαιχπηνληαη ζέκαηα φπσο ε κφιπλζε ηνπ λεξνχ, ηα απφβιεηα απφ ηηο ρσκαηεξέο, ε 

παξάλνκε ρξήζε αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη άιιεο. 

 Σνπηθή θνηλσλία  

Ο βαζκφο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ πξέπεη 

λα απνηειεί δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ πεξηνρή. Ζ άπνςε απηή ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, νη νπνίνη 

θαζνξίδνπλ θαλνληζκνχο γηα ηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο, έηζη ψζηε λα γίλνληαη 

απνδεθηέο απφ ηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη ηηο γεηηνληθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. 
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Πέξα φκσο απφ ηηο πηέζεηο πνπ δέρνληαη νη επηρεηξήζεηο απφ ηα ελδηαθεξφκελα ηνπο 

δελ παχνπλ λα επηδηψθνπλ ζπλερψο ηε καθξνρξφληα επηηπρία θαη βησζηκφηεηα ηνπο. 

Έηζη, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαγλσξηζηεί έμη θξίζηκεο αξρέο γηα 

καθξνρξφληα επηηπρία κηαο επηρείξεζεο. Οη θξίζηκεο απηέο αξρέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, (Winter G., 1995, p. 28-

29): 

 Πνηόηεηα 

Έλα πξντφλ κπνξεί λα ζεσξεζεί πςειήο πνηφηεηαο, φηαλ έρεη θαηαζθεπαζηεί θαηά 

ηξφπν ζπκβαηφ κε ηηο αλάγθεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο επηρείξεζεο. Καηά 

ηελ  παξαγσγή ελφο πξντφληνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε νιφθιεξνο ν θχθιν δσήο 

ηνπ. 

 Γεκηνπξγηθόηεηα 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο εηαηξείαο πξέπεη λα ελδπλακψλεηαη απφ 

θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

 Αλζξώπηλε θύζε 

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη πην αλζξψπηλεο φηαλ νη ζηφρνη, νη ζηξαηεγηθέο θαη νη 

πνιηηηθέο κηαο επηρείξεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο φρη κφλν πξνο ηελ νηθνλνκηθή 

επηηπρία ηεο, αιιά θαη πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

 Κεξδνθνξία 

Ζ θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα απμεζεί κεηψλνληαο ην θφζηνο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί πξψηνλ κε ηελ πηνζέηεζε 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη 

δεχηεξνλ κε ηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ αγνξάο, φπσο είλαη ε δηαθίλεζε νηθνινγηθψλ 

πξντφλησλ. 

 πλνρή 

Ζ δηαρείξηζε ελφο νξγαληζκνχ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απζηεξνχο 

πεξηβαιινληηθνχο θαλνληζκνχο, απνθεχγνληαο έηζη ηελ πξνψζεζε ζηελ αγνξά 

πξντφλησλ κε αξλεηηθφ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο 

απηήο είλαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο. 
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 Κνηλσληθή ππεπζπλόηεηα  

Ζ δέζκεπζε απέλαληη ζηε θνηλσλία είλαη δπλαηφ λα απνθηεζεί, κφλν φηαλ νη 

δηεπζπληέο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ελφο νξγαληζκνχ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη 

απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

επηβάιιεηαη λα ιεηηνπξγεί ππφ ζπλζήθεο θαη κεζφδνπο πνπ νδεγνχλ ηελ επηρείξεζε 

ζε βηψζηκε αλάπηπμε. 

 

2.1.1 Σξόπνη Πξνζέγγηζεο ηεο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο από ηηο επηρεηξήζεηο  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαγλσξηζηεί ηξεηο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κηα 

βηνκεραλία πξνζεγγίδεη ηε δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο. (Borri F. and Bocaletti G., 

1995, p. 39): 

 Παζεηηθή Πξνζέγγηζε: είλαη ραξαθηεξηζηηθή ησλ βηνκεραληψλ πνπ 

ελαληηψλνληαη ζηηο αιιαγέο θαη ζεσξνχλ φηη ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

δεκηνπξγνχλ επηπιένλ θφζηε, παξαβιέπνληαο ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ 

γηα λέεο επθαηξίεο αγνξάο. 

 Δλεξγεηηθή Πξνζέγγηζε: ραξαθηεξίδεη ηηο βηνκεραλίεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ 

ππφςε ην πεξηβάιινλ κφλν θαη κφλν γηα λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο 

θαλνληζκνχο. 

 Πξνιεπηηθή Πξνζέγγηζε: είλαη ραξαθηεξηζηηθή ησλ βηνκεραληψλ πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ηνπο ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

ηεξαξρίαο. Έηζη, νη βηνκεραλίεο απηέο, δηεπξχλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπο, ελψ παξάιιεια επαλαπξνζδηνξίδνπλ αλαιφγσο θαη ηελ 

απνζηνιή ηνπο. 
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Πίλαθαο 2.1.1.1 – Σξόπνη Πξνζέγγηζεο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο  

(Borri F., Bocaletti G., 1995, p. 39) 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πξνιεπηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

φια ηα ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο. Καζέλα απφ ηα ηκήκαηα απηά κπνξεί λα εζηηάδεη 

ζε ζέκαηα θαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ρξήζηκεο ζηελ πξφβιεςε ξίζθνπ θαη 

ζηελ εθηίκεζε επθαηξηψλ. Σα ηκήκαηα απηά δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, (Winter 

G., 1995, p.39-40). 

 

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ 

Αλψηεξε Γηνίθεζε Καζνξηζκφο πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηνπ 

ζρεδίνπ εθαξκνγήο ηνπο. 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηκήκα απηφ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε αμίαο θαη  ηελ αλάιπζε ηεο 

γξακκήο παξαγσγήο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

Γηαρείξηζε Τιηθψλ Ζ δηαρείξηζε πιηθψλ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγγειία, ζην 

απφζεκα θαη ζηε δηαλνκή ησλ εηζξνψλ ηεο παξαγσγηθήο 

γξακκήο. Ο ξφινο ηεο είλαη λα δηαζθαιίδεη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη ηελ αζθαιή 

απφξξηςε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

 

 

 Παζεηηθή 

Πξνζέγγηζε 

Δλεξγεηηθή 

Πξνζέγγηζε 

Πξνιεπηηθή 

Πξνζέγγηζε 

Δπίπεδν 

νινθιήξσζεο 
Σειηθέο ιχζεηο 

Λχζεηο ζε επίπεδν 

δηαδηθαζηψλ 

Αλάιπζε 

πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ 

Δπίπεδν 

θαζεθόλησλ 
Μεραληθνί 

Μεζαίν επίπεδν 

δηνίθεζεο 

Οινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο 

ηόρνη Γηαηήξεζε θφζηνπο 
πκκφξθσζε κε ηε 

λνκνζεζία 
πλερήο βειηίσζε 
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ΣΜΖΜΑ  ΠΔΡΗΟΥΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ 

Γηαρείξηζε Παξαγσγήο  Ζ δηαρείξηζε παξαγσγήο έρεη ηε κεγαιχηεξε 

ζπλεηζθνξά, φζνλ αθνξά ηε κείσζε ηεο κφιπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Πνιιέο θνξέο θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα γίλεηαη αλαζρεδηαζκφο νιφθιεξεο ηεο 

γξακκήο παξαγσγήο, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ηεο κε 

ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο, πνπ ηίζεληαη απφ ηε 

λνκνζεζία ή ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο.  

Πξνψζεζε Πξντφλησλ Ζ πξνψζεζε ηδεψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκβάιιεη ηφζν ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

Γηαρείξηζε Δγθαηαζηάζεσλ Ζ δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ αθνξά ζηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ θηηξίσλ κε 

πεξηβαιινληηθά θηιηθφ ηξφπν. Έηζη, γηα ην ζθνπφ είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα 

ηηο κεζφδνπο ή ηηο ηερληθέο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί.  

Πξνζσπηθφ θαη Αλζξψπηλνη Πφξνη Ζ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα 

ελδπλακψλεηαη έηζη ψζηε λα απνηειεί παξάγνληα 

θηλεηνπνίεζεο ηνπ.  

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαη Ννκηθέο 

ππεξεζίεο  

Πξηλ απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε θάζε κεγάιεο επέλδπζεο, 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηκήκα πξέπεη λα ειέγρεη αλ ηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηελ ελ ιφγσ 

επέλδπζε. 

Πίλαθαο 2.1.1.2 – πλεηζθνξά ηκεκάησλ ζηε Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο 

 (Winter G., 1999) 

 

Μεξηθά παξαδείγκαηα ησλ πξψησλ «πξάζηλσλ» επηρεηξήζεσλ είλαη νη γεξκαληθέο 

Siemens θαη Bayer αιιά θαη ε βξεηαληθή Bristol-Myers Squibb, ε νπνία κάιηζηα 

πξνζέθεξε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ λέν- 

πξνζιεθζέλησλ. Σα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηπγράλνπλ πςειήο ππνζηήξημεο κε 

ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε ελφο νξγαληζκνχ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη ην 

πξνζσπηθφ απνδέρεηαη επθνιφηεξα αιιαγέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο απ’ φηη αιιαγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ, ηε κείσζε θφζηνπο ή ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ δηαρείξηζε 
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πεξηβάιινληνο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ εθαιηήξην δχλακε γηα ηελ εμέιημε ησλ 

δηεπζπληψλ ζε αλψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν. ε άξζξν ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, 

ππνζηεξίδεηαη φηη φηαλ νη ππεχζπλνη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο 

εληζρχνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, νη επηρεηξήζεηο γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο, θαζψο παξέρεηαη έλα επηπιένλ θίλεηξν ζην πξνζσπηθφ 

ηεο επηρείξεζεο γηα εξγαζία. Σα νθέιε απφ ηελ άπνςε απηή κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν φηαλ ππάξρεη δέζκεπζε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο. 

(Wehrmeyer W., 1997, p. 31) 

 

2.2 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

Ο δηεζλήο νξγαληζκφο ηππνπνίεζεο, «International Organization for Standardization, 

ISO», νξίδεη σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, (Sebhatu S.P. and Enquist B., 

2007, p.470) 

«….ην κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ 

νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, ην ζρεδηαζκφ, ηηο ππεπζπλφηεηεο, ηηο πξαθηηθέο, ηηο 

δηαδηθαζίεο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ 

εθαξκνγή, ηελ απφθηεζε, ηελ αλαζθφπεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο.» 

 

 Γηα λα επηβηψζεη κηα επηρείξεζε ζήκεξα είλαη αλαγθαίν λα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη 

ην πεξηβάιινλ. Γηαλχνπκε κηα πεξίνδν φπνπ ε πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο είλαη παγθφζκηα πξνηεξαηφηεηα. Έλαο νξγαληζκφο πνπ επηζπκεί λα 

αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζηηο ζχγρξνλεο απηέο πξνζδνθίεο νθείιεη λα αθνινπζεί 

πξνιεπηηθή θαη φρη αληηδξαζηηθή ζηάζε ζηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ. Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο κηαο 

επηρείξεζεο, κπνξεί λα πείζεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ηξίπηπρνπ ζθνπνχ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ο ππξήλαο ελφο νπνηνπδήπνηε 

ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο είλαη ν θχθινο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ E. Deming. 

 

Ζ δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία επίζεκνη θαη 

αλεπίζεκνη, δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί εθαξκφδνπλ κεραληζκνχο γηα λα 
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αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ έλα ζχλνιν νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ θαη 

ηεξαξρεκέλσλ  θαηά θζίλνπζα ζεηξά δξάζεσλ, κε βάζε ηηο δηαξζξσκέλεο  

πξνηηκήζεηο ηεο θνηλσλίαο, γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ ή / θαη γηα ηε δηαηήξεζε, ζπληήξεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη νηθνζπζηεκάησλ. θνπφο ηεο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, είλαη λα εληζρχεη 

ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ έηζη ψζηε νη ηδηφηεηεο ηνπο λα 

δηαηεξνχληαη, ζχκθσλα κε ηα θνηλσληθά πξφηππα. Όκσο, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ν 

φξνο δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο έρεη επξχ έλλνηα θαζψο πεξηθιείεη, (Seiffert M. E. B. 

and Loch C., 2005, p. 1198): 

 Πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο 

 Πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ 

 Πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε 

 

ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ηα δηεζλή πξφηππα, ζαθψο απνηεινχλ κηα δηθιείδα 

αζθαιείαο γηα ην κέιινλ κηαο επηρείξεζεο. Έηζη, δελ είλαη ιίγνη εθείλνη νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηξηπινχ ζηφρνπ ηεο αεηθνξίαο, «triple bottom 

line of sustainability», είλαη ζεκαληηθή ε εθαξκνγή θαη ε πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ 

πνηφηεηαο (ISO 9001:2008), πεξηβάιινληνο (ISO 14001:2004), πγείαο θαη αζθάιεηαο 

ηεο εξγαζίαο (OHSAS 18001:2007). Δπίζεο, έλα άιιν εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφηππν 

είλαη θαη εθείλν πνπ αθνξά ην θνηλσληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο ινγνδνζίαο, (SA 

8000:2008, ISO 26000:2009). Σα ζπζηήκαηα απηά δηαρείξηζεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ έλαο κεραληζκφο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ επηρεηξεζηαθή 

δνκή, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηάθηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ζέζεη ζε 

εθαξκνγή δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γηα ηελ επίηεπμε δηαθνξεηηθψλ 

ζηφρσλ.(Tsai W.-H. and Chou W.-C., 2009) 

 

ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη ηα ηέζζεξα απηά πξφηππα, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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ρήκα 2.2.1 - Υαξαθηεξηζηηθά Πξνηύπσλ ISO 14001, ISO 9001, SA 8000, OHSAS 18001 

Quality Management Systems - ISO 9001 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο αθνινπζεί ηε θηινζνθία ηεο ζεσξίαο ζπλερνχο 

βειηίσζεο «Plan-Do-Check-Act». Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ βαζίδεηαη ζε 8 αξρέο 
δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, (Tsai W.-H., Chou, W.-C., 2009, ζει. 1446): 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ πειάηε 

 Ζγεζία 

 πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ 

 χζηεκα δηαρείξηζεο 

 πλερήο βειηίσζε 

 Πξαγκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

 Ακνηβαίσο επσθεινχκελε ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

 

Environmental Management Systems - ISO 14001 

Ζ ζεηξά ISO 14000 έρεη 5 «δηαζηάζεηο» νη νπνίεο είλαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο, ν πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο, ε πεξηβαιινληηθή ζήκαλζε, ε αμηνιφγεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο. Σν πξφηππν 

απηφ απνηειεί έλα εξγαιείν κε ην νπνίν νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηηο επηπηψζεηο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. (Tsai 

W.-H., Chou, W.-C., 2009, ζει. 1446) 

Occupational Health & Safety 

Management Systems – 

OHSAS 18001 

 

θνπφο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ 

είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε 

δηαηήξεζε ελφο αζθαινχο 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ 

παξάιιεια ζηνρεχεη θαη ζηελ 

πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο 

θαιή πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
(Tsai W.-H., Chou W.-C., 2009, 

ζει. 1446) 

Social Accountability Management Systems – SA 

8000 

Σν πξφηππν απηφ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο θνηλσληθά 

ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο. Έηζη ζχκθσλα κε απηφ, νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο(Tsai W.-

H., Chou W.-C., 2009, ζει. 1446): 

 Γελ πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη παηδηά θάησ ησλ 15 

εηψλ. 

 Οη εξγνδφηεο δελ κπνξνχλ λα αλαγθάδνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα δνπιεχνπλ παξά ηε ζέιεζε ηνπο. 

 Οη εξγνδφηεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 Οη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα έρνπλ ηελ ειεπζεξία 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο εξγνδφηεο ηνπο. 

 Απαγνξεχνληαη νη θπιεηηθέο ή άιινπ είδνπο 

δηαθξίζεηο. 

 Οη εξγνδφηεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ή λα 

ππνζηεξίδνπλ ηαθηηθέο πεηζαξρίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα αληακείβνληαη ηνπιάρηζηνλ 

κε ην ειάρηζην λφκηκν κηζζφ. 

 Οη ψξεο εξγαζίαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο 48 

ηελ εβδνκάδα θαη νη ψξεο ππεξσξίαο ηηο 12 ηελ 

εβδνκάδα. 

 Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλν. 
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2.2.1 εηξά Γηεζλώλ Πξνηύπσλ ISO 14000 

Ζ ζεηξά ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ISO 14000, (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζην 

Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο), απνηειεί κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. ην ISO 14001:2004, ην νπνίν είλαη ην πην νινθιεξσκέλν άξζξν ηεο 

ζεηξάο απηήο πξνηχπσλ, αλαπηχζζνληαη πξνιεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ λα ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί άιια θαη λα ππνβνεζνχληαη νη 

νξγαληζκνί λα πξνρσξνχλ θαη πέξα απφ απηνχο.  

 

Σν ISO 14001:2004 κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ θάζε νξγαληζκφ, αλεμαξηήησο ηχπνπ 

θαη κεγέζνπο, φηαλ απηφο επηζπκεί λα, (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 2000, ζει. 

181): 

 εγθαηαζηήζεη, δηαηεξήζεη θαη βειηηψζεη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο. 

 βεβαησζεί φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 αλαδεηήζεη πηζηνπνίεζε απφ έλα εμσηεξηθφ θνξέα 

 

Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ πξνηχπνπ, ISO 14001:2004 είλαη ε εμήο, 

(Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 2000, ζει. 182): 

 Δλίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

απνθαηάζηαζεο ηεο ηζνξξνπίαο θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ. 

 Δθηφο απφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ην πξφηππν δεζκεχεη 

ηελ επηρείξεζε, φζνλ αθνξά ηε ζπλερή βειηίσζε. 

 Υξήζε εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο, φπνπ απηφ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν. 

 

ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ην πξφηππν δελ πεξηιακβάλεη 

απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Χζηφζν, ην 

γεγνλφο απηφ δελ απνζαξξχλεη ηελ επηρείξεζε απφ ην λα ελζσκαηψζεη ηέηνηα 

ζηνηρεία ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο. Δπίζεο, ζην πξφηππν δελ δηαηππψλνληαη 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο. (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη 

ινηπνί, 2000, ζει. 182) 
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Βέβαηα ζηε ζεηξά πξνηχπσλ γηα ην πεξηβάιινλ ISO 14000, έρεη εθδνζεί θαη ην 

πξφηππν ISO 14031:1999. Σν πξφηππν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ θαη είλαη γλσζηφ κε ηε δηεζλή νλνκαζία «Environmental 

Performance Evaluation». Σν έγγξαθφ απηφ παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηδφζεσλ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ δεηθηψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ, γηα ρξήζε απφ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ ηχπν, ην κέγεζνο, ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπο. (www.iso-

14001.org.uk) 

 

χκθσλα κε ην νκψλπκν πξφηππν, ε αμηνιφγεζε πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ είλαη 

κηα δηαδηθαζία ε νπνία δηεπθνιχλεη ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε 

πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή 

δεηθηψλ, ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, ηελ αμηνιφγεζε θξηηήξησλ 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, ηελ αλαθνξά, επηθνηλσλία, πεξηνδηθή αλαζθφπεζε θαη 

βειηίσζε ηνπο.  Ζ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ζεσξείηαη ηφζν 

ζεκαληηθή, φζν θαη ρξήζηκε δηαδηθαζία, θαζψο παξέρεη ζηε δηνίθεζε ελφο 

νξγαληζκνχ ρξήζηκεο πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζζεζε αμίαο ζην ζχζηεκα 

ηνπ. Ζ δέζκεπζε ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ, 

επηηξέπεη ζε κηα επηρείξεζε λα αλαγλσξίδεη επθνιφηεξα πεξηνρέο θαη ελέξγεηεο πνπ 

δηαθπιάζζνπλ ηελ απαίηεζε γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. 

Όκσο, ην ζεκαληηθφηεξν φθεινο ηεο δέζκεπζεο απηήο είλαη φηη βνεζάεη ηνλ 

νξγαληζκφ λα πηνζεηήζεη κηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θηινζνθία, πνιηηηθή αιιά 

θαη πξαθηηθή. (Diakaki C. et al., 2006, p.128) 

 

Έηζη, ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ISO14000 ππνζηεξίδνληαο ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, έκκεζα ππνζηεξίδνπλ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Οη πεξηβαιινληηθνί 

ζηφρνη ζχκθσλα κε ην ISO 14001:2004, ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε απηνχο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε λνκνζεζία θαη ζε απηνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπλερή 

βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ. Αλ θαη ε δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηελ 

ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο είλαη ππνρξεσηηθή, παξαδνζηαθά παξνπζηάδεηαη ην 

θαηλφκελν ηεο ηήξεζεο ησλ λφκσλ κφλν ζε ζεσξεηηθφ (απιή θαηαγξαθή εγγξάθσλ) 

θαη φρη ηφζν ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Δδψ αθξηβψο είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν ηα δηεζλή 
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πξφηππα έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, θαζψο απνηεινχλ έλα επηπιένλ κεραληζκφ ειέγρνπ 

ησλ δεζκεχζεσλ πεξί λνκνζεηηθψλ θαλνληζκψλ θάζε επηρείξεζεο.(Forunski B., 2008) 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο ISO 14000 είλαη ηα εμήο, (Αξβαληηνγηάλλεο Η. 

. θαη ινηπνί, 2000, ζει. 183): 

 Ζ βειηίσζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο κηαο επηρείξεζεο. 

 Ζ απνηξνπή λνκηθψλ δηελέμεσλ, ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

 Σν πξφηππν επηδέρεηαη ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο 

ιεηηνπξγίεο νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο. 

 Παξέρεη ππεπζπλφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. 

 Μεηψλεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 

 Απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα. 

 Πεξηνξίδεη ηε γξαθεηνθξαηία. 

 Μεηψλεη ηα απφβιεηα. 

 Βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη ηελ πνιηηεία. 

 Κηλεηνπνηεί ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

 Βειηηψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε. 

 Παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν. 

 

Ζ νινθιεξσκέλε ζεηξά ησλ πξνηχπσλ ηνπ ISO 14000, δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο 

παξνχζαο. 

 

2.2.2 ύζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπηζεώξεζεο – «EMAS» 

Σν «EMAS, Eco-Management and Audit Scheme» δεκηνπξγήζεθε ην 1993 ζηα 

πιαίζηα ηεο Δ.Δ., κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΟΚ 1836/93. Σν «EMAS» απεπζχλεηαη ζηα 

κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα αλαγλσξηζηνχλ νη Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο πηνζεηνχλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

είλαη φηη ζηεξίδεηαη ζηελ εζεινληηθή εθαξκνγή ηνπ. Έηζη, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη δελ 
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αληηθαζηζηά νχηε ηελ θνηλνηηθή αιιά θαη νχηε θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 2000, ζει. 213; 

European Commission, 2009, p.4) 

 

Σν «EMAS» θαη ην ISO 14001 είλαη ηα πην γλσζηά θαη ρξεζηκνπνηνχκελα πξφηππα. 

Όκσο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαη φκνηα. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ είλαη 

αξθεηέο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα. (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 2000, ζει. 

214; Καξβνχλεο . θαη Γεσξγαθέιινο Γ., 2003, ζει. 634-639) 

«EMAS» «ISO 14001» 

Δζεινληηθή ζπκκφξθσζε Πιήξσο αλεπηπγκέλν δηεζλέο πξφηππν 

Δθαξκφδεηαη ζηελ Δ.Δ. Δθαξκφδεηαη Παγθνζκίσο 

Δμεηδηθεχεηαη ζε εξγνζηάζην θαη ζρεηίδεηαη 

κε βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο. 

Δθαξκφδεηαη ζε δηεξγαζίεο, πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο φισλ ησλ νξγαληζκψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

θπβεξλεηηθψλ. 

Απαηηείηαη κηα εθηεηακέλε αξρηθή 

πεξηβαιινληηθή αλαζθφπεζε. 

Γελ απαηηείηαη αξρηθή πεξηβαιινληηθή 

αλαζθφπεζε, απιψο πξνηείλεηαη. 

Απαηηεί ηελ έθδνζε ζεσξεκέλεο δεκφζηαο 

πεξηβαιινληηθήο δήισζεο εηεζίσο. 

Γελ απαηηείηαη θακία δεκφζηα δήισζε. 

Απαηηείηαη ε δεκφζηα αλαθνίλσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ησλ 

πξνγξακκάησλ θα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο 

Απαηηείηαη ε δεκφζηα δήισζε κφλν ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

Απαηηείηαη εθηεηακέλνο έιεγρνο φισλ ησλ 

δειψζεσλ. 

Απαηηείηαη κφλν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο. 

Απαηηείηαη θαηάινγνο πνπ λα πεξηιακβάλεη 

ηηο δξάζεηο ηεο βηνκεραλίαο γηα ην 

πεξηβάιινλ. 

Γελ ππάξρεη απαίηεζε θαηαιφγνπ δξάζεσλ 

γηα ην πεξηβάιινλ. 

Πίλαθαο 2.2.2.1 – ύγθξηζε «EMAS» θαη «ISO 14001» 

 

2.2.3 Βξεηαληθό Πξόηππν BS 7750 

Σν Βξεηαληθφ Ηλζηηηνχην Σππνπνίεζεο, «British Standards Institute», δεκηνχξγεζε 

ην πξφηππν BS 7750: 1994, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ  ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο. Σν πξφηππν απηφ απνηέιεζε ην βαζηθφ 
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άμνλα δεκηνπξγίαο ηνπ κεηέπεηηα πξνηχπνπ ISO 14000. (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη 

ινηπνί, 2000, ζει. 215) 

 

2.3 Πνιπζύλζεηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ απνηειεί μερσξηζηφ αληηθείκελν γηα κηα 

επηρείξεζε, αληίζεηα αθνξά ην ζχλνιν ηεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε δηαρείξηζε 

πεξηβάιινληνο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην γεληθφηεξν ζχζηεκα δηνίθεζεο κηαο 

επηρείξεζεο. Άιισζηε, ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο δελ απνηειεί απιψο κηα 

δηαδηθαζία ειέγρνπ. Αληίζεηα, βνεζάεη έλαλ νξγαληζκφ λα παξάγεη θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ πξντφληα, λα κεηψλεη ην ξίζθν θαη λα εθκεηαιιεχεηαη επθαηξίεο αγνξάο. 

Απηνί είλαη θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζεσξνχλ ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, βαζηθφ δήηεκα ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. (Winter 

G., 1995, p. 36) 

 

Οη Borri θαη Boccaletti ζε άξζξν ηνπο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1995, παξνπζηάδνπλ 

ηερληθέο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, ζηελ νιηθή πνηφηεηα ηεο 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, «Total Quality Environmental Management». Ζ κειέηε 

απηή αλαθέξεηαη ζε βηνκεραλίεο παξαγσγήο πξντφλησλ. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ζηηο 

βηνκεραληθέο γξακκέο παξαγσγήο είλαη ε εμηζνξξφπεζε αλάκεζα ζηελ 

απνδνηηθφηεηα, ην θφζηνο, ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ηεο 

κεζνδνινγίαο παξαγσγήο θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ απνδνηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο εμαξηάηαη 

απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ πνπ κειεηψληαη ζηα πιαίζηα 

δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο. Σα ζέκαηα πεξί πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

θαζνξηζκφ ζαθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, ζηξαηεγηθψλ, θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ 

θαζψο θαη δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί. Οη ελέξγεηεο απηέο 

πξέπεη λα απνηεινχλ κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε εληφο ηεο γεληθφηεξεο δηνίθεζεο 

ελφο νξγαληζκνχ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ πνηφηεηα, «Total Quality Management».  

 

2.3.1 Δληαία πζηήκαηα Γηαρείξηζεο – «IMS» 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, κπνξεί λα απνηειέζεη γηα κηα επηρείξεζε 

ηελ θηλεηήξην δχλακε γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμεο ηεο. Ζ πηνζέηεζε ελφο ηέηνηνπ 
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ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηφλ λα πξνζζέζεη θαη αμία ζε κηα εηαηξεία. Γηα λα επηηεπρζνχλ 

φκσο απηά, πξέπεη νη αμίεο ηεο επηρείξεζεο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αμίεο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηεο. Έηζη, ε δηνίθεζε θάζε επηρείξεζεο νθείιεη λα γλσξίδεη 

φηη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο επηβάιιεηαη λα εληαρζεί πιήξσο ζην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα ηεο. (Sebhatu S.P. and Enquist B., 2007) 

 

Ζ βαζηθή αλάγθε εθαξκνγήο ησλ εληαίσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο «IMS, Integrated 

Management System», έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί 

δξακαηηθά ν αξηζκφο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, «International 

Management System Standards – MSS». Όπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, κεηά ην 

δηεζλέο πξφηππν ISO 9001 πνπ αλαπηχρζεθε ην 1987, γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, 

έρνπλ αλαπηπρζεί κεηαμχ άιισλ θαη πνιιά πξφηππα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε, (ζρεηηθή αλαθνξά ησλ πξνηχπσλ γίλεηαη ζην ζρήκα 2.2.1 ηεο 

παξνχζαο). Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο, φηη ζα ζπλερίζνπλ λα αλαπηχζζνληαη λέα 

πξφηππα, ελψ ηα ήδε ππάξρνληα ζα ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθέο αλαλεψζεηο.  

 

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπλχπαξμε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ζην πθηζηάκελν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο κηαο επηρείξεζεο, επηβάιιεηαη  ε αλάπηπμε ελφο εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, αλαγλσξηζκέλν δηεζλψο σο «IMS». Έλα εληαίν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο δηαζθαιίδεη φηη θάζε έλα απφ ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα είλαη 

ελζσκαησκέλν ζην γεληθφ επηρεηξεζηαθφ πιαίζην, ελφο νξγαληζκνχ. Ο φξνο εληαίν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο, δελ έρεη θάπνηνλ θνηλψο απνδεθηφ νξηζκφ, φκσο ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην επξέσο απνδεθηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη 

ελζσκαηψλεη ζηφρνπο, δηαδηθαζίεο θαη πφξνπο ζε έλα επξχ ζχζηεκα. (Rocha Μ. et 

al., 2007, p. 85) 

 

2.3.1.1 Οθέιε «IMS» 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ κειεηήζεθαλ απφ ηνπο Griffith θαη Bhutto ην 2008, 

πηνζεηνχλ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, γλσζηφ σο «Environmental 

Management System» ή «Environmental Quality Management System», γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
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ηνπο. Σν ζχζηεκα απηφ βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο πνπ 

είζηζηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο.  

 

Με ην λέν άξζξν ηνπο ην 2009 εμεγνχλ ηα δηαθνξεηηθά νθέιε πνπ κπνξεί λα 

απνθηήζεη έλαο νξγαληζκφο, εγθαζηζηψληαο έλα εληαίν ζχζηεκα δηνίθεζεο, «IMS». 

Καηά θχξην ιφγν, ηα νθέιε απηά απνθηψληαη κέζα απφ ηηο κεηψζεηο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αιιά θαη ηηο βειηηψζεηο 

απνδνηηθήο εμνηθνλφκεζεο θπζηθψλ πφξσλ, εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα νθέιε απηά 

θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο. (Griffith A.and Bhutto K., 2009) 

Οηθνλνκηθά Οθέιε Οθέιε ζηελ Οξγάλσζε Πεξηβαιινληηθά Οθέιε 

Μείσζε πξνζηίκσλ ιφγσ 

παξάβαζεο ηεο λνκνζεζία. 
Αχμεζε επθαηξηψλ αγνξάο. 

Μείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ. 

Μείσζε θφζηνπο 

ελεξγεηψλ απνθαηάζηαζεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο κε ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε ηεο θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο 

ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο. 

Μείσζε ηεο ρξήζεο ησλ κε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. 

Μείσζε θφζηνπο πφξσλ 

θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ. 

Βειηίσζε απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ 

θνηλσλία, κέζα απφ ηελ 

ειάηησζε ηεο δηαηάξαμεο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Πίλαθαο 2.3.1.1.1 – Οθέιε «IMS» 

 (Griffith A.and Bhutto K., 2009, p.570-571) 

 

Οη εηαηξίεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ ηειεπηαία έξεπλα ησλ Griffith θαη Bhutto (2009), 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία. Σα νθέιε πνπ εθηηκήζεθαλ απφ 

φζνπο αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα σο ηζάμηα, είλαη ηα ρακειά θφζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, ε θαιχηεξε πεξηβαιινληηθή επίδνζε, ε κείσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ξίζθσλ θαη ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εηαηξεηψλ. Δπίζεο, νη θπξηφηεξνη δείθηεο απφδνζεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλσηέξσ 

σθειεηψλ ήηαλ ε θεξδνθνξία, ε βειηίσζε θφζηνπο θαη ρξφλνπ θαηαζθεπήο, ε 

θαιχηεξε πνηφηεηα, νη αζθαιέζηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ε κείσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Οη επξχηεξνη ζηφρνη ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, βξέζεθε φηη είλαη ε αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ησλ 

κειινληηθψλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο, εζηηάδνληαο ζηελ πεξηβαιινληηθή απφδνζε θαη 
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ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βησζηκφηεηα ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ.  

 

2.3.1.2 Δθαξκνγή «IMS» 

Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εγθαζίζηαληαη εχθνια 

ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

έρνπλ αλαγλσξίζεη πέληε ζηάδηα, γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ 

ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, (Griffith A. and Bhutto K., 2009, p. 577): 

1. Αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

2. Γήισζε ηνπ νξάκαηνο, ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, κε 

ζθνπφ λα γλσζηνπνηεζνχλ θαη λα είλαη πξνζπειάζηκα απφ φινπο ηεο 

εξγαδφκελνπο. 

3.  Γέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο λα πηνζεηεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο, «IMS», θαη φρη γηα κηα απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε. 

4. Δπηρεηξεζηαθή δνκή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί νκνηνγελήο θαη ζπλεπήο 

εθαξκνγή ηνπ «IMS», ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 

5. Δμέιημε, κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλερήο βειηίσζε. 

 

Σα επηά βαζηθά ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζε έλα «IMS» είλαη, (Rocha Μ. et 

al., 2007, p. 85): 

Α/Α ΒΑΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ 

1 
Δλδηαθεξφκελα Μέξε – 

«Stakeholders» 

Σα κέξε πνπ έρνπλ θάπνηα επηξξνή ή 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίδνζε ελφο 

νξγαληζκνχ. 

2 Πφξνη – «Resources» 

Γηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ παξέρνληαη απφ 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ελφο νξγαληζκνχ, 

φπσο ε εξγαζία – «ηέρλε» ησλ εξγαδνκέλσλ, 

νη πξψηεο χιεο, νη πξνκήζεηεο απφ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία θαη αιιά. 

3 Ζγεζία – «Leadership» 

Ζ αλψηαηε δηνίθεζε πξέπεη λα παξέρεη ηηο 

απαξαίηεηεο ζπλζήθεο θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζηνλ νξγαληζκφ κε ζθνπφ ηελ 

επηηπρία ηνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ζπλερνχο 

βειηίσζεο ηνπ. 



ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 & ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΗ                          Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ MBA - TQM                                                                   ειίδα 43 απφ 254     
ΔΛΔΝΖ ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ                                                                       

Α/Α ΒΑΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ 

4 Γηεξγαζίεο – «Processes» 

Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη έλα ζχλνιν 

δηεξγαζηψλ γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ εηζξνψλ 

ζε εθξνέο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Απηέο νη δηεξγαζίεο 

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα εθαξκφδνληαη, λα 

ιεηηνπξγνχλ, λα ειέγρνληαη θαη λα 

βειηηψλνληαη. Ο θχθινο βειηίσζεο «PDCA, 

Plan-Do-Check-Act», είλαη κηα ηερληθή κε 

ηελ νπνία έλαο νξγαληζκφο κπνξεί ζπλερψο 

λα βειηηψλεη ηηο δηεξγαζίεο ηνπ.  

5 Αμίεο – «Values» 

Οη αμίεο εθθξάδνπλ ηηο αξρέο, ηηο πνιηηηθέο 

θαη ηηο εζηθέο αμίεο πνπ θαζνδεγνχλ θαη 

νξηνζεηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ. 

6 Αληηθεηκεληθνί ηφρνη – «Objectives» 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη ην άκεζν 

απνηέιεζκα ησλ αμηψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ 

πηνζεηνχληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ. 

7 Απνηειέζκαηα – «Results» 

Χο απνηέιεζκα ζεσξείηαη ε εθξνή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία κεηξάηαη: 

 Δζσηεξηθά ζηελ επηρείξεζε, κέζσ δεηθηψλ 

επίδνζεο ηεο πνηφηεηαο, ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο. 

 Δμσηεξηθά, απφ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

Πίλαθαο 2.3.1.2.1 – Βαζηθά ηνηρεία «IMS» 

 

 Ζ αλάπηπμε θαζελφο ζηνηρείνπ επεξεάδεηαη απφ ην ζρεηηθφ πεξηερφκελν ησλ 

πξνηχπσλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Δπίζεο, φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

ηνπ νξγαληζκνχ κε ηα εζσηεξηθά αιιά θαη εμσηεξηθά ελδηαθεξφκελα κέξε. (Rocha 

Μ. et al., 2007) 
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2.3.1.3 Δπέθηαζε  «IMS» 

ηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο νη αλάγθεο ζπλερψο αιιάδνπλ. Σν γεγνλφο απηφ 

ππνδειψλεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο «ελνπνίεζεο» ζπζηεκάησλ είλαη εμειηζζφκελε αιιά 

θαη επαλαιεπηηθή. Όηαλ νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνχλ έλαο νξγαληζκφο είλαη πηζαλφ λα 

απνθαζίζεη λα θάλεη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε δνκή ηνπ, είηε ηξνπνπνηψληαο έλα 

ήδε ππάξρνλ, είηε δεκηνπξγψληαο έλα λέν ζχζηεκα δηαρείξηζεο. Χο εθ ηνχηνπ ην 

εληαίν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζε φιεο απηέο ηηο αιιαγέο. Οη 

αιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αθνξνχλ ηξεηο 

δηαζηάζεηο. 

ΓΗΑΣΑΖ ΔΠΔΞΖΓΖΖ 

Αλαβάζκηζε – «Ascension» Ο νξγαληζκφο επηιεγεί λα βειηηψζεη ην 

επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ελδηαθεξφκελνπ κέξνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ έλαο νξγαληζκφο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ην 

ISO 9001, επηζπκεί λα ππεξβεί ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ 

πειάηε, ηφηε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πνηφηεηα πνπ εθαξκφδεη κπνξεί λα ην 

βειηηψζεη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο 

Μνληέινπ Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο. 

Αχμεζε ηνπ κεγέζνπο – «Augmentation» Έλαο νξγαληζκφο είλαη πηζαλφ λα ρξεηάδεηαη 

λα επεθηείλεη έλα πθηζηάκελν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηνπ, κε ζθνπφ λα θαηαλνήζεη ζε 

βάζνο νξηζκέλα ζέκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

επηρείξεζεο πνπ εθαξκφδεη ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, βαζηδφκελν ζην 

ISO 14001, κπνξεί λα απνθαζίζεη λα 

δηεπξχλεη ην ζχζηεκα απηφ κε ην ISO 14031, 

ην νπνίν δίλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

ηηο επηδφζεηο ηηο επηρείξεζεο.  
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ΓΗΑΣΑΖ ΔΠΔΞΖΓΖΖ 

Αθνκνίσζε – «Assimilation» Με αθνξκή ηε ζπλερή έξεπλα γηα ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ν νξγαληζκφο 

κπνξεί λα ζπγρσλεχζεη νξηζκέλα απφ ηα 

εζσηεξηθά ηνπ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, έηζη 

ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ έλα. Μεηαμχ άιισλ 

πιενλεθηεκάησλ, απηφ ζα κπνξνχζε λα 

βειηηψζεη θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ. 

Πίλαθαο 2.3.1.3.1 –  Γηαζηάζεηο Δπέθηαζεο «IMS» 

 (Rocha Μ. et al., 2007, p. 87) 

 

 

2.3.1.4 Έληαμε Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε έλα «IMS» 

Ζ ελζσκάησζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηα «IMS», κειεηάηαη ζε κεκνλσκέλν θαη 

ζπλνιηθφ επίπεδν. ε κεκνλσκέλν επίπεδν απαηηείηαη ε εμέηαζε θάζε βαζηθνχ 

ζηνηρείνπ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, (Rocha Μ. et al., 

2007, p. 91): 

ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΗΑΗΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΖ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Δλδηαθεξφκελα Μέξε – «Stakeholders» 

 Λακβάλνληαη ξεηψο ππφςε νη αλάγθεο 

ησλ κειινληηθψλ γελεψλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ.  

 Αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο 

ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηα θχξηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Πφξνη – «Resources» 

 

 

 

 Λακβάλεηαη ππφςε ν ζπλνιηθφο θχθινο 

δσήο ηνπ πξντφληνο. 

 

 Αλαγλσξίδεηαη φηη ε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ πφξσλ, θάλεη ηηο επηρεηξήζεηο 

πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο. 
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ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΗΑΗΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΖ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Ζγεζία – «Leadership» 

 Τηνζεηείηαη κηα καθξνπξφζεζκε ζεψξεζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο. 

 Δλζσκάησζε ησλ νηθνλνκηθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ πηπρψλ 

ζε πςεινχ επηπέδνπ εηαηξηθέο πνιηηηθέο 

θαη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Γηαδηθαζίεο – «Processes» 

 Σνλίδεηαη ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο 

απφδνζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο κείσζεο ησλ 

ξχπσλ. 

 Αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα θαηλνηφκεο 

θαη ζηαδηαθέο βειηηψζεηο. 

Αμίεο – «Values» 

 Τπνγξακκίδεηαη ε αλάγθε ηεο ηζφηεηαο, 

ηεο πνιπκνξθίαο θαη ησλ εζηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. 

 Τπνγξακκίδεηαη ε αλάγθε λα 

πξνρσξήζνπκε πέξα απφ ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο. 

Αληηθεηκεληθνί ηφρνη – «Objectives» 

 Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη πξέπεη 

απεπζχλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή, 

πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή επίδνζε. 

 Αλαγλσξίδεηαη φηη νη ζπκβηβαζκνί 

απαηηνχληαη κφλν κεηαμχ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ ζηφρσλ. 

Απνηειέζκαηα – «Results» 

 Αλαπηχζζεηαη έλα ηζνξξνπεκέλν ζχλνιν 

δεηθηψλ απφδνζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

ιήςε απνθάζεσλ. 

Πίλαθαο 2.3.1.4.1–  Οθέιε από ηελ ελζσκάησζε ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ζε έλα «IMS» 

 

Όκσο, ε εθαξκνγή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο απαηηεί ηελ εμέηαζε ηνπ «IMS» θαη σο 

ζχλνιν. Έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη ζεκαληηθή ε εμέηαζε ηνπ ζε ζπλνιηθφ 

επίπεδν είλαη νη ζπκβηβαζκνί αλάκεζα ζε αληηθξνπφκελνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη θάπνηα 

ζηηγκή ζα είλαη αλαπφθεπθηα απαξαίηεηνη. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ νξηδφληηαο θαη θάζεηεο νινθιήξσζεο ηνπ «IMS». Ζ θάζεηε 

νινθιήξσζε κειεηά ηελ έληαμε  ηνπ κνληέινπ, ζε φια ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ νξηδφληηα νινθιήξσζε κειεηά ηελ έληαμε ηνπ «IMS» 
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θαηά κήθνο φισλ ηκεκάησλ θαη δηεπζχλζεσλ ελφο νξγαληζκνχ. Γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο απαηηείηαη ε έληαμε ηεο θαη ζην νξηδφληην θαη ζην 

θάζεην επίπεδν. (Rocha Μ. et al., 2007, p. 91) 

 

2.3.2 Αλαινγίεο πξνο ηα Φπζηθά πζηήκαηα – Βηνκεραληθή Οηθνινγία 

Οη αλαινγίεο πξνο ηα θπζηθά ζπζηήκαηα «Biocybernetics» ή βηνκεραληθά 

νηθνζπζηήκαηα απνηεινχληαη απφ δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο, ρξεζηκνπνηψληαο 

κεραληζκνχο απηνξξχζκηζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπζηεκηθή ινγηθή. Έηζη, ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη φηη ιεηηνπξγνχλ ζε αληηζηνηρία κε ηα 

βηνινγηθά νηθνζπζηήκαηα. (Seiffert M. E. B. and Loch C., 2005, p. 1199; Σζνπιθάο 

Γ., 2008, ζει. 50-52) 

 

Σα ζπζηήκαηα απηά θαηαζθεπάζηεθαλ απφ αιιειέλδεηεο ηερληθέο, φπσο είλαη ε 

αλαθχθισζε, νη ελεξγεηαθέο αιπζίδεο, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε άιισλ κνξθψλ 

εξγαζίαο, νη νπνίεο απαηηνχλ ιίγν ρψξν, αιιά είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο. Απηφ ην 

είδνο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα βηνκεραληθή ρξήζε. Ζ νπζία ηνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ν ζρεδηαζκφο βηνκεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ πξέπεη λα 

αθνινπζεί ηα πξφηππα θαη ηα παξαδείγκαηα ηεο θχζεο, ζηα νπνία ηα έκβηα 

ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ηέιεηα, ρσξίο πξνβιήκαηα ξνήο πιηθψλ, θαηάινηπα ή 

έιιεηςε ελέξγεηαο. (Seiffert M. E. B. and Loch C., 2005, p. 1199; Καξβνχλεο . θαη 

Γεσξγαθέιινο Γ., 2003, ζει. 605) 

 

Παξάιιεια, ηα ζπζηήκαηα απηά δηέπνληαη απφ νθηψ βαζηθνχο θαλφλεο ή αξρέο, πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε φια ηα έκβηα ζπζηήκαηα, ελψ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ φπνπ απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο 

κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ. Μεξηθνί θαλφλεο απφ απηνχο δίλνληαη παξαθάησ, (Seiffert 

M. E. B. and Loch C., 2005, p. 1199): 

 Αξρή ησλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ησλ πξντφλησλ 

 Αξρή ηεο αλαθχθισζεο 

 Αξρή ηεο ζπκβίσζεο 

 Αξρή ηνπ βαζηθνχ βηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ πξντφλησλ 
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ηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, δεκηνπξγήζεθε θαη ην παγθφζκην 

δίθηπν «Έξεπλαο θαη πξσηνβνπιηψλ γηα κεδεληθέο εθπνκπέο» - «ZERI». (ζρεηηθή 

αλαθνξά γηα ην δίθηπν απηφ δίλεηαη ζηελ ελφηεηα 3.2.1.2 ηεο παξνχζαο)  

 

2.3.3 ρέζε πζηεκηθήο Λνγηθήο θαη Πνιπζύλζεησλ πζηεκάησλ 

Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε εηζάγεη έλα λέν ηξφπν ζθέςεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Δίλαη 

θαλεξφ φηη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ κνλνδηάζηαηνο πνπ αθνξά 

κφλν ζηελ νηθνλνκηθή επίδνζε, κεηαηξέπεηαη ζε πνιπδηάζηαηνο πεξηιακβάλνληαο 

νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή επίδνζε. Ο κνλνζήκαληνο ηξφπνο ζθέςεο 

αληηθαζίζηαηαη πιένλ απφ ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. θνπφο ηεο ζπζηεκηθήο 

πξνζέγγηζεο, είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζχλζεησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ 

ελφο νξγαληζκνχ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληηδξά πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ζηηο 

αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.  

 

Οη Seiffert M. E. B. θαη Loch C. ζε άξζξν ηνπο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2005 

παξνπζηάδνπλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ζπζηεκηθήο ινγηθήο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, ε νπνία απνηειεί θαη ηoλ ππξήλα ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα γηα ηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο είλαη ε αζπκθσλία πνπ ππάξρεη ζηηο ελλνηνινγηθέο βάζεηο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηε θηινζνθία απηή. Ο άκεζνο ζθνπφο ηεο αεηθνξίαο έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα 

δηαθνξεηηθά κέξε. Γηα παξάδεηγκα νη νηθνιφγνη επηζπκνχλ λα ζπληεξνχλ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ελψ νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ λα ζπληεξνχλ ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο ζε ζηαζεξά επίπεδα θαη νη εξγαδφκελνη επηζπκνχλ λα πξνζηαηεχνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε. Όζν ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα 

δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, λαη κελ ζα δηαθπιάζζεηαη απφ πνιινχο, αιιά απφ ηελ 

άιιε πιεπξά νη πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζα είλαη 

αλεπαξθείο.  

 

Έηζη, κηα ζε βάζνο αλάιπζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο δείρλεη φηη ε αξρηθή ηδέα ηεο 

έλλνηαο απηήο πεξηθιείεη ηε ζπζηεκηθή πξννπηηθή, ηηο ζρεηηθέο πηπρέο ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζηνηρείσλ. Σα ζηνηρεία απηά 

είλαη θξίζηκα ζε κηα επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα επηηχρεη θαη λα δηαηεξήζεη έλα νιηζηηθφ 
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κνληέιν αλάπηπμεο, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηε δεκηνπξγία κηαο βηψζηκεο 

θνηλσλίαο. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε φηη ε αεηθφξνο αλάπηπμε 

ζπλεπάγεηαη ηξηψλ εηδψλ θηινδνμίεο, νη νπνίεο έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπγθξνχνληαη ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά ζπλέπεηα, ε ηδαληθή ιχζε πηζαλφηεηα βξίζθεηαη 

θάπνπ ελδηάκεζα, φπνπ θαλέλαο απφ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο δελ κπνξεί λα 

θηάζεη ην βέιηηζην επίπεδν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη νη ιχζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα επηηεπρζεί ε αεηθφξνο αλάπηπμε δελ είλαη θαζνιηθά απνδεθηέο. 

Έηζη ζε θάζε ρψξα ή πεξηνρή, ν νξηζκφο ηνπ «ηδεψδνπο» ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή. Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

θφξκεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ «ηδαληθνχ» είλαη κνλαδηθέο ζε 

θάζε θνηλσλία, φζνλ αθνξά ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν. Σα ζπζηήκαηα δηνίθεζε πνπ είλαη 

επίζεο απαξαίηεηα γηα ην ζθνπφ απηφ, απαηηνχλ δηαπξαγκάηεπζε θαη ρξήζε 

θαηάιιεισλ κέζσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. (Seiffert M. E. B. and Loch 

C., 2005, p. 1198) 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ ζθνπνχ είλαη αλαγθαία ε θαηαλφεζε θαη ε 

εθηίκεζε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ησλ 

θπζηθψλ, βηνηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ. Ζ 

ρξήζε ηεο ζπζηεκηθήο ινγηθήο δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιχπινθσλ 

ζπζηεκάησλ. Άιισζηε ε πην ζεκαληηθή ηδηφηεηα ησλ πνιπζχλζεησλ ζπζηεκάησλ 

είλαη φηη απνηεινχληαη απφ πνιιά κέξε πνπ ζπλδένληαη  κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο 

κηα ζχλζεηε δνκή. Σν γεγνλφο απηφ πξνζδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζπζηεκηθή 

ζθέςε, ππφ ηελ έλλνηα φηη βνεζά λα πεξηγξαθνχλ ηα ζχλζεηα ζπζηήκαηα αιιά θαη νη 

δηαζπλδέζεηο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο πξνζεγγίζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζθέςε, 

απνθεχγνληαο ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ απινπζηεχζεσλ. (Seiffert M. E. B. and Loch C., 

2005, p. 1199; Καξβνχλεο . θαη Γεσξγαθέιινο Γ., 2003, ζει. 601) 

 

Ζ πνιπζχλζεηε δηάζηαζε - πνιππινθφηεηα, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ζπζηεκηθή 

ζθέςε, βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ. Οη 

αιιειεπηδξάζεηο νξίδνληαη σο ακνηβαίεο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κε 

θπζηθφ ηξφπν ηε ζπκπεξηθνξά ζηνηρείσλ, θνξέσλ θαη αληηθεηκέλσλ. χκθσλα ινηπφλ 

κε ηα παξαπάλσ ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε πνπ απνξξέεη απφ ηε ινγηθή ηεο 
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πνιππινθφηεηαο φρη κφλν δελ εμεηάδεη ηα ζηνηρεία σο κεκνλσκέλα, αιιά ιακβάλεη 

ππφςε ηεο θαη ηνλ νξγαληζκφ – ζχζηεκα πνπ ζπλδέεη ηα ζηνηρεία απηά. Μεηά ηελ 

παξαπάλσ αλάιπζε γίλεηαη πξνθαλήο ν παξαιιειηζκφο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κε 

ηα πνιπζχλζεηα ζπζηήκαηα. 

 

ρήκα 2.3.3.1 – Παξαιιειηζκόο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο & Πνιπζύλζεησλ πζηεκάησλ  

(Gauthier C., 2008, p. 106) 

 

2.4 Δξγαιεία Δθαξκνγήο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο 

Όινη νη νξγαληζκνί έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο 

δηαζπλνξηαθήο επίδξαζεο ηνπο ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ πφξσλ θαηά κήθνο ηνπ πιαλήηε. Χο απνηέιεζκα ε αλαγλψξηζε ηεο 

θνηλσληθήο επζχλεο ηνπο είλαη επηηαθηηθή ηφζν ζε δηεζλέο, φζν θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. πλεπψο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ 

ηελ θαιχηεξε πεξηβαιινληηθή απφδνζε θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Μηα 

πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ε «Οινθιεξσκέλε 

Πνιηηηθή Πξντφληνο», «Integrated Product Policy, IPP». Με ηε θηινζνθία απηή 

δεκηνπξγείηαη δηάινγνο κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ελφο νξγαληζκνχ, 

κε ζθνπφ λα βξεζεί ε πην απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε θφζηνπο. (Commission of the 

European Communities, 2001b, p. 15) 

 

ΣΡΗΠΛΟ ΣΟΥΟ: 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ, 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ 

ΥΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 – 

«RELATIVITY» 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

 – 
«REGULATIONS» 

ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ 

 – 
«UNCERTAINTY» 

ΑΛΛΖΛΔΞΑΡΣΖΔΗ 

 – 
«INTERDEPENDENCIES» 

ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΗ 

 – 
«INTERACTIONS» 

ΤΝΔΠΑΓΔΣΑΗ 

ΤΝΔΠΑΓΔΣΑΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖ 
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Ζ εμέηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζε θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

πξντφληνο είλαη απαξαίηεηε θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα αληαλαθιάηαη ζε φιεο ηηο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κηαο επηρείξεζεο. Σν 

γεγνλφο απηφ απνηέιεζε θαη ηε γελεζηνπξγφ αηηία δεκηνπξγίαο ηεο Οινθιεξσκέλεο 

Πνιηηηθήο Πξντφληνο. Ζ Οινθιεξσκέλε Πνιηηηθή Πξντφληνο εζηηάδεη ζηα ζεκεία 

πνπ επεξεάδνπλ έληνλα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ θχθιν δσήο ησλ 

πξντφλησλ θαη ηα νπνία πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο βειηίσζεο. Δπίζεο, ε πξνζέγγηζε 

απηή πξνσζεί φξγαλα θαη εξγαιεία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. (Commission of the European Communities, 2001a, p. 5) 

 

ηελ Πξάζηλε Βίβιν πνπ εμέδσζε ε Δ.Δ. γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Πνιηηηθή Πξντφληνο 

αλαθέξεηαη ε ζεκαζία θάζε φξνπ ηεο πξνζέγγηζεο απηήο. θνπφο ηεο Πξάζηλεο 

απηήο Βίβινπ είλαη ε ελίζρπζε θαη ε εζηίαζε ζηηο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο, έηζη 

ψζηε λα πξνσζείηαη ε αλάπηπμε νηθνινγηθψλ πξντφλησλ. 

 

Ο φξνο «νινθιεξσκέλε» αλαθέξεηαη ζηελ εμέηαζε νιφθιεξνπ ηνπ θχθινπ δσήο 

ελφο πξντφληνο, θαιχπηνληαο φια ηα ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ. 

Παξάιιεια, ν ξφινο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θάζε επηρείξεζεο είλαη κείδνλνο 

ζεκαζίαο, θαζψο ε αλάπηπμε «πξάζηλσλ» πξντφλησλ, πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο. Αλ νη απνθάζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ επεξεάδνπλ ην πεξηβαιινληηθφ 

αληίθηππν ελφο πξντφληνο, κεηαζέηνληαο ην ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ θχθινπ δσήο 

ηνπ, πξνο ηα πίζσ, (παξαγσγή) ή πξνο ηα εκπξφο, (πψιεζε), ηφηε φινη νη 

εκπιεθφκελνη πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ πξάμεσλ ηνπο. Κξίλεηαη ινηπφλ ζθφπηκν απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή λα πξνσζείηαη ε θηινζνθία ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο, απνηειψληαο 

ζπζηαηηθφ θνκκάηη φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξντφληα ζε 

ζπλεξγαζία βέβαηα θαη κε άιια θξηηήξηα, φπσο ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε πγεία θαη ε 

αζθάιεηα. O θχθινο δσήο ελφο πξντφληνο, φπσο απηφο έρεη απνδνζεί ζην ελ ιφγσ 

έγγξαθν, δίλεηαη παξαθάησ, (Commission of the European Communities, 2001a, p. 5-

6) 
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ρήκα 2.4.1 – Κύθινο Εσήο Πξντόληνο  

(Commission of the European Communities, 2001a, p. 5) 

 

 

Ο φξνο «Πνιηηηθή» αλαθέξεηαη ζην ξφιν ησλ δεκφζησλ αξρψλ φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζέγγηζε απηή. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξνο κειέηε Πξάζηλε Βίβιν αλαθέξεηαη φηη ν 

ξφινο ησλ δεκφζησλ αξρψλ είλαη πεξηζζφηεξν δηακεζνιαβεηηθφο παξά 

παξεκβαηηθφο. Χο εθ ηνχηνπ νη δεκφζηεο αξρέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θχξησλ ζηφρσλ αιιά θαη ζηελ παξνρή ζηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο ησλ αλαγθαίσλ 

κέζσλ θαη θηλήηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. Δθηφο φκσο απφ ηνλ ηξφπν απηφ 

αμηνπνίεζεο ηεο πξνζέγγηζεο, δελ πξέπεη λα παξαιείπεηαη θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

αλαδήηεζε επηρεηξεκαηηθψλ ιχζεσλ θαη λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. (Commission of 

the European Communities, 2001a, p. 5)   

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε έλλνηα ησλ «Πξντόλησλ» είλαη επξχηεξε, θαζψο πεξηιακβάλεη 

παληφο είδνπο πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

πνιηηηθήο απηήο. Έηζη ινηπφλ, σο πξντφληα νξίδνληαη ζηελ πξνζέγγηζε απηή φια 

εθείλα ηα νπνία επηδέρνληαη βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπο. 

(Commission of the European Communities, 2001a, p. 5) 

  

ηα εξγαιεία εθαξκνγήο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο κηαο επηρείξεζεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ αλήθνπλ θαη ηα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

(ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 2.2 ηεο παξνχζαο). 
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2.4.1 Οηθνινγηθόο ρεδηαζκόο 

Ο νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθψλ 

θξηηεξίσλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Καηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ν παξαγσγφο κειεηά ην πξντφλ ζε ηξία 

επίπεδα. Πξψηνλ, εμεηάδεηαη νιφθιεξνο ν θχθινο δσήο πξντφληνο. Γεχηεξνλ, 

εμεηάδεηαη ην πξντφλ ζε ζρέζε κε φζα ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξάγσγε, ρξήζε θαη 

δηάζεζε ηνπ, (αλαιψζηκα, ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θ.η.ι.). Σξίηνλ, εληνπίδνληαη θαη 

θαηαγξάθνληαη φιεο νη πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο γηα παξάδεηγκα ε 

ηνμηθφηεηα, ε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θ.η.ι., αλεμαξηήησο βαξχηεηαο.  Σα 

θίλεηξα εθαξκνγήο ηνπ νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα είλαη είηε εζσηεξηθά, 

κέζα απφ ηνλ νξγαληζκφ, είηε εμσηεξηθά, απφ ην άκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. (Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει. 64-66) 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΡΗΩΝ ΔΠΗΠΔΓΩΝ

1. Δμέηαζε νιόθιεξνπ ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ πξντόληνο

2. Δμέηαζε ηνπ πξντόληνο ζε ζπλάθεηα κε όζα ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

παξαγσγή, ρξήζε θαη δηάζεζε ηνπ.

3. Πνιπθξηηεξηαθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ εληνπηζκό & ηελ 

θαηαγξαθή όισλ ησλ πηζαλώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, 

αλεμαξηήησο βαξύηεηαο.

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ 

«ECO-DESIGN»

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

1. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟ ρξεζηκνπνηεί ιηγόηεξα πιηθά, λεξό θαη 

ελέξγεηα, ελώ κεηώλεη ηα απόβιεηα ηα νπνία είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηαρεηξηζηεί. Απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο.

2. Ο ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ αγνξάδεη αμηόπηζηα πξντόληα ηα νπνία 

απαηηνύλ ιηγόηεξνπο θπζηθνύο πόξνπο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ.

3. Ζ ΚΟΗΝΩΝΗΑ σθειείηαη από ηελ αύμεζε ηεο κειινληηθήο 

δηαζεζηκόηεηαο πξώησλ πιώλ αιιά θαη από ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε πηζαλώλ πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ.

ΚΗΝΖΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ – ΔΩΣΔΡΗΚΑ

Αύμεζε πνηόηεηαο πξντόλησλ

Βειηίσζε εηαηξηθήο εηθόλαο

Μείσζε θόζηνπο

Δλίζρπζε θαηλνηνκίαο

Αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ

Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε

ΚΗΝΖΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ – ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ

Γεκηνπξγία λέσλ επθαηξηώλ αγνξάο

Δλίζρπζε εκπνξηθνύ ζήκαηνο

πκκόξθσζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο 

νδεγίεο

  

ρήκα 2.4.1.1 – Οηθνινγηθόο ρεδηαζκόο  

(Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει. 64-66) 
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2.4.2 Αλάιπζε Κύθινπ Εσήο Πξντόληνο 

Ζ αλάιπζε ή εθηίκεζε ηνπ θχθινπ δσήο πξντφληνο, «Life Cycle Assessment», 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ην πξντφλ, ηηο δηεξγαζίεο, ηηο ηερλνινγίεο, θαη ηηο ππεξεζίεο «απφ ηελ αξρή κέρξη ην 

ηέινο». (Καξβνχλεο . θαη Γεσξγαθέιινο Γ., 2003, ζει.419) 

 

θνπφο ηεο αλάιπζεο ηνπ θχθινπ δσήο πξντφληνο είλαη ε απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ 

απφ ηε ρξήζε ελέξγεηαο θαη ηελ επεμεξγαζία πιηθψλ, θαζψο θαη ε εθηίκεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο πεξηβαιινληηθψλ βειηηψζεσλ κε ηαπηφρξνλε 

νξζνινγηθή ρξήζε πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο. (Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει. 

67) 

       ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΔΚΠΟΝΖΖ ΑΚΕ

Δληνπηζκόο ηνπ ζηαδίνπ ηνπ 

θύθινπ δσήο ηνπ πξντόληνο κε ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηώζεηο.

Δληνπηζκόο δπλαηνηήησλ 

βειηίσζεο ησλ πξντόλησλ.

ύγθξηζε πεξηβαιινληηθήο 

επίδνζεο δύν ή πεξηζζόηεξσλ 

πξντόλησλ.

              ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

Βειηησκέλνο ζρεδηαζκόο πξντόληνο

Παξνρή πεξηβαιινληηθήο 

πιεξνθόξεζεο ζε νιόθιεξε ηελ 

αιπζίδα εθνδηαζκνύ

Οηθνλνκηθά νθέιε, εμαηηίαο ηεο 

θαιύηεξεο δηαρείξηζεο ησλ πόξσλ

ύλδεζε κε άιια εξγαιεία 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ

 ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ                        ΜΔΣΑΦΟΡΑ

             

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΠΡΟΗΟΝΣΟ

ΤΚΔΤΑΗΑ

ΓΗΑΘΔΖ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ

ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ 

ΕΩΖ ΠΡΟΗΟΝΣΟ

 

 ρήκα 2.4.2.1 – Αλάιπζε Κύθινπ Εσήο Πξντόληνο  

(Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει. 67) 

 

 

Σα ινγηθά βήκαηα γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο είλαη, 

(Καξβνχλεο . θαη Γεσξγαθέιινο Γ., 2003, ζει.420, 445-446): 

1. Καζνξηζκφο ζθνπνχ: ζην ζηάδην απηφ θαζνξίδεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

εθηειείηαη ε κέζνδνο απηή, (γηα παξάδεηγκα ν ζθνπφο κπνξεί λα είλαη κείσζε 

ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο). 
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2. Αλάιπζε ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ: κε ηε ρξεζηκνπνίεζε πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαζνξίδνληαη πξψηνλ νη πνζφηεηεο θαη νη ηχπνη ησλ εηζξνψλ 

ελέξγεηαο, λεξνχ θαη πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία, 

παξαγσγή, δηαλνκή, ρξήζε, αλαθχθισζε πξντφληνο θαη θαηά ηε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ. Γεχηεξνλ, πξνζδηνξίδνληαη ηα επίπεδα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

εθπνκπψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη, δειαδή νη εθξνέο. 

3. Αλάιπζε επηπηψζεσλ: ζην ζηάδην απηφ κειεηψληαη νη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο ησλ εθξνψλ ζε ζρέζε κε ηα παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα, δειαδή ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηνπο ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. 

Ζ αλάιπζε επηπηψζεσλ γίλεηαη ζε δχν επηκέξνπο ζηάδην. ην πξψην ζηάδην 

κε ηε βνήζεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο εηζξνψλ θαη εθξνψλ, γίλεηαη 

εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ θχθιν δσήο 

πξντφληνο, ζηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά. ην δεχηεξν ζηάδην, γίλεηαη 

ε θαηάηαμε ησλ επηπηψζεσλ απηψλ, «Environmentally Responsible Product 

Rating», ζε ζρέζε κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπο. Ζ θαηάηαμε ζπλήζσο 

πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ, (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη 

ζηελ ελφηεηα 2.5 ηεο παξνχζαο). 

4. Αλάιπζε Βειηηψζεσλ: ην ζηάδην απηφ εξκελεχνληαη νη αλάγθεο θαη νη 

επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ή πξνβιέπνληαη γηα κεησκέλεο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο. Έηζη, ηειηθφο ζθνπφο ηεο αλάιπζεο ηνπ θχθινπ δσήο πξντφληνο 

είλαη ε «ζρεδίαζε γηα ην πεξηβάιινλ». 

 

2.4.3 «Καζαξή» Παξαγσγή 

Ζ «Καζαξή» Παξαγσγή είλαη κηα πξνιεπηηθή ζηξαηεγηθή, κε ηελ νπνία κηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ νιηθή απφδνζε ηεο θαη λα κεηψζεη ηελ επηβάξπλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, ε «θαζαξή» παξαγσγή ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

κεζφδνπο, δηαδηθαζίεο, πξντφληα θαη ππεξεζίεο, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ξχπαλζεο ζηελ πεγή. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο «Καζαξήο» Παξαγσγήο, απαηηνχληαη 4 

δηαθξηηέο θάζεηο, νη νπνίεο δίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. (Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 

2009, ζει. 70) 
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Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο. Ζ αλάιπζε 

ζθνπηκφηεηαο αλήθεη ζην πξψην ζηάδην αλάπηπμεο ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Οπζηαζηηθά, βνεζάεη έλαλ νξγαληζκφ λα απνθαζίζεη γηα ηελ εθηθηφηεηα ή κε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Παξάιιεια, ε κειέηε απηή βνεζάεη θαη ζηνλ εληνπηζκφ 

ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν θαη νη νπνίνη πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζε πεξίπησζε πινπνίεζεο ηνπ. Ο ζθνπφο εθπφλεζεο κηαο κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ επθαηξηψλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πξνηεηλφκελν έξγν. Ζ εθπφλεζε κηαο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο έρεη 

πςειέο απαηηήζεηο θφζηνπο θαη ρξφλνπ. Καηά ζπλέπεηα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

εθπνλείηαη αξρηθά κηα πξνκειέηε ζθνπηκφηεηαο, (κηθξφηεξνο βαζκφο ιεπηνκέξεηαο), 

γηα ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηεο επελδπηηθήο ηδέαο. Σα βήκαηα εθπφλεζεο ηεο 

πξνκειέηεο θαη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο είλαη ίδηα. (Καξβνχλεο . , 2006, ζει. 76, 83-

86) 

 

Οη Καξβνχλεο . θαη Γεσξγαθέιινο Γ. (2010) ζε πξφζθαην βηβιίν ηνπο 

παξνπζηάδνπλ κηα πξνκειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ ίδξπζε κνλάδαο επεμεξγαζίαο 

θαη ηππνπνίεζεο κειηνχ.  

 

«ΚΑΘΑΡΖ» ΠΑΡΑΓΩΓΖ – 

CLEANER PRODUCTION

ΣΟΥΟ

         - Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, λεξνύ θαη πιηθώλ

         - Πεξηνξηζκόο ηεο ξύπαλζεο ζηελ πεγή

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ηεο «θαζαξήο» παξαγσγήο ζε 4 

δηαθξηηέο θάζεηο:

1. ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε

2. Απνηίκεζε

3. Αλάιπζε θνπηκόηεηαο

4. Τινπνίεζε θαη ζπλέρηζε πξσηνβνπιίαο

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

         - Βειηησκέλα πξντόληα θαη δηεξγαζίεο

         - Δμνηθνλόκεζε πξώησλ πιώλ θαη ελέξγεηαο, κε 

ηαπηόρξνλε κείσζε θόζηνπο παξαγσγήο

         - Αύμεζε αληαγσληζηηθόηεηαο, κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ 

βειηησκέλσλ ηερλνινγηώλ

         - Βνεζάεη ζηε ζπκκόξθσζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

λνκνζεζία

         - Μείσζε ηνπ θηλδύλνπ δηάζεζεο ηνμηθώλ απνβιήησλ

         - Βειηίσζε ζπλζεθώλ εξγαζίαο

         - Βειηίσζε ηνπ εζηθνύ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηαπηόρξνλε 

αύμεζε ηεο παξαγσγήο

         - Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο εηθόλαο

 

 ρήκα 2.4.3.1 – «Καζαξή» Παξαγσγή 

(Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει. 70) 
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2.4.4 Οηθνινγηθή ήκαλζε 

Με δεδνκέλν φηη ππάξρεη αχμεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, 

παξαηεξείηαη αζπλήζηζηα κεγάιν πνζνζηφ θαηαλαισηψλ νη νπνίνη δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζπλεζεηψλ θαηαλάισζεο θαη 

ησλ κεγάιεο θιίκαθαο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Γηα ηελ αληηζηξνθή ινηπφλ 

ησλ πθηζηάκελσλ απηψλ αλαπνηειεζκαηηθψλ ηάζεσλ, νη θαηαλαισηέο ρξεηάδεηαη λα 

είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη, ρεηξαθεηεκέλνη θαη λα αηζζάλνληαη φηη θαη νη δηθέο 

ηνπο πξάμεηο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Με ζθνπφ ηελ 

εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ απηψλ έρνπλ ζπζηαζεί πνιπάξηζκα ζπζηήκαηα ζήκαλζεο. 

Ζ Δπξσπατθή νηθνινγηθή ζήκαλζε, «EU Eco-label», κε ινγφηππν έλα ινπινχδη, 

εμαθξηβψλεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξντφλησλ κε ηελ θαιχηεξε πεξηβαιινληηθή επίδνζε, 

ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο νκάδεο πξντφλησλ, νη νπνίεο ζήκεξα αγγίδνπλ ηηο 26. Σν 

ζρέδην ηνπ ινγφηππνπ αλαζρεδηάζηεθε ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ ηφζν 

ζηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο,  (πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

νηθνινγηθή ζήκαλζε «Eco-label», δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο). Έλα 

άιιν παξάδεηγκα νηθνινγηθήο ζήκαλζεο, είλαη ε Δπξσπατθή ζήκαλζε γηα ηελ 

ελέξγεηα, ε νπνία βνεζάεη ηνπο θαηαλαισηέο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ζπζθεπέο κε ηελ 

θαιχηεξε ελεξγεηαθή απφδνζε. (European Commission, 2009, p.3; Μαξαγθάθεο Α. 

θαη Παπαδνπνχινπ Μ., 2005) 

 

χκθσλα κε ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο «ISO» ππάξρνπλ ηξεηο ηχπνη 

εζεινληηθήο ζήκαλζεο, (Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει. 72-73, 78-81): 

 Σχπνο I.: Δζεινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ δίλνπλ πηζηνπνίεζε ζε πξντφληα. Ζ 

ζήκαλζε απηή ππνδειψλεη φηη ην πξντφλ είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ ζε 

φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ. Σα θξηηήξηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο 

ηίζεληαη απφ έλα αλεμάξηεην θνξέα. ηελ Δπξψπε ππάξρνπλ δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα νηθνινγηθήο ζήκαλζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εζληθφ θαη 

επξσπατθφ επίπεδν, φπσο ν Γαιάδηνο Άγγεινο (Γεξκαλία), ν θαλδηλαβηθφο 

Κχθλνο (Ννξβεγία), ε νηθνινγηθή ζήκαλζε ηεο Δ.Δ. γλσζηή σο «Ecoflower» 

θ.η.ι. 

 Σχπνο II.: ηνλ ηχπν απηφ εζεινληηθήο ζήκαλζεο αλήθεη ν πεξηβαιινληηθφο 

ηζρπξηζκφο. Ο πεξηβαιινληηθφο ηζρπξηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ 
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θαηαζθεπαζηέο, εηζαγσγείο θαη εκπφξνπο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, κε 

ζηφρν λα ελεκεξψλνληαη νη θαηαλαισηέο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ 

παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη 

δελ ππάξρνπλ θνηλψο απνδεθηά θξηηήξηα γηα ηελ εζεινληηθή απηή ζήκαλζε 

θαη σο εθ ηνχηνπ ε αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ηεο είλαη ακθηζβεηήζηκεο. Σν 

πξφηππν ISO 14021 παξέρεη κφλν θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ νξζή 

ζχληαμε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηζρπξηζκνχ. Παξφια απηά ν πεξηβαιινληηθφο 

ηζρπξηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά απφ ηνπο παξαγσγνχο ιφγσ ηνπ 

ρακεινχ θφζηνπο, θαζψο δελ απαηηείηαη πηζηνπνίεζε.  

 Σχπνο III.: ηνλ ηχπν απηφ εζεινληηθήο ζήκαλζεο αλήθεη ε πεξηβαιινληηθή 

δήισζε πξντφληνο. Ζ πεξηβαιινληηθή δήισζε πξντφληνο παξέρεη πνζνηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, λεξνχ, 

ηελ παξαγσγή ξχπσλ θ.η.ι.. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο πξντφληνο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζεκαληηθνχο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο φπσο είλαη ε παξαγσγή απνβιήησλ, ε 

θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ θ.η.ι.. Ζ πνζνηηθή απηή πεξηγξαθή ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη αμηφπηζηε θαζψο κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί απφ 

αλεμάξηεην εγθεθξηκέλν ζψκα, φπσο ε TUV HELLAS θαη άιινπο. 
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ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΖΜΑΝΖ Eco-Label

ΣΗ ΔΗΝΑΗ;

Πξνζδηνξίδεη όιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ελόο 

πξντόληνο/ππεξεζίαο πνπ ππάγεηαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντόλησλ/ππεξεζηώλ θαη 

βαζίδεηαη ζηε κειέηε ηνπ θύθινπ δσήο.

ΣΤΠΟΗ ΖΜΑΝΖ

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο 

«ISO» έρεη θαζνξίζεη ηξείο Σύπνπο 

εζεινληηθήο ζήκαλζεο

ΣΤΠΟ 1

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΣΤΠΟ 2

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ 

ΗΥΤΡΗΜΟ

ΣΤΠΟ 3

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΖΛΩΖ 

ΠΡΟΗΟΝΣΟ

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΗΟΝΣΟ 

- Έρεη ππνβιεζεί ζε απζηεξνύο ειέγρνπο

- Φέξεη αλαγλσξίζηκν ινγόηππν, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη πην εκπνξεύζηκν

- Βξίζθεηαη ζηηο αγνξαζηηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

θνξέσλ πνπ αθνινπζνύλ πνιηηηθή 

«πράσινων» πξνκεζεηώλ

- Βνεζά ηνλ παξαγσγό λα ζέζεη εζσηεξηθά 

πεξηβαιινληηθνύο ζηόρνπο βειηίσζεο

 

ρήκα 2.4.4.1 – Οηθνινγηθή ήκαλζε 

(Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει. 72-75) 

 

2.4.5 «Πξάζηλεο» Πξνκήζεηεο – Γηεπξπκέλε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 

Οη «πξάζηλεο» πξνκήζεηεο αθνξνχλ πιηθά, πξντφληα θαη ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ε 

ρξήζε έρεη ιηγφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα 

ζπκβαηηθά. Μηα επηρείξεζε δελ πξέπεη λα επηδηψθεη κφλν ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, αιιά πξέπεη λα δηαζθαιίδεη θαη ηε ζπλεξγαζία κε 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αλάινγεο αληηιήςεηο. (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ. θαη Δζληθφ 

Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009, ζει.58; Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει. 82) 

 

θνπφο ησλ «πξάζηλσλ» πξνκεζεηψλ είλαη ε ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

δηάζηαζεο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ. πλήζσο ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα επηινγήο 

πξνκεζεπηή είλαη ε ηηκή, ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε πνηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα ε 

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλα απφ ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο 

ηνπ πξντφληνο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη «πξάζηλεο» πξνκήζεηεο κειεηψληαη ειάρηζηα 

κέρξη ζηηγκήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Σα νηθνινγηθά ζήκαηα απνηεινχλ έλα εχρξεζην 
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θαη αμηφπηζην εξγαιείν επηινγήο «πξάζηλσλ» πξνκεζεπηψλ. (Πξηκηθήξε Δ. θαη 

ινηπνί, 2009, ζει. 82-83) 

ΠΡΑΗΝΔ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ

ΣΟΥΟ

 Γελ επηδηώθεηαη ε πιήξεο ηξνπνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκεζεηώλ, αιιά ε ελζσκάησζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

- Μείσζε Γαπαλώλ γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, επηθίλδπλσλ νπζηώλ

- Ζ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, λεξνύ, θαπζίκσλ θαη άιισλ πόξσλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ κηαο επηρείξεζεο

- Απμεκέλε δπλαηόηεηα ζπκκόξθσζεο κε ηελ εζληθή θαη επξσπατθή  λνκνζεζία

- Μείσζε θηλδύλνπ αηπρεκάησλ θαη ρακειόηεξεο δαπάλεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγηεηλήο

- Μέζν βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο

- Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο εηθόλαο

 

ρήκα 2.4.5.1 – «Πξάζηλεο» Πξνκήζεηεο 

(Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει. 82-84) 

 

 

Χζηφζν νη πξνκήζεηεο απνηεινχλ κέξνο ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. Ζ δηαρείξηζε 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, «Logistics», έρεη σο αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

δηαρείξηζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ – δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πξνκήζεηαο, ηελ παξαγσγή – κεηαπνίεζε θαη φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαλνκήο. 

(www.logistics.org.gr) 

 

ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο. Σν γεγνλφο 

απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην απμεκέλν πεξηβαιινληηθφ ελδηαθέξνλ, έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ησλ δηεπξπκέλσλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ. Οη δηεπξπκέλεο 

εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ηεο θχξηα θαη ηεο 

αληίζηξνθεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ αληίζηξνθε εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αλαθηψληαη θαη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ήδε 

ρξεζηκνπνηεκέλα πξντφληα, εμαξηήκαηα, πιηθά θαη άιια. ηφρνο ησλ δηεπξπκέλσλ 

εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπο, κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. 

(Σζνπιθάο Γ., 2008, ζει. 47) 
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Οη δηεπξπκέλεο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο δηαθξίλνληαη ζε ζπζηήκαηα αλνηθηνχ θαη 

θιεηζηνχ βξφγρνπ: 

 Σα ζπζηήκαηα αλνηθηνχ βξφγρνπ αθνξνχλ πξντφληα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο δσήο ηνπο κε ηελ αξρηθή δνκή θαη 

ηα αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σν πξντφλ κεηά ηε ρξήζε ηνπ 

κπνξεί λα απνζπλαξκνινγεζεί θη’ έηζη λα αμηνπνηεζνχλ επηκέξνπο 

εμαξηήκαηα θαη πιηθά ηνπ, ηα νπνία επαλαπξνσζνχληαη κέζσ ηεο 

αληίζηξνθεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηελ θχξηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σέηνηα 

πξντφληα είλαη ηα θαηαλαισηηθά αγαζά ηα νπνία επηζηξέθνληαη κεηά ηε ρξήζε 

ηνπο, γηα παξάδεηγκα ςπγεία, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ζηεξενθσληθά θ.η.ι.. 

πλήζσο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα πιηθά πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα απαξραησκέλα 

πξντφληα πθίζηαληαη θάπνηνπ είδνπο επεμεξγαζία πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο 

ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. (Σζνπιθάο Γ., 2008, ζει. 47) 

 

ρήκα 2.4.5.2 – ύζηεκα Αλνηθηνύ Βξόγρνπ Γηεπξπκέλεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

(Σζνπιθάο Γ., 2008, ζει. 48) 

 

 Σα ζπζηήκαηα θιεηζηνχ βξφγρνπ αθνξνχλ πξντφληα ησλ νπνίσλ ν θχθινο 

δσήο επαλαιακβάλεηαη απεξηφξηζηεο θνξέο. Σέηνηα πξντφληα είλαη ην ραξηί, 

ηα γπάιηλα κπνπθάιηα αιιά θαη ηα αληαιιαθηηθά ηα νπνία επηζηξέθνληαη γηα 

ζπληήξεζε ή ιφγσ βιάβεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε ζπιινγή, ε επηζεψξεζε θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ε επεμεξγαζία, φπσο ζην ραξηί. (Σζνπιθάο Γ., 2008, ζει. 48 
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ρήκα 2.4.5.3 – ύζηεκα Κιεηζηνύ Βξόγρνπ Γηεπξπκέλεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

(Σζνπιθάο Γ., 2008, ζει. 49) 

 

2.4.6 «Δθζέζεηο» 

Οη εθζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ρσξίδνληαη ζε 

πεξηβαιινληηθέο εθζέζεηο θαη εθζέζεηο αεηθνξίαο. Κχξηνο ζθνπφο ηνπο είλαη ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνπο 

κεηφρνπο, ζηνπο πειάηεο θαη ζηελ θνηλσλία. Παξάιιεια, νη εθζέζεηο απηέο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο θαη σο εξγαιείν ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο, «Benchmarking», κε άιιεο εηαηξείεο.  

 

ΔΚΘΔΖ ΑΔΗΦΟΡΗΑ 

SUSTAINABLE REPORT

Γηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη 

θνηλσληθήο επίδνζεο ελόο νξγαληζκνύ. 

Απνηειεί έθζεζε ηξηπιήο βάζεο, «triple 

bottom line»

«ΔΚΘΔΔΗ»

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  

ENVIRONMENTAL REPORT

Δζεινληηθή κέζνδνο 

δεκνζηνπνίεζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηνπ 

νξγαληζκνύ

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

- Απμεκέλε ηθαλόηεηα ζύγθξηζεο κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο πνπ θνηλνπνηνύλ ηελ 

πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηνπο

- Δλίζρπζε ηνπ εκπνξηθνύ ζήκαηνο

- Γηαθνξνπνίεζε ζην ρώξν αγνξάο

- Γηθηύσζε θαη επηθνηλσλίεο

 
ρήκα 2.4.6.1 – Δθζέζεηο 

(Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει. 90-91) 
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2.4.6.1 Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε 

Ζ πεξηβαιινληηθή έθζεζε είλαη κηα εζεινληηθή κέζνδνο δεκνζηνπνίεζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κηαο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ηεο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο. Σν πεξηερφκελν 

κηαο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κηαο 

επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζηηο πεξηβαιινληηθέο εθζέζεηο αλαθέξνληαη θαη νη δξάζεηο πνπ 

αλαιακβάλεη κηα επηρείξεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. (Πξηκηθήξε Δ. 

θαη ινηπνί, 2009, ζει. 90) 

 

χκθσλα κε ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο Δ.Δ. κηα πεξηβαιινληηθή έθζεζε 

πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο, (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο 

ΜΜΔ, 2009, ζει. 78): 

 χληνκε πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο 

 Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή 

 Πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

 Λεπηνκέξεηεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη 

ε επηρείξεζε 

 Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο εηζξνέο, πξψηεο χιεο, λεξφ θ.α. 

 Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο εθξνέο, πξντφληα, απφβιεηα, ξχπαλζε θ.α. 

 πγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο 

 ηνηρεία γηα ηηο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

 Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηελ αλάιεςε επζχλεο γηα πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα. 

 

2.4.6.2 Δθζέζεηο Αεηθνξίαο ή Απνινγηζκνί Βησζηκόηεηαο  

Ζ έθζεζε αεηθνξίαο είλαη θαη απηή εζεινληηθή κέζνδνο θνηλνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο, 

πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο επίδνζεο ελφο νξγαληζκνχ. Ζ έθζεζε απηή είλαη 
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ζπλψλπκε κε ηνλ θνηλσληθφ απνινγηζκφ ή ηνλ απνινγηζκφ βησζηκφηεηαο. 

Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ έθδνζε ησλ εθζέζεσλ απηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ 

ην δίθηπν «GRI, Global Reporting Initiative», (http://www.globalreporting.org/). 

πγθεθξηκέλα, ην δίθηπν απηφ έρεη αλαπηχμεη ην πιαίζην θαζνδήγεζεο «G3», ην 

νπνίν πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηελ έθδνζε απνινγηζκψλ βησζηκφηεηαο. (Πξηκηθήξε Δ. θαη 

ινηπνί, 2009, ζει. 90) 

 

χκθσλα κε ην πιαίζην «G3» γηα ηε ζχληαμε κηαο έθζεζεο αεηθνξίαο ε επηρείξεζε 

πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηα ζέκαηα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ έθζεζε ηεο θαη κε 

πνην ηξφπν ζα ηα παξνπζηάζεη. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζην πξνο κειέηε πιαίζην έρνπλ 

αλαπηπρζεί αξρέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκάησλ θαη δεηθηψλ πνπ πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ ζηελ έθζεζε θαη αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

θαηαιιειφηεηαο ηεο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. (Global Reporting 

Initiative, 2000-2006, p. 7) 

 

Αξρέο πιαηζίνπ «G3» γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκάησλ θαη δεηθηψλ πνπ πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ ζε κηα έθζεζε αεηθνξίαο, (Global Reporting Initiative, 2000-2006, p. 9-

11): 

 εκαληηθφηεηα, «Materiality»: ε κηα έθζεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

ζέκαηα θαη δείθηεο πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, πξέπεη 

λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο 

εθηηκήζεηο θαη απνθάζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Αληαπφθξηζε ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε, «Stakeholder Inclusiveness»: Ζ 

επηρείξεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο θαη λα εμεγεί 

ζηελ έθζεζε πσο έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο εχινγεο πξνζδνθίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπο. 

 Πιαίζην Βησζηκφηεηαο, «Sustainability Context»: ηελ έθζεζε πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη νη επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα ηεο αεηθνξίαο. 

πγθεθξηκέλα, θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθέξεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 

επηρείξεζε ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. 
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 Πιεξφηεηα, «Completeness»: ηελ έθζεζε πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθείο 

πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηδφζεσλ 

ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη, έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα αμηνινγήζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο 

έθζεζεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή. 

 

Αξρέο πιαηζίνπ «G3» γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηεο έθζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνπζίαζεο ηνπο (Global 

Reporting Initiative, 2000-2006, p. 13-17): 

 Ηζνξξνπία, «Balance»: ηελ έθζεζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη νη ζεηηθέο θαη 

νη αξλεηηθέο δηαζηάζεηο ησλ επηδφζεσλ ηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε αηηηνινγεκέλε αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηεο. 

 πγθξηζηκφηεηα, «Comparability»: Οη πιεξνθνξίεο ηεο έθζεζεο πξέπεη λα 

επηιέγνληαη, ζπιιέγνληαη θαη δειψλνληαη κε αθξίβεηα. Δπίζεο, νη 

αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα κπνξνχλ λα αλαιχνπλ ηηο αιιαγέο ζηελ απφδνζε 

ηνπ νξγαληζκνχ ζε βάζνο ρξφλνπ θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπγθξίζεηο 

«Benchmarking», κε άιιεο επηρεηξήζεηο. 

 Αθξίβεηα, «Accuracy»: Οη αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη 

επαξθψο αθξηβείο θαη ιεπηνκεξείο, έηζη ψζηε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα 

κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηελ επηρείξεζε. 

 Δπηθαηξφηεηα, «Timeliness»: Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαθνηλψλεηαη ζηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε. Ζ ρξνληθή ζηηγκή αλαθνίλσζεο ηεο έθζεζεο πξέπεη λα είλαη θνληά ζηα 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ψζηε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα κπνξνχλ λα εληάμνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

 αθήλεηα, «Clarity»: Οη πιεξνθνξίεο ηεο έθζεζεο πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε κε ηξφπν ζαθή θαη θαηαλνεηφ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. 
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 Αμηνπηζηία, «Reliability»: Οη πιεξνθνξίεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο έθζεζεο πξέπεη λα ζπιιέγνληαη, 

θαηαγξάθνληαη, ζπγθεληξψλνληαη, αλαιχνληαη θαη δεκνζηνπνηνχληαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα ππφθεηληαη ζε έιεγρν. Ζ αμηνπηζηία 

θαζηεξψλεη ηελ πνηφηεηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

Σέινο, ην πιαίζην «G3» πξνηείλεη ηελ εμήο δνκή γηα ηηο εθζέζεηο αεηθνξίαο, (Global 

Reporting Initiative, 2000-2006, p. 19): 

 ηξαηεγηθή θαη Πξνθίι Δπηρείξεζεο, «Strategy and Profile»: ηελ έθζεζε 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, (φλνκα, πξντφληα, 

νξγαλσηηθή δνκή, έδξα, λνκηθή κνξθή θ.η.ι.), ε ζηξαηεγηθή θαη ην φξακα ηεο. 

 Γηνίθεζε, «Management Approach»: ηελ έθζεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη έλα ζχλνιν ζεκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηελ επίδνζε ηεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

 Γείθηεο Απφδνζεο «Performance Indicators»: ηελ έθζεζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη δείθηεο κέηξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη 

θνηλσληθήο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζπγθξίζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Σα νθέιε απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα, (Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει.96): 

 Ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ πειαηψλ. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη πειάηεο ζέινπλ λα 

γλσξίδνπλ πψο δηνηθείηαη κηα επηρείξεζε θαη ηη επηπηψζεηο έρεη απηφ ζην 

πεξηβάιινλ. 

 Πξνζέγγηζε λέσλ πειαηψλ. Τπάξρνπλ αξθεηνί πιένλ πειάηεο-επελδπηέο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα αγνξάδνπλ απφ ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο πνπ λνηάδνληαη γηα 

ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. 

 Δλεξγεηηθή δέζκεπζε εξγαδνκέλσλ. Ζ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε 

πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγάδεηαη, ζπκβάιιεη 
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ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ εζηθνχ ηνπ, ζηε δηαζθάιηζε κεγαιχηεξεο 

παξακνλήο ηνπ θαη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ εξγαδνκέλσλ. 

 Πξνζέιθπζε επελδπηψλ. Σν ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ απμάλεηαη 

ζπλερψο δεκηνπξγψληαο επηπιένλ θίλεηξα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ελ δπλάκεη 

επελδπηέο. 

 

2.5 Μέηξεζε Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο 

πεξηιακβάλνληαη νη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο. χκθσλα κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο δεηθηψλ, (Kolk A. and Mauser A., 

2002): 

1. Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο – «Environmental management 

indicators – EMIs»: Οη δείθηεο απηνί παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο λα επεξεάζεη ηελ πεξηβαιινληηθή απφδνζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ.  

2. Γείθηεο Πεξηβαιινληηθώλ πλζεθώλ – «Environmental condition indicators 

– ECIs»: Οη δείθηεο απηνί παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην άκεζν 

αληίθηππν ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο νξγαληζκνχ ζην πεξηβάιινλ θαη είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιν λα ηππνπνηεζνχλ ή λα εθθξαζηνχλ πνζνηηθά. 

3. Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο – «Environmental performance 

indicators – EPIs»: Οη δείθηεο απηνί κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ιεηηνπξγηθνχο 

δείθηεο θαη δείθηεο επηπηψζεσλ. Οη ιεηηνπξγηθνί δείθηεο επίδνζεο παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ 

ελφο νξγαληζκνχ, ελψ νη δείθηεο επηπηψζεσλ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο νξγαληζκνχ.  

 

Έλαο άιινο δηαρσξηζκφο δεηθηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο 

βησζηκφηεηαο κηαο θνηλφηεηαο, πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο, (Καξβνχλεο . θαη 

Γεσξγαθέιινο Γ., 2003, ζει. 220-221): 

 Οηθνλνκία 
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 Πεξηβάιινλ 

 Υξήζε Πφξσλ 

 Κνηλσλία θαη Πνιηηηζκφο 

 

Παξφκνηα, νη Hezri A. A. θαη Hasan M. N. (2004, p. 296), παξνπζηάδνπλ άιιεο 

θαηεγνξίεο δεηθηψλ γηα κέηξεζε ηεο επίδνζεο ζε θξαηηθφ επίπεδν: 

 Γείθηεο γηα ηελ πνιηηηθή, ζπκκφξθσζε θαη επηζεψξεζε 

 Βαζηθνί δείθηεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε απηψλ πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα 

ηελ αεηθφξν αλάπηπμε 

 Γείθηεο γηα δπλαηφηεηεο βειηίσζεο 

 

Δίλαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο δεηθηψλ 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο αιιά θαη πνιινί δείθηεο κέζα ζε θάζε θαηεγνξία. 

Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ή ζπζηάζεηο  γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο ζα 

απνθαζίζεη πνηνη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ελδείθλπληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Έηζη 

ηίζεηαη έλα ζεκειηψδεο εξψηεκα: «Πνηα δηαδηθαζία πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλαο  

νξγαληζκφο γηα λα επηιέμεη ηνπο θαηαιιειφηεξνπο δείθηεο, νη νπνίνη 

αληηθαηνπηξίδνπλ θαιχηεξα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη θνπιηνχξα ηνπ;». Με ζθνπφ ηελ απάληεζε ηνπ 

εξσηήκαηνο απηνχ νη Diakaki C., Grigoroudis E., Stabouli M. (2006), παξνπζηάδνπλ 

κηα κεζνδνινγία γηα ηνλ ηξφπν επηινγήο θαηάιιεισλ δεηθηψλ.  

 

Ζ κεζνδνινγία ε νπνία πξνηείλεηαη ζην άξζξν απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ ηερληθή 

αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε δηάθνξα πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα. (Diakaki C. et al., 2006) 

 

Ζ θνηλή έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζπλδέεηαη κε ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο νη νπνίεο κπνξεί  

λα έρνπλ αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα. Ζ αληίιεςε απηή ζπλεπάγεηαη φηη νη 

πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο θηλδχλνπο, εζηηάδνπλ ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

θαη ζηελ πξφιεςε ηνπο. (Καξβνχλεο . θαη Γεσξγαθέιινο Γ., 2003, ζει. 297-299; 

Diakaki C. et al., 2006) 
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 Οη θπξηφηεξνη ηχπνη πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ είλαη, (Καξβνχλεο . θαη 

Γεσξγαθέιινο Γ., 2003, ζει. 303-304): 

 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη ζε ζρέζε κε ηε δεκηά πνπ πξνθαινχλ ζηα 

βηνινγηθά ζπζηήκαηα. Οη επηπηψζεηο ησλ θηλδχλσλ απηψλ είλαη ε φμηλε 

βξνρή, ε απψιεηα νηθνζπζηεκάησλ θ.η.ι.. 

 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη ζε ζρέζε κε ηελ αηζζεηηθή ππνβάζκηζε. Οη 

επηπηψζεηο ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάβξσζε πιηθψλ, ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο θπζηθήο νκνξθηάο ησλ αθηψλ θαη πδάησλ, 

(πεηξειαηνθειίδεο) θ.η.ι.. 

 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη ζε ζρέζε κε ηε βιάβε πνπ πξνθαινχλ ζε ζπνπδαία 

ζπζηήκαηα ηνπ πιαλήηε. Οη επηπηψζεηο ησλ θηλδχλσλ απηψλ αθνξνχλ ηελ 

απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο, ηελ παγθφζκηα ζέξκαλζε, ηελ εμάληιεζε ηνπ 

φδνληνο θ.η.ι.. 

 

Καη’ αληηζηνηρία ινηπφλ, ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία δίλεη έκθαζε ζηηο ελδερφκελεο 

αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ, ελψ 

παξάιιεια επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεηθηψλ πνπ άκεζα αληαλαθινχλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ ελφο νξγαληζκνχ γηα 

κείσζε ή πξφιεςε ησλ αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ. (Diakaki C. et 

al., 2006, p.126-127, 131) 

 

ε φηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ελφο νξγαληζκνχ. Ζ βησζηκφηεηα 

ελφο νξγαληζκνχ εμαξηάηαη απφ ηηο πξνυπνζέζεηο – απαηηήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο έρεη 

νηθνδνκεζεί. Καηά ζπλέπεηα είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ζπιινγή θαηάιιεισλ 

πιεξνθνξηψλ, κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν νη απαηηήζεηο απηέο ηθαλνπνηνχληαη. 

Γηα ηελ νξζνινγηθή ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ελφο νξγαληζκνχ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 

παξαθάησ, (Diakaki C. et al., 2006, p.131): 

 Οη απαηηήζεηο θαη νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

ηνπ νξγαληζκνχ. 
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 Ζ πηζαλφηεηα απνηπρίαο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ απνηπρία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. 

 

Χο πξψην ζηάδην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνο κειέηε κεζνδνινγίαο ζεσξείηαη ε 

αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ, ε αλαγλψξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ηνπο δηαζηάζεσλ θαη νη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. Γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίηεπμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, ε 

επηρείξεζε νξίδεη θάπνηνπο δείθηεο επίδνζεο γηα θάζε ζηφρν. Σν πξφβιεκα πνπ 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε επηρείξεζε είλαη λα αλαγλσξίζεη έλα ππνζχλνιν απφ ην 

αξρηθφ ζχλνιν ησλ δεηθηψλ, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηελ πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγία πξνζδηνξίδεηαη ε ζρεηηθή ζεκαληηθφηεηα θάζε αξρηθνχ δείθηε, αλάινγα 

κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πεξηβαιινληηθνχ ζηφρνπ. Γεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπο, νη δείθηεο 

ηεξαξρνχληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, θη’ έηζη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη δείθηεο πνπ εθθξάδνπλ θαιχηεξα ηηο 

δπλεηηθά «πεξηζζφηεξν» αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. ε αληηζηνηρία κε ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ γηα ηελ νξζνινγηθή ιήςε απνθάζεσλ, είλαη ζθφπηκν λα 

νξηζηνχλ θάπνηεο κεηαβιεηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ R, 

πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν δείθηε επίδνζεο. Οη κεηαβιεηέο απηέο δίλνληαη 

ζην παξαθάησ ζρήκα. (Diakaki C. et al., 2006, p.132-133) 
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ρήκα 2.5.1 Μεηαβιεηέο Πεξηβαιινληηθνύ Κηλδύλνπ 

 

 

Μεηά ηε κέηξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ην επφκελν ινγηθφ βήκα είλαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ρξήζηκνη νη 

απνινγηζκνί βησζηκφηεηαο, (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 2.4.6 ηεο 

παξνχζαο), πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο.  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ βαζίδεηαη ζην 

κνληέιν ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ E. Deming «Plan-Do- Check-Act», 

(Putman D., 2002, p. 2): 

 

R= f * P * S 

 
Ζ πηζαλφηεηα P αξλεηηθήο 

επίπησζεο, ζηελ πεξίπησζε 

κε επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ. 

 

πρλφηεηα απνηπρίαο 

f, λα επηηεπρζεί ν 

ζρεηηθφο ζηφρνο. 

Σν κέγεζνο S ηεο 

αξλεηηθήο επίπησζεο 

ζηελ πεξίπησζε κε 

επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ. 
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PLAN

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΗΚΣΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ

ΤΛΛΟΓΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΏΝ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΏΝ

ΝΈΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ

ΔΚΣΊΜΖΖ ΝΈΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

ΑΠΟΣΔΛΈΜΑΣΑ 

DO

CHECK & ACT

ΑΝΑΚΌΠΖΖ & ΒΔΛΣΊΩΖ ΣΖ ΑΞΗΟΛΌΓΖΖ ΣΩΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΓΟΔΩΝ
 

ρήκα 2.5.2 – Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηδόζεσλ, «PDCA»  

(Putman D., 2002, p. 2) 

 

 

Δθηφο απφ ηνπο απνινγηζκνχο βησζηκφηεηαο, έλαο άιινο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ελφο νξγαληζκνχ πξνηείλεηαη απφ ηνπο  McDonach K. θαη 

Yaneske P. (2002), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ αεηθνξία σο ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο 

νηθνινγηθήο αλεζπρίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Αλαιχνληαο ηα κέξε ηεο εμίζσζεο απηήο, ε νηθνινγηθή αλεζπρία 
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εθθξάδεη ηηο πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο βηφζθαηξαο, ελψ νη αλζξσπνθεληξηθέο απαηηήζεηο εθθξάδνπλ ηηο 

επηζπκίεο ηεο αλζξσπφηεηαο απφ θνηλσληθήο αιιά θαη νηθνλνκηθήο πιεπξάο. Σέινο, 

ζην άξζξν βξέζεθε φηη ε εμίζσζε απηή έρεη κηα ζεηξά απφ ιχζεηο νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο βησζηκφηεηαο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ 

ηνπο ζπγγξαθείο ζην ελ ιφγσ άξζξν. ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε εμίζσζε 

απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιπδηάζηαηε έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο – αεηθνξίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.5.3 – «Δμίζσζε» Αεηθνξίαο 

(McDonach K., Yaneske P.P., (2002, p. 218-219) 
 

Σν άζξνηζκα φισλ ησλ επηκέξνπο εμηζψζεσλ - ππνζπζηεκάησλ, (γηα n=0…3) 

απνδίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο αεηθνξίαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Έηζη, θάζε νξγαληζκφο 

θαιείηαη λα νξηνζεηήζεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηνπ ζηφρνπο, έηζη ψζηε λα 

n: 

κπνξεί λα πάξεη ηηο 

ηηκέο 0, 1, 2 ή 3 

0. Καηάζηαζε πνπ δελ ππνζηεξίδεη ηελ αλζξώπηλε δσή: 

 Γελ ππάξρεη εηζξνή ελέξγεηαο 

 Απνπζία θπζηθνχ θεθαιαίνπ 

 Απνπζία αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

1. Καηάζηαζε ζηελ νπνία ππάξρεη 

ρακειή νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, 

δειαδή ρακειέο απαηηήζεηο 

αεηθόξνπ αλάπηπμεο: 

 Δηζξνή ειηαθήο ελέξγεηαο 

 Παξνπζία θπζηθνχ θεθαιαίνπ 

2. Καηάζηαζε ζηελ νπνία ππάξρεη πςειή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα, δειαδή πςειέο απαηηήζεηο αεηθόξνπ 

αλάπηπμεο (αληηπξνζσπεύεη ηα ζύγρξνλα δεδνκέλα): 

 Δηζξνή ελέξγεηαο απφ δηάθνξεο πεγέο 

 Παξνπζία θπζηθνχ θεθαιαίνπ 

 Παξνπζία αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

3. Καηάζηαζε ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

κηα εληειώο ηερλεηή βηόζθαηξα: 

 εκαληηθή παξνπζία αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ 

 Οη πφξνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο δελ 

ζπλδένληαη κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

[ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΔΗΦΟΡΗΑ] n = [ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΒΗΟΦΑΗΡΑ + 

ΑΝΘΡΧΠΟΚΔΝΣΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ] n 
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εμηζνξξνπείηαη ην φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηνλ παξάγνληα θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

«ηζνξξνπία αλζξψπηλνπ θαη θπζηθνχ θεθαιαίνπ».  

 

Γηα λα γίλεη απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε ε πινπνίεζε πεξηνδηθνχ ειέγρνπ, (ζρεηηθή 

αλαθνξά γίλεηαη ζην ζρήκα 2.5.2 ηεο παξνχζαο) ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο λα 

απνηππψλεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ πιενλεθηεκάησλ θαη αδπλακηψλ ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, (McDonach K. and Yaneske P.P., 2002, p. 223): 

1. Κξίζηκα ζηνηρεία, «EMS»: ζε απηά πεξηιακβάλνληαη ε αλαγλψξηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δηαζηάζεσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απφ 

απηέο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. 

2. Οπζηώδε ζηνηρεία, «EMS»: ζε απηά πεξηιακβάλνληαη ην ζχζηεκα 

ηεθκεξίσζεο, νη δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο, ε παξαθνινχζεζε, ε 

κέηξεζε θαη ε επαλεμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. 

3. Ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ νξγαληζκνύ: είλαη κηα ινγηθή αληίδξαζε, ε 

νπνία απνηειείηαη απφ δχν νπζηψδε ζηνηρεία, ηε δξάζε πξνο ηα πίζσ, 

«feedback» θαη ηε δξάζε πξνο ηα εκπξφο, «feedforward». Ζ δξάζε πξνο ηα 

πίζσ – αλάδξαζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηφξζσζε ελφο ησξηλνχ 

απνηειέζκαηνο, κε βάζε πξνεγνχκελε γλψζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε δξάζε 

πξνο ηα εκπξφο αληηπξνζσπεχεη ηελ πξφβιεςε ή επηηξέπεη έλα κειινληηθφ 

απνηέιεζκα απφ δξάζεηο ηνπ παξφληνο. Καηά ζπλέπεηα, ε δξάζε πξνο ηα πίζσ 

παξέρεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία ζηεξίδνληαη νη δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο, ελψ ε δξάζε πξνο ηα εκπξφο παξέρεη ελεκέξσζε γηα ην 

απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ παξφληνο. 
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3 Γηάδνζε Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

Ζ δηάδνζε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ππνζηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά 

πξσηνβνπιηψλ ηνπηθήο, επξσπατθήο θαη παγθφζκηαο εκβέιεηαο. ηηο δξάζεηο απηέο, 

ηνλίδεηαη ηδηαηηέξσο φηη ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλα είδνο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ην φπνην απεπζχλεηαη ζε θάζε είδνπο επηρείξεζε, αλεμαξηήησο 

κεγέζνπο. Παξάιιεια, ζην θεθάιαην απηφ εμεγείηαη κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

φηη θαη’ νπζία δελ ππάξρνπλ εκπφδηα πηνζέηεζεο θαη δηάδνζεο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Άιισζηε δελ είλαη ιίγεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ ην είδνο απηφ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

εμαζθαιίδνληαο ηε καθξνρξφληα επηηπρία ηνπο. 

 

3.1 πκβνιή Δπξσπατθήο Έλσζεο & Άιισλ Με Κεξδνζθνπηθώλ 

Οξγαληζκώλ 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο Δ.Δ., (Δπξσπατθή Έλσζε), ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε είλαη 

αδηακθηζβήηεηε. Χζηφζν, ζεκαληηθή είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα απηφ θαη 

άιισλ κε θεξδνζθνπηθψλ θπξίσο νξγαληζκψλ ζε παγθφζκην θαη εζληθφ επίπεδν.  

3.1.1 Γξάζεηο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ζ δέζκεπζε ηεο Δ.Δ. ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ρξνλνινγείηαη απφ ην 1997, φπνπ θαη 

νξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο ζεκειηψδεο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ απνηειείηαη απφ δχν θχξηα κέξε. Σν πξψην κέξνο 

πξνηείλεη αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κε 

βηψζηκσλ ηάζεσλ ηεο Δπξψπεο αιιά θαη παγθνζκίσο. Οη πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

ηίζεληαη πξνο ηε θαηεχζπλζε απηή είλαη, (European Commission, 2006, p.2): 

 Ζ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ αηκφζθαηξα. 

 Ζ εμαζθάιηζε βηψζηκεο κεηαθνξάο. 

 Ζ αλάδεημε θαη ελ’ δπλάκεη κείσζε ησλ απεηιψλ ζηε δεκφζηα πγεία, φπσο 

είλαη ε κφιπλζε απφ ηε ρξήζε ρεκηθψλ, ηα επηθίλδπλα ηξφθηκα θαη νη 

κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο. 
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 Ζ ππεχζπλε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

εμαζζέληζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

 Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο αλαζεσξεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη 

νη ελ δπλάκεη πνιηηηθέο. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη κηα λέα πξνζέγγηζε ράξαμεο 

πνιηηηθψλ, ε νπνία δηαζθαιίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. αιιεινεληζρχνληαη. Δπίζεο, ηνλίδεηαη θαη ε παγθφζκηα δηάζηαζε 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ζ παγθφζκηα απηή δηάζηαζε νξηνζεηείηαη απφ ηε ζεκαληηθή 

ζπκβνιή πνπ κπνξεί λα έρεη ε Δ.Δ. σο πξνο ηε δηάδνζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Οη αξρεγνί ηεο Δ.Δ. κεηά ηελ πξνψζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

απηήο δειψλνπλ φηη απηή πξνζζέηεη κηα ηξίηε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζηε 

ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο θαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο, θαζψο ε πξψηε εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε 

θαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ ε δεχηεξε πξνεγείηαη θαη ραξαθηεξίδεη ην είδνο ηεο 

αλάπηπμεο πνπ επηδηψθνπκε. (European Commission, 2006, p.2; 2008) 

 

Ζ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ απφδνζεο θαη πεξηβαιινληηθψλ εθαξκνγψλ επηζεκαίλεηαη θαη 

κέζα απφ ηελ πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. Ζ θηινζνθία ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο είλαη ε εμέιημε ηεο ιεγφκελεο θνηλσληθήο επζχλεο ή 

ππεπζπλφηεηαο. χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα 

αλαπηχρζεθε κέζα ζην ρξφλν θαη πήξε δηάθνξεο κνξθέο θαη νλνκαζίεο, φπσο 

ρνξεγία, επεξγεζία θαη θηιαλζξσπία. Ζ αλάδεημε φκσο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ 

θαη ηεο απμαλφκελεο επίδξαζεο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ππήξμε θαηαιπηηθή ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Έηζη, 

ην 1987 ηα Ζλσκέλα Έζλε δεκνζίεπζαλ ηελ έθζεζε Brundtland κε ηελ νλνκαζία 

«Our Common Future», ε νπνία ππνγξάκκηζε φηη ε καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζπκβαδίδνπλ θαη επνκέλσο πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά. Ζ 

έθζεζε απηή απνηειεί νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε νπνία 

ζχληνκα ζπλδέζεθε κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. (Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, 2008) 
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3.1.1.1 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

ηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε αλαθέξεηαη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί κε θαιέο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο, 

εκθαλίδνπλ θαιχηεξε απφδνζε, θαζψο δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα θέξδε θαη έρνπλ 

κεγαιχηεξε αλάπηπμε. Έηζη, ζην πιαίζην δηάδνζεο ησλ δηαζηάζεσλ θαη σθειεηψλ ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ηδξχζεθε ην 1995 ην Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηελ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, (http://www.csreurope.org/). Οπζηαζηηθά ην επξσπατθφ 

απηφ δίθηπν δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα κνηξάδνληαη θαη 

λα αλαπηχζζνπλ πξαθηηθέο  γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη λα ζπδεηνχλ γηα 

ζέκαηα βησζηκφηεηαο. (Commission of the European Communities, 2001b, p. 7)
 

 

Δπίζεο, ε Δ.Δ. πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο, αζπάζηεθε ηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηε δηαρείξηζε βηνινγηθψλ 

απνβιήησλ, «bio – waste». ηελ Πξάζηλε απηή Βίβιν εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο γηα ην κέιινλ κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, φζνλ 

αθνξά ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ αιιά θαη ηεο αλάγθεο κειινληηθήο 

λνκνζεηηθήο εηζήγεζεο γηα απηά. (European Commission, 2008, p. 22) 

 

3.1.1.2  Οινθιεξσκέλε Πνιηηηθή Πξντόληνο 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηεο Δ.Δ. ζηε βηψζηκε αλάπηπμε είλαη ε Οινθιεξσκέλε 

Πνιηηηθή Πξντφληνο, «Integrated Product Policy, IPP». Ζ πξνζέγγηζε απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο θαιχηεξεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο θαηά 

κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη δηάινγνο 

κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ελφο νξγαληζκνχ, κε ζθνπφ λα βξεζεί ε πην 

απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε θφζηνπο. (Commission of the European Communities, 

2001a, p. 15)
 

 

Ζ Οινθιεξσκέλε Πνιηηηθή Πξντφληνο κειεηά ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο θάζεηο δσήο ελφο πξντφληνο. Ο θχθινο δσήο ελφο πξντφληνο 

θαιχπηεη ηνπο εμήο ηνκείο, (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ελφηεηα 2.4 ηεο παξνχζαο; 

Commission of the European Communities, 2001a, p. 5):
 

 Δμφξπμε θπζηθψλ πφξσλ 
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 Παξαγσγή 

 Γηαλνκή 

 Σειηθή Υξήζε 

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ 

 

Ζ επηηπρία ηεο Οινθιεξσκέλεο Πνιηηηθήο Πξντφλησλ απνηειψληαο κηα 

επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζηξαηεγηθή εθαξκνγήο 

ηεο. Ο εληνπηζκφο αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε 

ζπλερή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ απνηεινχλ 

ηα ζεκαληηθφηεξα πξνο κειέηε ζέκαηα γηα θάζε νξγαληζκφ ηεο Δ.Δ.. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη κεραληζκνί απηνί φπσο πξνηείλνληαη απφ 

ηελ Δ.Δ., θαζψο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο. (Commission of the European 

Communities, 2001a, p. 9-26)  

ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ-ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 

ΛΤΖ 

Σηκέο 

Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πξέπεη λα 

αληαλαθινχλ θαη ην 

πεξηβαιινληηθφ θφζηνο 

ηνπο. 

 

 

 

Πξνηείλεηαη: 

1. Γηαθνξνπνηεκέλε θνξνιφγεζε ζχκθσλα 

κε ηε πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ 

νξγαληζκψλ.  

2. Κξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ 

αλάπηπμε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

πξντφλησλ. 

3. Άξζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ ελφο νξγαληζκνχ σο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 
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ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ-ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 

ΛΤΖ 

Κίλεηξα γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο 

θαηαλάισζεο 

νηθνινγηθψλ πξντφλησλ 

 

 Οηθνινγηθά ήκαηα 

 Γειψζεηο 

Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο 

 Γεκφζηεο Δπεκβάζεηο 

Πξνηείλεηαη: 

1. Ζ ρξήζε νηθνινγηθψλ ζεκάησλ ζε 

πεξηζζφηεξα πξντφληα, (ζρεηηθή 

αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ ελφηεηα 2.4.4 

ηεο παξνχζαο) 

2. Ζ αλάπηπμε ελφο θαηάιιεινπ πιαηζίνπ 

γηα ηελ εθπφλεζε αιιά θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δειψζεσλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, (ζρεηηθή 

αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ ελφηεηα 2.4.4 

ηεο παξνχζαο). 

3. Ο αλαζρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνκεζεηψλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

νξζήο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβαιινληηθφο 

απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, (ζρεηηθή 

αλαθνξά γηα ηηο «πξάζηλεο» πξνκήζεηεο 

γίλεηαη θαη ζηελ ελφηεηα 2.4.5 ηεο 

παξνχζαο).  

Δξγαιεία θαη θίλεηξα 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

εγεηηθνχ ξφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Οινθιεξσκέλε Πνιηηηθή 

Πξντφληνο 

1. Ζ κέζνδνο ηεο Αλάιπζεο ηνπ Κχθινπ 

Εσήο Πξντφληνο, (ζρεηηθή αλαθνξά 

γίλεηαη θαη ζηελ ελφηεηα 2.4.2 ηεο 

παξνχζαο), ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ ελφο 

πξντφληνο / ππεξεζίαο ζην πεξηβάιινλ. 

2. Ο Οηθνινγηθφο ρεδηαζκφο, (ζρεηηθή 

αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ ελφηεηα 2.4.1 

ηεο παξνχζαο),  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

δηάζηαζεο ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

πξντφλησλ / ππεξεζηψλ.  
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ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ-ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 

ΛΤΖ 

Άιινη κεραληζκνί 

ζηήξημεο 

 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο  

 Πεξηβαιινληηθέο 

εθζέζεηο  

 Πξφγξακκα «LIFE»  

 Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

1. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο 

θαη ειέγρνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα βειηηψλνπλ ηελ 

απφδνζε ηνπο σο πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο ηνπο, (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη 

θαη ζηελ ελφηεηα 2.2 ηεο παξνχζαο). 

2. Ζ θαηλνηνκία είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

θίλεηξν γηα ηνπο παξαγσγνχο, κε ζθνπφ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ηνπο, (ζρεηηθή 

αλαθνξά γηα ηελ θαηλνηνκία γίλεηαη ζην 

Κεθάιαην 4 ηεο παξνχζαο). Δπνκέλσο, ην 

θίλεηξν απηφ πξέπεη λα εληζρχεηαη απφ ηα 

πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο.  

3. Σν πξφγξακκα «LIFE» αλαπηχρζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο Δ.Δ. θαη απνηειεί έλα κεραληζκφ 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Κνηλφηεηα ζε ηξεηο 

θχξηνπο άμνλεο: ην Πεξηβάιινλ, ηε Φχζε θαη 

ηηο Σξίηεο Υψξεο. (ζρεηηθή αλαθνξά ηέηνηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 3.5 

ηεο παξνχζαο) 

4. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εθζέζεηο 

πεξηβάιινληνο, απμάλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν. Ζ Δπηηξνπή θξίλεη απαξαίηεηε 

ηελ ζχληαμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο θαη νθέινπο ζηνλ 

εηήζην απνινγηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 3.1.1.2.1 - Μεραληζκνί Δ.Δ. γηα ηε ζπλερή Βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 
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3.1.1.3 Ζ αξρή ν «ξππαίλσλ» πιεξώλεη 

Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επζχλεο είλαη πνιιέο θαη ν 

βαζηθφο ζθνπφο ηνπο είλαη ηφζν ε αθχπληζε, φζν θαη ε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο 

θνηλσλίαο κεκνλσκέλα αιιά θαη ζην ζχλνιν ηνπο. Γίλεηαη φκσο αληηιεπηφ ην βάξνο 

ηεο επζχλεο ηνπ θαζελφο αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζπλφινπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο 

πγηνχο κέιινληνο; Ζ αξρή ν «ξππαίλσλ» πιεξψλεη ππνδειψλεη ηελ απηαπφδεηθηε 

επζχλε νιφθιεξνπ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Δίλαη φκσο απηφ αξθεηφ; Ζ Λεπθή 

Βίβινο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δπζχλε, πνπ εμέδσζε ην 2000 ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ εθαξκνγήο ελφο 

θαζεζηψηνο ζηεξηδφκελνπ ζην αμίσκα απηφ. 

 

ηηο κέξεο καο παξαηεξείηαη ε ηάζε πνιιψλ επηρεηξήζεσλ λα ζεσξνχλ ην πεξηβάιινλ 

σο δεκφζην αγαζφ, γηα ην νπνίν νθείιεηαη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη φρη έλαο 

κεκνλσκέλνο νξγαληζκφο, ν νπνίνο πξνθαιεί δεκηέο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν θάζε 

πνιίηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ ηνπ ζηε θχζε. Ζ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή εθηηκά φηη ε αιιαγή απηή ζηε λννηξνπία ηνπ θφζκνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο πξφιεςεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. (Commission of the 

European Communities, 2000, p. 2)
 

 

ε αληηζηνηρία κε ηα παξαπάλσ ε ζέζπηζε πεξηβαιινληηθήο επζχλεο ζθνπφ έρεη λα 

ππνρξεψζεη ηνλ ξππαίλνληα λα θαηαβάιιεη ρξεκαηηθφ ηίκεκα γηα ηελ επαλφξζσζε 

ηεο δεκηάο πνπ πξνθάιεζε. Χο δεκηά νξίδνληαη ζην πξνο κειέηε έγγξαθν ηφζν «νη 

ηχπνη ησλ θαιππηφκελσλ δεκηψλ, φζν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηέηνηεο δεκηέο». χκθσλα κε ηελ Λεπθή Βίβιν ε έλλνηα ηεο θαιππηφκελεο δεκία 

δηαρσξίδεηαη ζε πεξηβαιινληηθή θαη παξαδνζηαθή. Ζ πεξηβαιινληηθή δεκία είλαη 

δπζδηάζηαηε θαη πεξηιακβάλεη ηηο δεκίεο πνπ αθνξνχλ ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο 

δεκίεο ππφ κνξθή κφιπλζεο ρψξσλ. Οη παξαδνζηαθέο δεκηέο αλαθέξνληαη σο δεκηέο 

ζηελ πγεία ή ζηελ ηδηνθηεζία κε δεδνκέλν φηη πξνέξρνληαη απφ ην ίδην δεκηνγφλν 

γεγνλφο κε ηηο πεξηβαιινληηθέο δεκηέο. ηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο ε Δ.Δ. 

πηνζεηεί ηελ αληηθεηκεληθή επζχλε ηνπ ξππαίλνληνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «δελ 

απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνθάιεζε ηε δεκηά, αιιά 

κφλν ε απφδεημε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πξνο εμέηαζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ή παξάιεηςε ηνπ 

πξνθάιεζε ηε δεκηά». (Commission of the European Communities, 2000, p. 11, 15-18)
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3.1.2 Γξάζεηο Με Κεξδνζθνπηθώλ Οξγαληζκώλ 

Δθηφο φκσο απφ ηελ Δ.Δ. ππάξρνπλ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αξθεηνί 

κε θεξδνζθνπηθνί θπξίσο νξγαληζκνί νη νπνίνη ζπκβάιινπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

ζηελ ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

3.1.2.1 Παγθόζκην Δπηρεηξεκαηηθό πκβνύιην γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε 

Σν Παγθφζκην Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε «World 

Business Council for Sustainable Development - WBCSD», ηδξχζεθε ην 1995 κέζα 

απφ ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα 200 δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ, πξνεξρφκελεο απφ 30 

ρψξεο θαη 20 θχξηνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο. Γελεζηνπξγφ αηηία 

δεκηνπξγίαο ηνπ «WBCSD» ήηαλ ε δέζκεπζε  ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζηελ βηψζηκε 

αλάπηπμε. Απνζηνιή ηνπ «WBCSD» είλαη ε θαηαιπηηθή ζπκβνιή ζηελ πνξεία πξνο 

ηε βηψζηκε αλάπηπμε, κε ηαπηφρξνλε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο «νηθνινγηθήο 

απνδνηηθφηεηαο, eco – efficiency» θαη ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ. (http://www.wbcsd. 

org/) 

 

Ο αξθεηά δεκνθηιήο φξνο «eco – efficiency» απνηειεί έκπλεπζε ηνπ «WBCSD» ζηε 

δεθαεηία ’90. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ ζα 

κπνξνχζακε κε αζθάιεηα λα πνχκε φηη απνηειεί ηψξα πηα επηζηεκνληθή έθθξαζε, 

θαζψο πιήζνο ζπγγξαθέσλ θαη επηζηεκφλσλ απνδέρεηαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ θαη 

ζπκβάιιεη ζηε δηεχξπλζε ηνπ.  

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ έθθξαζε απηή ππνλνείηαη ε ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχκε 

πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε νινέλα θαη ιηγφηεξε ρξήζε πφξσλ, 

δεκηνπξγία απνβιήησλ θαη κφιπλζεο. Σν Παγθφζκην Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην γηα 

ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε νξίδεη σο «eco-efficiency» ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξεκαηηθήο αμίαο κε ην ιηγφηεξν πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν. Αλαιχνληαο αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηνλ φξν, απνηειεί κηα θηινζνθία δηνίθεζεο ε νπνία ελζαξξχλεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αλαδεηνχλ βειηηψζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην πεξηβάιινλ, νη νπνίεο 

κάιηζηα απνθέξνπλ θαη νηθνλνκηθά νθέιε. Ζ «νηθνινγηθή απνδνηηθφηεηα», 

επηθεληξψλεηαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξν ππεχζπλνη απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη πεξηζζφηεξν επηθεξδείο. 
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Παξάιιεια, εληζρχεηαη ε δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ε αλάπηπμε θαη 

ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. (Lehni M., 2000, p. 9) 

 

Πξνο απνθπγήλ παξεξκελείαο είλαη ζθφπηκν λα ηνλίζνπκε φηη ε «νηθνινγηθή 

απνδνηηθφηεηα» δελ πεξηνξίδεηαη απιά ζηηο βειηηψζεηο πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ. 

Αληίζεηα, ε θηινζνθία απηή απνζθνπεί ζηελ παξαθίλεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ εχξεζε λέσλ κεζφδσλ πινπνίεζεο αληηθεηκέλσλ. Έηζη 

γίλεηαη ζαθέο φηη κηα επηρείξεζε κπνξεί λα εληνπίζεη επθαηξίεο «νηθνινγηθήο 

απφδνζεο» ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο. ε ζρέζε κε ηελ 

αεηθνξία ε νπνία είλαη ηξηζδηάζηαηε, ε «νηθνινγηθή απφδνζε» θαιχπηεη κφλν δχν 

ππιψλεο ηεο, ηνλ πεξηβαιινληηθφ θαη ηνλ νηθνλνκηθφ. (Lehni M., 2000, p. 13) 

 

Ζ «νηθνινγηθή απφδνζε» έρεη ηξεηο γεληθνχο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνληαη θαη εξκελεχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟΗ 

ΣΟΥΟΗ 
ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 Βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

αλαθχθισζε ησλ πξντφλησλ. 

Μείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ αέξησλ εθπνκπψλ, ηεο 

δέζκεπζεο λεξνχ, ηεο δηάζεζεο απνβιήησλ θαη ηεο 

δηαζπνξάο ηνμηθψλ νπζηψλ. 

 Δλίζρπζε ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πφξσλ. 

Αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο 

ή ηεο ππεξεζίαο  

 Παξνρή πεξηζζφηεξσλ σθειεηψλ ζηνπο πειάηεο, 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

 Παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ θαη εζηίαζε ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο πνπ πξαγκαηηθά επηζπκνχλ νη 

πειάηεο. 

Σα παξαπάλσ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα ιάβεη ν 

πειάηεο ηηο ίδηεο  ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο κε 

παιαηφηεξα, αιιά κε ιηγφηεξα πιηθά θαη ιηγφηεξνπο 

θπζηθνχο πφξνπο. 

 

Πίλαθαο 3.1.2.1.1 - ηόρνη «Οηθνινγηθήο Απόδνζεο»  

(Lehni M., 2000, p. 15) 
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Με ζθνπφ ηελ θαζνιηθή πηνζέηεζε ηεο «νηθνινγηθήο απνδνηηθφηεηαο» έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί ηέζζεξηο πεξηνρέο πνπ παξέρνπλ επθαηξίεο ελίζρπζεο ηεο θηινζνθίαο 

απηήο ζε θάζε επηρείξεζε. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη, (Lehni M., 2000, p.16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.1.2.1.1 – Δπθαηξίεο Δλίζρπζεο «Οηθνινγηθήο Απόδνζεο» 

 

 

3.1.2.2 Παγθόζκην Γίθηπν «Έξεπλαο θαη Πξσηνβνπιηώλ γηα Μεδεληθέο 

Δθπνκπέο», «Zero Emissions Research and Initiatives - ZERI» 

Σν δίθηπν απηφ δεκηνπξγήζεθε ην 1994 θαη αλαδεηά ιχζεηο ζηα νινέλα απμαλφκελα 

παγθφζκηα πξνβιήκαηα. Σν θνηλφ φξακα ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ είλαη ε αλαδήηεζε 

βηψζηκσλ ιχζεσλ γηα ηελ θνηλσλία, απφ εηαηξείεο πνπ εκπλένληαη απφ ηηο αξρέο 

ζρεδηαζκνχ ηεο θχζεο. Καηλνηφκεο ιχζεηο ζρεδηάδνληαη ζπλερψο απφ ηηο νκάδεο ηνπ 

δηθηχνπ «ZERI», νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ πνιιά θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ηνκείο 

ηερλνγλσζίαο. (http://www.zeri.org) 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

ΑΑΑΑΡΡ 

ΑΝΑΥΔΓΗΑΜΟ 

ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

-ΔΡΔΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

-ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

-ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

-ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΠΧΛΖΔΗ 

 

ΑΝΑΥΔΓΗΑΜΟ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

ΠΔΛΑΣΔ 

ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ  

ΑΛΛΔ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ 

ΤΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ 

ΜΔΗΧΖ ΣΗΜΧΝ 
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Απφ πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο, ε εμάιεηςε ησλ απνβιήησλ απνηειεί ηελ απφιπηε 

ιχζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο ξχπαλζεο πνπ απεηινχλ ηα νηθνζπζηήκαηα ηφζν ζε 

ηνπηθφ, φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Δπηπιένλ, ε πιήξεο ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ, 

ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζηξνθή πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο, ζεκαίλεη φηη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο γεο κπνξεί λα επαλέιζεη ζε βηψζηκα επίπεδα. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά γηα ηε βηνκεραλία νη κεδεληθέο εθπνκπέο ζεκαίλνπλ ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ χπαξμε ζπλερνχο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Αξρηθά ελδηέθεξε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηψξα πξνζηίζεηαη θαη ε πιήξεο ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη παξάγνπκε πεξηζζφηεξα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ιηγφηεξσλ. Δπνκέλσο,  

νη κεδεληθέο εθπνκπέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα πξφηππν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο είλαη ε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (κεδεληθά 

ειαηηψκαηα) θαη ε κέζνδνο «Just In Time», ε νπνία ζηνρεχεη ζην κεδεληθφ απφζεκα – 

απνγξαθή. (http://www.zeri. org/) 

 

3.1.2.3 Παγθόζκηα Πξσηνβνπιία Δθζέζεσλ Αεηθνξίαο, «Global Reporting 

Initiative – GRI» 

Σν δίθηπν «GRI» δεκηνπξγήζεθε ην 1997, απφ ην κε θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ 

«Coalition for Environmentally Responsible Economies – CERES» ζε ζπλεξγαζία κε 

ην πξφγξακκα πεξηβάιινληνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ «United Nation Environment 

Programme – UNEP», κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ έθδνζεο 

εθζέζεσλ αεηθνξίαο. Ζ πξσηνβνπιία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, επελδπηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ απφ φιν 

ηνλ θφζκν. Σν 2000 ζεκαηνδνηείηαη ε έλαξμε ηεο επίζεκεο έθδνζεο θαηεπζπληεξίσλ 

νδεγηψλ θνηλσληθψλ απνινγηζκψλ, ελψ δχν ρξφληα αξγφηεξα κέζα απφ ζπλερείο 

δηαβνπιεχζεηο θαη επηζθνπήζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη αλαζεσξήζεηο θαη εθδίδνληαη 

λέεο νδεγίεο. Ζ ηειεπηαία, κέρξη ζηηγκήο, αλαζεψξεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ 

γηα ηελ έθδνζε θνηλσληθψλ απνινγηζκψλ έγηλε ην 2006. (http//:www.globalreporting. 

org/; GRI, 2002) 

 

Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θνηλσληθψλ απνινγηζκψλ απνηεινχλ έλα πιαίζην 

αλαθνξάο γηα ηελ έθδνζε απνινγηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θνηλσληθή, 

http://www.zeri.org/


ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 & ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΗ                                                                     Γηάδνζε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ MBA - TQM                                                                   ειίδα 90 απφ 254     
ΔΛΔΝΖ ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ                                                                       

πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή επίδνζε ελφο νξγαληζκνχ, (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη 

θαη ζηελ ελφηεηα 2.4.6 ηεο παξνχζαο). 

 

3.1.2.4 Οηθνπκεληθό ύκθσλν 

Σν Οηθνπκεληθφ χκθσλν ηέζεθε επίζεκα ζε εθαξκνγή ην 2000 θαη απνηειεί κηα 

πξσηνβνπιία ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Χο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

πξσηνβνπιίεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο, απαξηζκεί 

ρηιηάδεο ζπκκεηέρνληεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Ζ εζεινληηθή απηή πξσηνβνπιία 

ζηεξίδεηαη ζε δέθα παγθφζκηεο απνδεθηέο αξρέο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο. ηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο είλαη ε πηνζέηεζε ησλ αξρψλ απηψλ απφ 

επηρεηξήζεηο θαη ελδηαθεξφκελα κέξε ζε παγθφζκην επίπεδν. Σξείο απφ ηηο δέθα 

αξρέο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ αλαθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ θαη είλαη νη 

αθφινπζεο, (http://www.unglobalcompact.org/): 

 «Αξρή 7ε: Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα αθνινπζνχλ πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε 

σο πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο.  

Αξρή 8ε: Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ππεπζπλφηεηαο.  

Αξρή 9ε: Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη 

δηάδνζε ηερλνινγηψλ πνπ είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.» 

 

3.1.3 Πξνώζεζε Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα 

ηελ Διιάδα ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνσζείηαη θπξίσο κέζσ θπβεξλεηηθψλ 

επηρνξεγήζεσλ θαη κέζσ ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. 

 

3.1.3.1 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

Σν ππνπξγείν αλάπηπμεο πξνσζεί ηξία πξνγξάκκαηα πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο – Δ..Π.Α. 2007-2013, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 136 εθαη. επξψ. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζπλδπάδνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη είλαη ηα εμήο, (Δζληθφ 

Κέληξν Σεθκεξίσζεο, 2009; http://www.ypan.gr/c_announce/45_5404_cms.htm): 

http://www.ypan.gr/c_announce/45_5404_cms.htm
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1. Σν πξφγξακκα «Πξάζηλεο Τπνδνκέο 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 60 

εθαη. επξψ, ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ή ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, φπσο ε δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε απνβιήησλ, ε αλάθηεζε 

πιηθψλ, ε αλαθχθισζε θαη ε απνξξχπαλζε. 

2. Σν πξφγξακκα «Πξάζηλε Δπηρείξεζε 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 60 

εθαη. επξψ ζηνρεχεη ζηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

3. Σν πξφγξακκα «Μεηεγθαηάζηαζε 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 16 εθαη. 

επξψ πξνσζεί ηε κεηεγθαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε Βηνκεραληθέο 

Πεξηνρέο, Βηνκεραληθά Πάξθα, Βηνηερληθά Πάξθα, Σερλνπφιεηο ή ζε άιιεο 

κνξθέο Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ. 

 

3.1.3.2 πκβνύιην «πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ & Βηνκεραληώλ – ΔΒ» γηα ηε 

Βηώζηκε Αλάπηπμε 

Σν πκβνχιην ΔΒ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφο, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 2008 απφ 31 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ 

ΔΒ. Σν πκβνχιην απηφ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ 

εξγαιείν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα έρνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηνλ ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Έηζη, ζην πιαίζην 

απηφ πξνσζνχληαη δξάζεηο ελεκέξσζεο, επηκφξθσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ 

ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ελέξγεηεο πξνβνιήο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γηα ηελ 

έληαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πκβνχιην απηφ απαηηείηαη ε δέζκεπζε ηνπο γηα ελεξγφ 

ζπκκεηνρή, ε νπνία επηθπξψλεηαη κε ηελ πξνζππνγξαθή ελφο θνηλνχ θψδηθα αξρψλ 

βηψζηκεο αλάπηπμεο. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ην πκβνχιην ΔΒ 

γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε είλαη κέινο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ ηνπ «WBCSD», 

(ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο), εμαζθαιίδνληαο έηζη 

ηελ πξφζβαζε ζε ζεκαληηθή ηερλνγλσζία, εκπεηξία, θαιέο πξαθηηθέο θαη εξγαιεία 

εθαξκνγήο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. (http://www.sevbcsd.org.gr/) 
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3.1.3.3 Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε – «Hellenic Network 

for Corporate Social Responsibility» 

Σν Διιεληθφ Γίθηπν Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, έρεη ηε κνξθή Με 

Κεξδνζθνπηθνχ σκαηείνπ θαη απνζηνιή ηνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο ζε επηρεηξεκαηηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Ηδξχζεθε ην 

1999 απφ δεθαηξείο κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ζε ζπλεξγαζία κε ηξεηο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζπιινγηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο θαη είλαη κέινο ηνπ επξσπατθνχ 

δηθηχνπ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

Όπσο αλαθέξεη θαη ν πξφεδξνο ηνπ δηθηχνπ, θ. Ν. Αλαιπηήο ε εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε είλαη έλα ξηδνζπαζηηθφ δφγκα, δεκηνπξγψληαο έλα λέν κνληέιν δηνίθεζεο. ε 

απηφ αξηζκνχληαη 123 κέιε, ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο  

ηνπ δηθηχνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. (http:www.csrhellas.gr/; 

Ρφδεο Λ., 2009) 

Αδηακθηζβήηεηα ε ζπλεηζθνξά ηνπ δηθηχνπ ζηε δηάδνζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

ζηελ Διιάδα είλαη ζπνπδαία. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηθηχνπ κπνξεί θαλείο λα 

ελεκεξσζεί γηα θαιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ. Σν γεγνλφο 

απηφ θαίλεηαη φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θπξίσο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη θαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθηχνπ, ν 

«πξνζειπηηζκφο» ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ λα πηνζεηήζνπλ ηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε σο έλα εξγαιείν αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηε κειινληηθή εμέιημε 

ηνπο, απνηειεί πξφθιεζε. (Ρφδεο Λ., 2009) 

  

3.2  Δκπόδηα Τηνζέηεζεο ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

πλήζσο, ε βηψζηκε αλάπηπμε απνηειεί πξνλφκην θπξίσο ησλ κεγάισλ θαη 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ο πηζαλφηεξνο ιφγνο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ 

είλαη φηη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ, 

εκπεηξίαο, ηθαλνηήησλ, νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επηζπκεηέο αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο.  

 

http://www.csrhellas.gr/
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ηνλ νδεγφ πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ εμέδσζε ην εζληθφ παξαηεξεηήξην γηα 

ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ειιεληθφ νξγαληζκφ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ρεηξνηερλίαο (2009, ζει. 23-24), αλαθέξνληαη 

ηέζζεξηο ιφγνη πνπ απνζαξξχλνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο 

πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 «Ζ επηρείξεζε κνπ είλαη κηθξή, δελ επζχλνκαη εγψ γηα ηε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο» 

 «Σν θφζηνο είλαη κεγάιν, δελ έρσ ηνπο πφξνπο.» 

 «Γελ έρσ ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία, ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο.» 

 «Γελ έρσ ρξφλν γηα λα αζρνιεζψ κε απηφ ην ζέκα. Τπάξρνπλ θαζεκεξηλέο 

ππνρξεψζεηο πνπ ηξέρνπλ.» 

 

χκθσλα κε ηνλ Ki-Hoon Lee (2009, p.11090-1111), ε  δπζθνιία ησλ κηθξνκεζαίσλ 

θπξίσο επηρεηξήζεσλ λα πηνζεηήζνπλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε δελ είλαη θαηά θαλφλα 

βάζηκε. Ο εξεπλεηήο κειεηψληαο δχν κηθξνκεζαίεο Ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη έρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο απνηειεζκαηηθήο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Οη 

κηθξέο γξακκέο επηθνηλσλίαο, νη πεξηζζφηεξν απιέο νξγαλσηηθέο δνκέο, ην 

κεγαιχηεξν εχξνο θαζεθφλησλ αλά εξγαδφκελν αιιά θαη ε επθνιφηεξε πξφζβαζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε, είλαη πξνλφκηα ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ,  πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά εθφδηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή «πξάζηλε» ζηξνθή ηνπο. Σα νθέιε απηά κειεηψληαη απφ ηε ζθνπηά 

ησλ ηεζζάξσλ θπξηφηεξσλ «πεξηνρψλ» κηαο επηρείξεζεο, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 & ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΗ                                                                     Γηάδνζε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ MBA - TQM                                                                   ειίδα 94 απφ 254     
ΔΛΔΝΖ ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ                                                                       

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ 

ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΚΟΣΟΤ & 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ 

Αλαζρεδηαζκφο 

παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθηέιεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο, βνεζάεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. Έηζη, γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ φηη ε 

δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο είλαη 

ξεαιηζηηθή, πξαθηηθή θαη 

πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε. 

Οη επελδχζεηο ζηελ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε, ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ζηνλ αλαζρεδηαζκφ 

ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο νδεγνχλ ζε 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο. 

Τηνζέηεζε 

ηερλνινγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ 

κεγαιχηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

 

 

Ζ ζπλχπαξμε ησλ ζηφρσλ γηα ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο 

επηρείξεζεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

 

 

 

 

  

Ζ ινγηθή δηαζχλδεζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ κηα επηρείξεζε ζε 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. 

 

Πίλαθαο 3.2.1.1 – Οθέιε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ από ηελ πηνζέηεζε ηεο Αεηθόξνπ 

Αλάπηπμεο (Lee K.H., 2009, p. 1109-1111) 

 

 

Δπίζεο, νη Ambec S. θαη Lanoie P (2008), επηζεκαίλνπλ φηη ε πηνζέηεζε ηεο 

«πξάζηλεο» θηινζνθίαο  κπνξεί λα πξνζθέξεη επθαηξίεο κείσζεο θφζηνπο θαη 
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αχμεζεο ησλ εζφδσλ. πγθεθξηκέλα, ζε άξζξν ηνπο αλαθέξνπλ φηη ππάξρνπλ ηξείο 

επθαηξίεο κε ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα θφζηε ηνπο.  

 Γηαρείξηζε θηλδχλσλ (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 2.5 ηεο 

παξνχζαο) 

 Μείσζε λνκηθψλ δηελέμεσλ κε ηα εθηφο επηρείξεζεο ελδηαθεξφκελα κέξε 

 Μείσζε θφζηνπο ελέξγεηαο θαη πιηθψλ 

 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ηξεηο επθαηξίεο γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ κηαο επηρείξεζεο νη 

νπνίεο είλαη, (Ambec S. and Lanoie P., 2008): 

 Ζ θαιχηεξε πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 Ζ πψιεζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

 

ε πξφζθαηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παλεπηζηήκην 

ηεο Ηζπαλίαο, παξνπζηάδνληαη πνζνηηθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ 

πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Όζνλ 

αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο κεηαβιεηέο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ηηο κεηαβιεηέο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. Ζ 

δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη ηηο ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αλαιακβάλνληαη απφ κηα επηρείξεζε, κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηδξάζεσλ ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Σν απνηέιεζκα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο είλαη ε πεξηβαιινληηθή επίδνζε, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηηο επηδξάζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξντφλησλ κηαο 

επηρείξεζεο  ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε δεκηνπξγία 

απνβιήησλ). Έηζη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ κειεηάηαη ε 

νηθνλνκηθή επίδνζε καδί κε ηηο κεηαβιεηέο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ηηο 

κεηαβιεηέο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο 

αλ θαη είλαη αλάκηθηα, δείρλνπλ φηη ε επηθξαηνχζα άπνςε ζπκθσλεί κε ηε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκηθήο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο. (Molina-Azorin J.F. et al., 2009) 
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Χζηφζν, ν θιάδνο κε ηε ιηγφηεξε ζπκκεηνρή ζηελ πεξηβαιινληηθή πξφιεςε εμαηηίαο 

θπξίσο ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ θφζηνπο θαη πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο είλαη ν 

θαηαζθεπαζηηθφο. Σα θαηαζθεπαζηηθά έξγα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο απφ 

ην ζχλνιν ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, θη’ έηζη ε νηθνδφκεζε ηνπο ρσξίο 

πεξηβαιινληηθή πξφιεςε νδεγεί ζε πιήζνο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Άιια 

εκπφδηα είλαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηνπο πειάηεο θαη ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ 

ρξφλνπ παξάδνζεο θαη ηνπ ρξφλνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

θιάδνπ, νη Liyin S., Hong Y., Griffith A. (2006), πξνηείλνπλ ηε ζπζηεκαηηθή 

εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηελ 

ελφηεηα 2.3.1 ηεο παξνχζαο). Με απηφ ηνλ ηξφπν ππάξρεη εζσηεξηθή θηλεηνπνίεζε 

ησλ εξγνιεπηψλ. Ζ επαθφινπζε πξνιεπηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηαρείξηζε 

πεξηβάιινληνο είλαη ηφηε εθηθηφ λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

απφδνζεο.  

 

3.2.1 Αληηκεηώπηζε εκπνδίσλ εθαξκνγήο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο 

αθψο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη, έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα, ησλ 

κηθξνκεζαίσλ θπξίσο επηρεηξήζεσλ είλαη ε αδπλακία πηνζέηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη χπαξμεο ηεο αδπλακίαο απηήο, φπσο 

θαίλεηαη θαη παξαπάλσ, είλαη ε έιιεηςε γλψζεο θαη εκπεηξίαο ζε ζεσξεηηθφ αιιά θαη 

πξαθηηθφ επίπεδν.  

 

Έλαο άιινο ιφγνο αλεπηηπρνχο πηνζέηεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη φηη ε 

θηλεηνπνίεζε γηα απηή ηελ αιιαγή ζηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα είλαη θπξίσο 

εμσηεξηθή, απφ ηνπο πειάηεο θαη ηελ λνκνζεζία θαη ζρεδφλ θαζφινπ εζσηεξηθή.  

(Liyin S. et al., 2006) 

 

3.2.1.1 Γηεζλή Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο θαη Μεηαθνξάο Γλώζεο 

Μηα ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζε δηεζλή 

δίθηπα επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο γλψζεο. Σα δίθηπα απηά ππνζηεξίδνπλ ηελ 

πξνιεπηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, φζνλ αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα. Δίλαη βέβαην φηη ε πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηηο 
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επηρεηξήζεηο απαηηεί ελέξγεηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ππάξρνπλ είηε απφ πιεπξάο γλψζεο, είηε απφ 

πιεπξάο πξαθηηθήο. ρεηηθή έξεπλα ησλ δηθηχσλ απηψλ ζηελ Ηζπαλία έδεημε φηη νη 

ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ζε ηέηνηνπ είδνπο δίθηπα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθά αλ φρη 

πνιχ ζεκαληηθά νθέιε. Οη δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο έλα ηέηνην δίθηπν 

θαζνδεγεί αιιά θαη δηεγείξεη ηε δεκηνπξγία, κεηαθνξά θαη απνξξφθεζε ηεο γλψζεο 

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζαξκνγή δίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, (Camison C., 

2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.2.1.1.1 – Γηαδηθαζίεο Γηθηύσλ Δπηθνηλσλίαο & Μεηαθνξάο Γλώζεο  

(Camison C., 2008, p.833) 

 

 

Ζ ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ είδνπο δηθηχνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ηχπνπο 

αληηπξνζψπσλ. Ο νξγαληζκφο ηνπ δηθηχνπ, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ζπλεξγάδνληαη νη αληηπξφζσπνη, δίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, (Camison C., 2008) 

Παξνρή Τπεξεζηώλ πξνο 

ηηο επηρεηξήζεηο γηα 

πεξηβαιινληηθή 

πξνζαξκνγή. 

Πεξηβαιινληηθέο & 

νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Γεκόζην, εηθνληθό, 

ζπλεηαηξηζηηθό δίθηπν. 

Πεξηβαιινληηθή 

πξνζαξκνγή ηεο 

επηρείξεζεο. 

Δκπινπηηζκόο & 

πξνζαξκνγή ησλ 

γλώζεσλ. 

Απνξξόθεζε γλώζεο. 

Γηάδνζε ξεηήο γλώζεο. 

Γηάδνζε ξεηήο γλώζεο. 
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ρήκα 3.2.1.1.2 – Λεηηνπξγία Γηθηύσλ Δπηθνηλσλίαο & Μεηαθνξάο Γλώζεο 

(Camison C., 2008, p.835) 

 

 

3.2.1.2 Μνληέιν πνιιαπιώλ θξηηεξίσλ γηα  ηελ επηινγή θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ησλ ζηόρσλ ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο 

Μηα άιιε ζεκαληηθή ζπκβνιή γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο εκπεηξίαο θαη 

γλψζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ είλαη εθείλε ησλ Tsai W.-H. θαη Chou W.-C. 

(2009), κε ην κνληέιν «MCDM / Multiple-Criteria Decision-Making». Σν κνληέιν 

απηφ κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα πνπ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηιέμνπλ αλάκεζα απφ ηα πξφηππα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο, (ζρεηηθή αλαθνξά ησλ πξνηχπσλ γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 2.2 ηεο 

παξνχζαο), εθείλν πνπ κεγηζηνπνηεί ηα νθέιε ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ηνπο. Ζ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ πεξηιακβάλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηξηψλ κεζφδσλ απφ 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζθνπφο ηεο είλαη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θπξίσο νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Ζ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 

πλεηαηξηζκόο 

Οξγαληζκνί  

-  Ηδξπηέο 

Φεθηαθή Απνζήθε Πξνκεζεπηέο 

Γηαλνκείο 

Δπηρεηξήζεηο 

Τπνζηεξηθηέο  

Απνξξόθεζε 

γλώζεο 

Μεηαθνξά 

ξεηήο  γλώζεο 

Δκπινπηηζκόο & 

πξνζαξκνγή ξεηήο 

γλώζεο 

Απνξξόθεζε 

γλώζεο 

Γεκηνπξγία 

γλώζεο 

Πξντφληα & 

Τπεξεζίεο 

πξνο πψιεζε 

Κνηλφρξεζηα 

Πξντφληα & 

Τπεξεζίεο  

* ΖΜΔΗΧΖ 

1. Πξνκεζεπηέο: επηρεηξήζεηο (π.ρ. R&D) πνπ θηηάρλνπλ εξγαιεία θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο 

2. Τπνζηεξηθηέο: επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ δσξεάλ πξντφληα ή ππεξεζίεο ζηα κέιε ηνπο  

3. Γηαλνκείο: επηρεηξήζεηο πνπ απνθηνχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο απφ ηελ ςεθηαθή απνζήθε κε ζθνπφ λα ηα πνπιήζνπλ 

ή λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. Απηέο νη επηρεηξήζεηο είλαη θπξίσο 

ζπκβνπιεπηηθέο θαη παξέρνπλ πξνεγκέλεο ππεξεζίεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ – 

ηειηθψλ ρξεζηψλ. 

4. Δπηρεηξήζεηο: είλαη θπξίσο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 
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επηζθφπεζε ηνπ κνληέινπ, φπσο απηή απνδίδεηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, δίλεηαη 

ζην παξαθάησ ζρήκα.  

 

 

ρήκα 3.2.1.2.1 – Μνληέιν «MCDM / Multiple-Criteria Decision-Making» 

(Tsai W.-H. and Chou W.-C., 2009, p. 1448) 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΠΟΦΑΖ 

ΥΡΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ DEMATEL «DECISION MAKING TRIAL & EVALUATION LABORATORY» 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΥΔΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

ΥΡΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ANP «ANALYTIC NETWORK PROCESS» ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΧΝ 

ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΣΑΘΜΗΖ ΣΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΠΟΦΑΖ 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΧΝ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ «ZERO-ONE GOAL PROGRAMMING» ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΣΟΥΧΝ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΣΖ ΛΤΖ 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 SA 8000 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ 

ΜΑΘΖΖ & ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΠΔΛΑΣΖ & 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

ΣΟΥΟ 
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3.2.1.3 Δπάξθεηα γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ ππεύζπλνπ γηα ην ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε θαη θαηάξηηζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο. Ο ππεχζπλνο γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο πξέπεη λα 

έρεη επαξθείο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, θαζψο ν ξφινο ηνπ είλαη λα ζπληνλίδεη 

θνηλσληθά, δηνηθεηηθά, πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή βηψζηκσλ ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα πεξηβάιινληνο πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε. (Καξβνχλεο . θαη Γεσξγαθέιινο Γ., 2003, 816, 818-

819)  

 

ε έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππεχζπλσλ γηα ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο ζε κηθξνκεζαίνπο νξγαληζκνχο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη θαηαζθεπήο - κεηαπνίεζεο πξντφλησλ, βξέζεθε φηη είλαη ζε πςειά 

επίπεδα. Χζηφζν, ε πεξηβαιινληηθή γλψζε ηνπο, θαίλεηαη λα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ 

νξγαληζκψλ απηψλ. Οη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ απαζρνινχλ εζσηεξηθνχο 

επηζεσξεηέο δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ πνπ δελ είλαη επαξθψο 

ελεκεξσκέλνη γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Σν γεγνλφο απηφ ίζσο λα πξνθχπηεη 

θαη απφ ηελ ειαζηηθή λνκνζεζία, ζηελ νπνία εκπίπηνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ. Παξφια απηά νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ νθείινπλ λα 

θαιχςνπλ ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ επηζεσξεηψλ απηψλ, 

ηφζν γηα ηε βειηίσζε ησλ επηζεσξήζεσλ, φζν θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. (Shi K.-H. et al., 2006) 

 

ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο 

εγθαηαζηάζεσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ, «facility management». Οη εηαηξείεο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο εγθαηαζηάζεσλ, έρνπλ κεηαμχ άιισλ θαη 

πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. Ζ ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, κέζα απφ 

ηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη πιένλ ζεκαληηθή. Ζ πην ζεκαληηθή ππεξεζία 

πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ είλαη κηα 

πεξηεθηηθή αλαθνξά πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ αλαθνξά απηή πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη πνζνηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο φπσο ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε 

πνζφηεηα απνβιήησλ θαη ηα έμνδα φπσο ην θφζηνο ελέξγεηαο, ην θφζηνο δηαρείξηζεο 
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απνβιήησλ θαη άιια. Δμίζνπ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο πεξηβαιινληηθήο αλαθνξάο 

είλαη νη πιεξνθνξίεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη φρη 

κφλν επίπεδν θαη νη πιεξνθνξίεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, «benchmarking 

information». Δθηφο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή αλαθνξά, νη επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο 

εγθαηαζηάζεσλ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη. Σέηνηεο πξνηάζεηο 

αθνξνχλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο, ηεο ππφ δηαρείξηζε επηρείξεζεο. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη πεξηιακβάλνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ 

αλαθχθισζε, ηε κείσζε ησλ ξχπσλ θαη άιινπο. (Nousiainen M.and Junnila S., 2008, 

p. 273-275) 

 

3.2.1.4 ηξαηεγηθή Πξνζέγγηζε Κόζηνπο θαη Πεξηβάιινληνο 

Ο Siegel D. (2009) ζε πξφζθαην άξζξν ηνπ αλαθέξεη ηελ ξεαιηζηηθή θαη φρη ηφζν ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα. ν ζπγγξαθέαο 

ππνζηεξίδεη φηη νη δηεπζπληέο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηελ επζχλε λα 

εγθξίλνπλ ηε δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο, κφλν αλ νη δξάζεηο απηέο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ηνλίδεη ηελ άπνςε ηνπ απηή 

αλαθέξνληαο φηη νη δηεπζπληέο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ πξέπεη λα δεζκεχνληαη γηα 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κφλν γηα εζηθνχο ιφγνπο ή εμαηηίαο ηεο θνηλσληθήο πίεζεο. 

Αληίζεηα, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξέπεη λα πινπνηνχληαη φηαλ ππάξρεη 

δηθαηνινγεκέλε απαίηεζε απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, γηα παξάδεηγκα ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ, φπνπ ηειηθά σθειείηαη θαη ε ίδηα ε επηρείξεζε απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηνπο.  

 

Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θνηλσληθήο επζχλεο – «Environmental 

Social Responsibility» πξνθχπηεη απφ ηε κεγάιε απφθιηζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ 

ηνπ ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ κηαο επηρείξεζεο. Σν θνηλσληθφ 

θφζηνο νξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ηνπ ηδησηηθνχ θφζηνπο κηαο επηρείξεζεο θαη ελφο 

επηπιένλ εμσηεξηθνχ θφζηνπο. Σα εμσηεξηθά θφζηε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

παξαγσγή θαη ηε δηαθίλεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ αιιά δελ πξαγκαηνπνηνχληαη 

εζειεκέλα απφ ηνλ παξαγσγφ. Παξαδείγκαηα εμσηεξηθνχ θφζηνπο πεξηιακβάλνπλ ηε 

κφιπλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ 

πιαλήηε, ηελ φμηλε βξνρή θαη ηελ απνςίισζε. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα 
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αλαθέξνπκε φηη ε ζεκειηψδεο ινγηθή ησλ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη θαλνληζκψλ 

είλαη λα ειαηηψζεη ηελ αδπλακία ηεο αγνξάο θαη λα αληηκεησπίζεη ηα θνηλσληθά απηά 

θφζηε. Καηά ζπλέπεηα, ε πηνζέηεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

πξνυπνζέηεη ηε ράξαμε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί έλα πιήζνο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηξαηεγηθή απηή, (Siegel D., 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.2.1.4.1 -  Υάξαμε ηξαηεγηθήο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δπζύλε 

(Siegel D., 2009) 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε κπνξεί λα πηνζεηήζεη ηελ «πξάζηλε» 

θηινζνθία, δελ είλαη κνλνζήκαληνο. Μηα ζεκαληηθή ζπκβνιή πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή είλαη εθείλε ηνπ Hart S..  πγθεθξηκέλα, ζε άξζξν ηνπ ην 2005 παξνπζίαζε έλα 

πιαίζην ζηξαηεγηθήο ην νπνίν πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ - ESR 

ΑΤΜΜΔΣΡΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ  

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ESR ΣΖ ΓΟΜΖ ΣΖ 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΦΡΑΓΜΟΤ 

ΔΗΟΓΟΤ 

ΥΔΖ ΜΔΣΑΞΤ ESR ΚΑΗ 

ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΧΝ ΡΤΘΜΗΔΧΝ 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

ΑΠΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ESR 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ 

ΣΑΚΣΗΚΔ ΑΠΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ 

ΤΗΟΘΔΣΟΤΝ ΣΟ ESR 
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κπνξνχλ λα επελδχζνπλ  ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε, απμάλνληαο παξάιιεια ηελ αμία 

ησλ κεηνρψλ ηνπο.  Σν πιαίζην απηφ ζηξαηεγηθήο δείρλεη φηη νη απνδφζεηο ησλ 

επελδχζεσλ ζηελ αεηθνξία κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκεξηλή ή κειινληηθή αμία 

εζσηεξηθά, ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη εμσηεξηθά ζηελ επξχηεξε 

αγνξά.  

 

 

ρήκα 3.2.1.4.2 Απνδόζεηο Δπελδύζεσλ ζηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (Hart S., 2005, p. 23) 

 

Όκσο ζην ζηάδην απηφ είλαη απαξαίηεηεο κέζνδνη πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αμηνιφγεζε 

δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ζε πνιινχο ηνκείο 

αμηνιφγεζεο. Οη κέζνδνη απηέο ζπλδπάδνπλ ηε γλψζε, ηα ζηνηρεία θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα ινγηθή δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. Μηα θαηεγνξία ησλ κεζφδσλ απηψλ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 

πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ ελίζρπζεο ηεο απφθαζεο, «MCDA / Multi-Criteria Decision 

Aids». (ζρεηηθή αλαθνξά ησλ παξαπάλσ δίλεηαη θαη ζηελ ελφηεηα 3.2.1.2 ηεο 

παξνχζαο ; Kain J.-H., Soderberg H., 2008) 
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Αχμεζε επζπλψλ θαη δηαθάλεηαο. 

ΟΦΔΛΟ 

ΦΖΜΖ & ΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ: 

«ΠΡΑΗΝΖ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ βηψζηκεο αλάπηπμεο 

& δηάδνζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

ΟΦΔΛΟ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ & ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ: 

ΟΡΑΜΑ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
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3.2.1.5 Οξγαλσζηαθή Κνπιηνύξα 

Ζ ζηξνθή ελφο νξγαληζκνχ πξνο ηελ αεηθνξία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

«πξάζηλε» αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηνπ. χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε 

«πξάζηλε» νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηφζν νηθνλνκηθά, φζν 

θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε. Σα πιενλεθηήκαηα απηά πξνθχπηνπλ απφ δπν θχξηεο 

αληηιήςεηο. Πξψηνλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δηαζηάζεσλ ζηελ θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο, είλαη ηθαλή λα ηεο πξνζδψζεη βηψζηκν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Γεχηεξνλ, ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε ηεο ζηξαηεγηθήο, 

(ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ ελφηεηα 3.2.1.4 ηεο παξνχζαο), ζηελ νπνία ηα 

βαζηθά άηνκα ιήςεο απνθάζεσλ κηαο επηρείξεζεο νθείινπλ λα επηηχρνπλ ην 

ειάρηζην απαηηνχκελν επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. (Lloyd C. H. and Crane A., 

2002, p. 216) 

 

Γηα λα επηηχρεη ινηπφλ κηα επηρείξεζε πνπ παξάγεη θηιηθά πξνο πξντφληα πξέπεη, 

(Souza C. et al., 2006): 

 λα «θηίζεη» έλα ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ην πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία πνπ παξάγεη. 

 λα αλαπηχμεη εζηθή εηαηξηθή εηθφλα. 

 λα σθειεζεί απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. 

 λα εθπιεξψζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ, λα βειηηψζεη ην κεξίδην 

αγνξάο ηεο θαη λα απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα καθξνρξφληνπ θέξδνπο ηεο. 

 

Οη δηαζηάζεηο ηεο «πξάζηλεο» νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, θαζψο θαη νη παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφο ηεο θάζε δηάζηαζεο, δίλνληαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα. 
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ρήκα 3.2.1.5.1 – Γηαζηάζεηο «Πξάζηλεο» Οξγαλσζηαθήο Κνπιηνύξαο  

(Lloyd C. H. and Crane A., 2002, p.222) 

 

 

3.3 Πεξηβαιινληηθή πλείδεζε 

Αλ θαη νη πξνζπάζεηεο πνιιψλ θεξδνζθνπηθψλ θαη κε νξγαληζκψλ γηα ελίζρπζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο απμάλνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, ε βειηίσζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ 

θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κέρξη ζηηγκήο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο πεηζνχο 

απφ πιεπξάο δηαθήκηζεο έρνπλ πεξηνξηζκέλα απνηειέζκαηα ζηηο θαηαλαισηηθέο 

ζπλήζεηεο ηεο θνηλσλίαο. Ση ζπκβαίλεη ινηπφλ κε ηελ πεξηβαιινληηθή ζηάζε θαη ηα 

θαηαλαισηηθά πξφηππα ζε παγθφζκην επίπεδν; 
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Ζ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, «environmental consciousness» είλαη έλαο φξνο πνπ 

εθθξάδεη ηηο πεξηβαιινληηθέο πεπνηζήζεηο ή αιιηψο ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ζηάζεο, ελφο αηφκνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πεξηβαιινληηθή 

κέξηκλα, «environmental concern» αλαθέξεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ηνπ 

αηφκνπ, φπσο είλαη ε αγαλάθηεζε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο θχζεο. Ζ πξνψζεζε 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφλησλ πξέπεη λα θαιχπηεη θαη ηηο δχν απηέο έλλνηεο, 

ελψ παξάιιεια είλαη αλαγθαίν λα είλαη ζπκβαηή κε ηα ππάξρνληα θαηαλαισηηθά 

πξφηππα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν θαηαλαισηήο αγνξάδεη, γηαηί έρεη θάπνην πξνθαλέο 

φθεινο απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Σν πξφβιεκα θαηά ηελ πξνψζεζε θηιηθψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφλησλ είλαη φηη ην αηνκηθφ απηφ φθεινο δελ είλαη εκθαλέο 

ζηνλ θαηαλαισηή. Ζ εθιακβαλφκελε πξφζζεηε αμία ησλ πξντφλησλ απηψλ πηζαλψο 

λα κελ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ζηνλ θαηαλαισηή. Έηζη ινηπφλ, γηα ηελ πξνψζεζε 

ηέηνησλ πξντφλησλ είλαη ρξήζηκε ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

πειάηε, κηαο θαη ηα πξαγκαηηθά νθέιε δελ άκεζα νξαηά ζε απηφλ. Οη ζρεδηαζηέο 

αιιά θαη εθείλνη νη νπνίνη ραξάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο, δεκηνπξγψληαο 

κηα «πξάζηλε» εηθφλα, ε νπνία ζπληεξείηαη απφ ελψζεηο κε πεξηβαιινληηθή 

δξαζηεξηφηεηα, κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα εξεζίζκαηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ. (Hartmann P and Ibanez V.A., 2006) 

 

Παξφκνηα, ν Goleman D. (2009, ζει. 40-48), ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «νηθνινγηθή 

λνεκνζχλε», ηνλίδεη φηη ην νηθνινγηθφ ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ, ελψ ε λνεκνζχλε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπκε απφ ηελ 

εκπεηξία καο θαη λα θεξζνχκε απνηειεζκαηηθά απέλαληη ζην πεξηβάιινλ.  

 

χκθσλα κε ηνπο Hartmann P.θαη Ibanez V. A. (2006), ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία φπνπ 

ε επαθή κε ηε θχζε γίλεηαη φιν θαη πην ζπάληα, ε θαηαλάισζε θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ πξντφλησλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ «ππνθαηάζηαην» ηεο πξαγκαηηθήο 

επαθήο ηνπ θαηαλαισηή κε ηε θχζε. 

 

Χζηφζν, ε ζπλνιηθή αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 

πξντφληα, δελ έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πξφζεζε ηνπο λα ηα απνθηήζνπλ θαη 

ηδηαίηεξα αλ είλαη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο θαη αθξηβφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα 
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ζπκβαηηθά πξντφληα. Ζ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη πνιπδηάζηαηε θαζψο 

πεξηιακβάλεη, (Souza C. et al., 2006): 

 Αληίιεςε γηα ηελ επηρείξεζε 

 Πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία 

 Αληίιεςε πνηφηεηαο θαη ηηκήο 

 Δηηθέηεο πξντφληνο 

 Πξνεγνχκελε Δκπεηξία 

 

Έηζη, ε πξνζέιθπζε αγνξάο νηθνινγηθψλ πξντφλησλ δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη αλ δελ 

ππάξμεη θάπνηα αιιαγή ζηελ ππάξρνπζα αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ πξφθιεζε 

ινηπφλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηερληθέο, νη 

νπνίεο λα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηε ζπκπεξηθνξά απηή ηνπ θαηαλαισηή. Γηα 

παξάδεηγκα νη εηηθέηεο ησλ νηθνινγηθψλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο, απνθεχγνληαο ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ φξσλ θαη πξνηηκψληαο ηελ παξνπζίαζε ζηνηρείσλ κε ηε βνήζεηα 

γξαθεκάησλ. (Souza C. et al., 2006) 

 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξεηψλ 

θαη αθνξνχλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Ζ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ πξέπεη 

λα ζπλνδεχεηαη απφ έξεπλεο θαη γξαθήκαηα κε ζθνπφ λα κπνξεί λα επηθπξψλεηαη ε 

νξζφηεηα ηνπο, ελψ δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη θαη ε αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ ελεξγεηψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηα δηαθνξεηηθά ελδηαθεξφκελα κέξε. χκθσλα 

κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ επηδέρεηαη 

βειηίσζεο, θαζψο δελ θαιχπηεη ηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, σο πξνο ηε βηψζηκε αλάπηπμε. (Moreno A. 

and Capriotti P, 2009; Rolland D. and Bazzoni J. K., 2009) 

 

Αδηακθηζβήηεηα ν πεξηβαιινληηθφο ηζρπξηζκφο, (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ 

ελφηεηα 2.4.4 ηεο παξνχζαο), δειαδή ε ρξεζηκνπνίεζε θσδηθνπνηεκέλσλ κελπκάησλ 

είλαη ζχκθσλα κε ηε δηεζλή έξεπλα ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο παξνπζίαζεο 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο.  
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Αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ελφο θσδηθνπνηεκέλνπ κελχκαηνο είλαη ην «ζεκαίλνλ» θαη ην 

«ζεκαηλφκελν». Σν «ζεκαίλνλ» αληηπξνζσπεχεη ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο ή πην απιά 

ηελ πξάμε. Σν «ζεκαηλφκελν» εθθξάδεη ηελ πλεπκαηηθή αληίιεςε ή δηαθνξεηηθά ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο εληππψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ κε ηε 

ιήςε ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ κελχκαηνο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ «θψδηθα» απηνχ 

απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν κεραληζκφ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηνπ 

ηειηθνχ ρξήζηε ηνπ κελχκαηνο. Ζ επηηπρία ηεο επηθνηλσλία απηήο βαζίδεηαη ζε δχν 

ζέκαηα. Πξψηνλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε θνηλνπνίεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δεχηεξνλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

πιεξνθνξίεο απηέο ηθαλνπνηνχλ ηηο πνηθίιεο απφςεηο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. Έηζη, 

ε πεξηβαιινληηθή αλαθνξά κηαο επηρείξεζεο είλαη δπλαηφ λα έρεη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ εηθφλα ηεο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ 

εμέηαζε ηεο πιεξνθνξίαο αθνξά ηφζν ηε «θχζε» ηεο πιεξνθνξίαο,  (πνζνηηθή, 

πνηνηηθή, ζεηηθή ή αξλεηηθή), φζν θαη ην πεξηερφκελν ηεο, (παξειζνληηθή θαη 

κειινληηθή πεξηβαιινληηθή επίδνζε, ζπκβνιηθέο ή νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο). Δίλαη 

ινηπφλ ζαθέο, φηη ηα θσδηθνπνηεκέλα κελχκαηα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαζψο 

θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνία θάζε επηρείξεζε ζπληάζζεη ηηο  

πεξηβαιινληηθέο εθζέζεηο ηεο, (ζρεηηθή αλαθνξά γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο εθζέζεηο 

γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 2.4.6 ηεο παξνχζαο). Ο ηξφπνο ζχληαμεο ησλ εθζέζεσλ απηψλ 

είλαη ινγηθφ λα δηαθέξεη, θαζψο γηα άιιεο επηρείξεζεο απνηειεί απιψο έλα έγγξαθν, 

ελψ γηα άιιεο απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. (Yusoff H. and 

Lehman G., 2009) 

 

3.3.1 Ο ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηακόξθσζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο 

ίγνπξα έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο είλαη θαη ε αλψηεξε εθπαίδεπζε. Σα παλεπηζηήκηα 

νθείινπλ λα έρνπλ ζπλνιηθή δέζκεπζε ζηελ έξεπλα ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε, γηα ηε βειηίσζε ηεο γλψζεο. Δπίζεο, θάζε ζρνιή πξέπεη λα έρεη 

πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα, αλαδεηψληαο ηξφπνπο νιηζηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ. 

(Nicolaidis A., 2006; Coopey J., 2003) 

 

 Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε είλαη αδηαπξαγκάηεπηε, παξά ηα πνηθίια 

εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ. Μεξηθά απφ απηά είλαη, (Nicolaidis A., 2006): 
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 Οη απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ πξνηχπσλ απνζαξξχλνπλ ηα 

παλεπηζηήκηα, φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε. 

 Οη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη ησλ παλεπηζηεκίσλ δελ γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 Οη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ εθαξκνγή ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

 Πνιιέο ζρνιέο δελ γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε εθπαίδεπζε ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 Οη ζρνιέο κπνξεί λα κε ζέινπλ επηπιένλ θφξην εξγαζίαο ζηε δηδαζθαιία, ζηε 

δηνίθεζε θαη ζηελ έξεπλα. 

 

3.4 Δηζαγσγή Νέσλ Σερλνινγηώλ 

ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ε εηζαγσγή θαη ε δηάδνζε βηψζηκσλ  θαηλνηνκηψλ, 

απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

αλαπηπρζεί κηα κέζνδνο ε νπνία νλνκάδεηαη εμεηδηθεπκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο, 

«Strategic niche management». Απψηεξνο ζηφρνο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε επξεία 

κεηαηφπηζε ηεο θνηλσλίαο ζε κηα πεξηζζφηεξν βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κέζα 

απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ηεο ζεζκηθήο θαη θνηλσληθήο 

κεηακφξθσζεο. Έηζη, ε κέζνδνο απηή πεξηιακβάλεη πέληε βήκαηα γηα ηελ εηζαγσγή 

θαη ηε δηάδνζε λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. (ζρεηηθή αλαθνξά γηα 

ηελ θαηλνηνκία γίλεηαη θαη ζην Κεθάιαην 4 ηεο παξνχζαο; Caniels M.C.J. and Romijn 

H.A., 2008) 
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ρήκα 3.4.1 – Δηζαγσγή & Γηάδνζε Νέσλ Σερλνινγηώλ 

1
Ο
 ΒΖΜΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ, (Caniels M.C.J. and Romijn H.A., 2008): 

 Ζ θαηλνηνκία πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθή ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη νη αληηθεηκεληθνί 

ηεο ζηφρνη πξέπεη λα είλαη νξαηνί θαη επέιηθηνη λα ηξνπνπνηεζνχλ. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο αμίεο 

ηνπ ππάξρνληνο θαζεζηψηνο. 

 Ζ χπαξμε επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ λέα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα. 

2
Ο
 ΒΖΜΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ 

 

 ΚΡΗΣΖΡΗΑ, (Caniels M.C.J. and Romijn H.A., 2008): 

 Ζ παξνπζία επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ λέα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα. 

 Σν πείξακα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απιφ, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζπρλέο 

κεηαξξπζκίζεηο. 

 Ο ζθνπφο ηνπ πεηξάκαηνο πξέπεη λα είλαη πςειφο αιιά φρη θαη νπηνπηθφο. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ην ξίζθν ηνπ πεηξάκαηνο είλαη πνιχ κεγάιν. 

 Σα δίθηπα επηθνηλσλίαο είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθά, θαζψο δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο 

ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο ηερλνινγίαο. 

3
Ο
 ΒΖΜΑ 

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ & 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ 

 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΑ ΔΞΖ: 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ είλαη απαξαίηεηε θαη ζε απηφ ην ζηάδην. 

Δπίζεο, ηα δίθηπα επηθνηλσλίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθά, θαζψο δεκηνπξγνχλ 

επθαηξίεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο ηερλνινγίαο. 

 Ζ επηρείξεζε πνπ δεκηνπξγεί ηελ ηερλνινγία έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, θαζψο ζέηεη 

ηνπο ζθνπνχο, θαζνξίδεη ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη αξγφηεξα θαζνξίδεη θαη ηε 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο.  

 Ζ εθκάζεζε είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή θαη απφ ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηνπ 

πεηξάκαηνο. (Caniels M.C.J. and Romijn H.A., 2008, p.254-256) 

4
Ο
& 5

Ο
 ΒΖΜΑ 

ΚΛΗΜΑΚΧΖ ΣΟΤ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ & 

ΑΝΑΛΤΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ 

 

ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ, (Caniels M.C.J. and Romijn H.A., 2008): 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηα δχν 

ηειεπηαία ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ο θχξηνο ιφγνο είλαη φηη πνιχ ιίγα πεηξάκαηα 

έρνπλ θηάζεη ζε απηφ ην ζηάδην. Σν ηειηθφ ζηάδην κηαο λέαο ηερλνινγίαο είλαη ε 

εγθαζίδξπζε ηεο ζηελ αγνξά. Αθφκα θαη φηαλ δελ ζπκβαίλεη απηφ είλαη ζεκαληηθή ε 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο πνπ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί απφ ηελ φιε δηαδηθαζία κεηαμχ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

Οη πξνζηαηεπφκελνη ρψξνη - θξαγκνί πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο, πξέπεη ζηαδηαθά λα  απνκαθξχλνληαη. Τπάξρνπλ δπν 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε πξνζηαζία πξέπεη λα απνζχξεηαη. Πξψηνλ, ε ζπλερφκελε 

πξνζηαζία κηαο ηερλνινγίαο ε νπνία δελ είλαη βηψζηκε, θαηαιήγεη λα είλαη 

δαπαλεξή θαη αλψθειε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη θαιχηεξν ην δίθηπν 

επηθνηλσλίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιια πεηξάκαηα. Όκσο 

θαη ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε φπνπ ε λέα ηερλνινγία εκθαλίδεη θαιέο πξννπηηθέο 

εηζφδνπ ζηελ αγνξά, ε ζπλερηδφκελε πξνζηαζία ηεο πξέπεη λα δηαθφπηεηαη, θαζψο 

κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ επηηπρή εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο. 

 



ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 & ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΗ                                                                     Γηάδνζε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ MBA - TQM                                                                   ειίδα 111 απφ 254     
ΔΛΔΝΖ ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ                                                                       

3.5 Παξαδείγκαηα πκκεηνρήο ζηε Βηώζηκε Αλάπηπμε 

Σα παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε αξρίδνπλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο απφ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’80. ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Ernst Winter & Sohn 

Οη Dr Georg Winter θαη ν Ernst Michael Winter, ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο Ernst 

Winter & Sohn, αλέπηπμαλ ηε δεθαεηία ‘80, έλα εληαίν ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο, γλσζηφ σο «Winter model». Με ην κνληέιν απηφ ε επηρείξεζε 

θαηάθεξε λα γίλεη θάηνρνο ηνπ πξψηνπ βξαβείνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Έηζη, εμαηηίαο ηεο ελ ιφγσ επηηπρίαο ν Dr Georg Winter ζην βηβιίν 

ηνπ «Blueprint for Green Management» (1995, p. 47-52), αλαθέξεη θάπνηεο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ λα αλαγλσξίζεη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα 

έρεη κηα κεζαία επηρείξεζε απφ ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο. Μεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηβιίν είλαη θαη ε 

πεξηβαιινληηθή πιεξνθφξεζε θαη αληαιιαγή εθεπξέζεσλ, «Environmental 

information and invention exchange». πγθεθξηκέλα, νη πεξηβαιινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο δηακαληηψλ ηε βνήζεζαλ λα έξζεη ζε 

επαθή κε εθεπξέηεο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη γλσξηκίεο απηέο αλέδεημαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη εθεπξέηεο ζηελ 

πξνψζεζε ησλ λέσλ πξντφλησλ ηνπο. Έηζη, ε εηαηξεία Winter & Sohn 

ρξεκαηνδφηεζε έλα πξφγξακκα αληαιιαγήο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

θαηλνηνκηψλ, ζην νπνίν νη εθεπξέηεο κπνξνχζαλ λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη 

λα ηηο ζπδεηήζνπλ κε αληηπξνζψπνπο απφ ηε βηνκεραλία θαη ηηο δεκφζηεο αξρέο. 

Έλαο άιινο ζθνπφο ηνπ ζρεδίνπ απηνχ ήηαλ θαη ε αχμεζε ηεο αλάπηπμεο 

θαηλνηνκηψλ. Σα εκπφδηα αλάπηπμεο θαηλνηνκηψλ πνπ βξέζεθαλ ηελ πεξίνδν εθείλε 

ήηαλ ε πξνζηαζία ηεο αγνξά απφ ηηο θαζηεξσκέλεο αλαγλσξίζηκεο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε πεξηνξηζκέλε πξνηππνπνίεζε, ε παξνρή αζθάιεηαο αιιά 

θαη νη δηνηθεηηθέο παξνρέο δελ ζπκβάδηδαλ κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Απηφ ην 

πξφγξακκα έγηλε απνδεθηφ, ελψ ελέπλεπζε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εηδηθψλ 

πεξηβαιινληνιφγσλ ηεο Δ.Δ.. 
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Πνιπεζληθή Δηαηξεία 3M 

Μηα αθφκα απφ ηηο πξψηεο επηρεηξήζεηο πνπ ζηακάηεζαλ λα αληηζηέθνληαη ζηελ 

απνδνρή ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη θαη ε 3M ε νπνία ην 1975 έζεζε σο 

ζηφρν ηεο, ηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο κέζσ ηεο πξφιεςεο. 

Ζ 3Μ είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία κε πεξηζζφηεξεο απφ 35 επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο 

νξγαλσκέλεο ζε 6 εκπνξηθά ηκήκαηα, παξέρνληαο πξντφληα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, αζθάιεηαο νδηθψλ δηθηχσλ, γξαθείνπ, ειεθηξνληθά πξντφληα θαη άιια. 

(http://solutions.3m.com/) 

 

Ζ πνιπεζληθή απηή εηαηξεία, πξνρψξεζε ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ πνπ έρνπλ ηε 

ιηγφηεξε δπλαηή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ, ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 

κέζσ ηεο απνθαηάζηαζεο, ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ππνζηήξημε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

θαλνληζκψλ θαη ζηε βνήζεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ε 3Μ έγηλε γλσζηή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πην επηηπρεκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο ηεο κφιπλζεο, γλσζηφ σο «Pollution Prevention Pays – 

3P». Μεηά ηελ 3Μ αθνινχζεζαλ θαη άιιεο επηρεηξήζεηο φπσο ε Novartis, ε IBM, ε 

Toyota κε ην πβξηδηθφ απηνθίλεην «Prius» θαη άιιεο. (Marcus A.A and Fremeth R., 

2009, p.20-21) 

 

 Όκηινο Δηαηξεηώλ NOVARTIS 

Ο φκηινο εηαηξεηψλ Novartis δεκηνπξγήζεθε ην 1996 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο θαξκαθνινγίαο θαη ζεξαπεπηηθήο θαη απνηειεί έλα αθφκα παξάδεηγκα 

επηρείξεζεο πνπ πηνζεηεί θαη εθαξκφδεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζε φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. (http://www.novartis.com/; 

Δπηζηεκνληθφ Μαξθεηηλγθ, 2009) 

 

Ζ δξάζεηο απηέο ηνπ νκίινπ εηαηξεηψλ Novartis, ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ, (http://www.novartis.com/): 

«θνπφο καο είλαη λα αλαθαιχπηνπκε, λα αλαπηχζζνπκε θαη λα δηαζέηνπκε ζηελ 

αγνξά θαηλνηφκα ζθεπάζκαηα πνπ πξνιακβάλνπλ θαη ζεξαπεχνπλ παζήζεηο, απαιχλνπλ 

ηνλ πφλν, θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο.» 

 

http://www.novartis.com/
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Έηζη, ν φκηινο έρεη δεκηνπξγήζεη ηέζζεξηο ππιψλεο Κνηλσληθήο Δπζχλεο,  έλαο εθ’ 

ησλ νπνίσλ αθνξά ηελ «Μέξηκλα γηα ην Πεξηβάιινλ». χκθσλα ινηπφλ κε ηε 

δηάζηαζε απηή, ε Novartis επηδηψθεη λα θάλεη ιεινγηζκέλε ρξήζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη λα ειαρηζηνπνηεί ηηο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, θαζψο θαη ηνπ 

θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ ηεο. ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο επηδίσμεο απηήο, έρεη 

θαηαθέξεη λα κεηψζεη ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη χδαηνο, κε 

ηαπηφρξνλν δηπιαζηαζκφ ηεο παξαγσγήο ηεο. Δπίζεο, ε Novartis αλαθπθιψλεη ραξηί, 

κειάληα εθηππσηψλ θαη κπαηαξίεο, ελψ κεηψλεη θαη ηηο εθπνκπέο ξχπσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο πβξηδηθά απηνθίλεηα. Σέινο, κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο 

ηεο εηαηξείαο Novartis είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ ηδξχκαηνο Novartis γηα ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε, «Novartis Foundation for Sustainable Development». (http://www.novarti 

s.com/; Adventorial, 2009, ζει. 12-13) 

 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ – ΣΣ HELLENIC POSTBANK 

Σν Σ.Σ. ην 2009 ζε κηα πξνζπάζεηα δηαξθνχο, αλάπηπμεο, πξνψζεζε  έλα θαηλνχξγην 

πξντφλ ζηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά. Με ην λέν Οηθνινγηθφ Μεηνρηθφ 

Δμσηεξηθνχ, «Ecology Global Equities», ην Σ.Σ. επελδχεη ζε εηαηξείεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο. Ζ επέθηαζε απηή ηνπ Σ.Σ. 

δειψλεη ηελ πξννπηηθή ηνπ Σξαπεδηθνχ Οξγαληζκνχ λα αζρνιεζεί ελεξγά κε 

ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ζηηο ελεξγεηαθέο επελδχζεηο. (Φηιιηπίδεο Α., 2009) 

 

Ζ πνιηηηθή θαη ην έξγν ησλ εηαηξεηψλ απηψλ πξέπεη λα απνβιέπεη, 

(http://www.ttbank.gr): 

 ηελ πνηθίιε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελεξγείαο, ηεο κείσζεο ηεο ξχπαλζεο, θαζψο θαη ηεο δηάδνζεο 

ησλ αληηζηνίρσλ ηερλνινγηψλ.  

 ηελ αλάπηπμε ή/θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ πνπ βειηηψλνπλ ηε 

δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ.  

 ηελ αλάπηπμε ή/θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ 

δηαρείξηζε απνβιήησλ, ηελ αλαθχθισζε θιπ..  
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 ηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

ησλ θνηλσληψλ φπνπ εθαξκφδνληαη θαη παξάιιεια πξνζηαηεχνπλ ην 

πεξηβάιινλ.  

 ηελ αλάπηπμε λέσλ πιηθψλ πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή 

επηβάξπλζε. 

 

Όκηινο Δπηρεηξήζεσλ Coca – Cola Σξία Έςηινλ 

Ο φκηινο επηρεηξήζεσλ Coca-Cola Σξία Έςηινλ σο εγέηεο ζην ρψξν κε 

αιθννινχρσλ πνηψλ αλαγλσξίδεη φηη ε βησζηκφηεηα ηνπ εμαξηάηαη απφ ηε 

βησζηκφηεηα ησλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη. (Μεηξάθνπ Ν., 2009) 

ηνλ απνινγηζκφ Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο πνπ εμέδσζε γηα ην έηνο 2008, αλαθέξεη 

φηη ρξεζηκνπνηεί κηα δηαδηθαζία αλάιπζεο επηπηψζεσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην 

δηάινγνο κε ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ηε δηεμαγσγή πεξηνδηθψλ ειέγρσλ γηα ηνλ 

αθξηβή εληνπηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Δπίζεο, ην 

αθνινπζνχκελν ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ νκίινπ είλαη 

πηζηνπνηεκέλν κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 14001:2004, κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγεί κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ζε δηαξθή βάζε. (Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ Coca-Cola Σξία Έςηινλ, 2008) 

ηελ δηάζηαζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πνπ αλαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ, ν 

φκηινο επηρεηξήζεσλ ηεο Coca-Cola, αλαγλσξίδεη δηάθνξεο πεξηνρέο ειέγρνπ θαη 

βειηίσζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 Γηαρείξηζε Τδάηηλσλ Πφξσλ: ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο δεκηνπξγήζεθε ην 2006 

θαη ην πξφγξακκα «Απνζηνιή Νεξφ», κε ζηφρν ηφζν ηελ ελεκέξσζε, φζν θαη 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. 

 Πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηεο ελέξγεηαο: γηα ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηεο εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ ρξεζηκνπνηείηαη θπζηθφ αέξην, γίλεηαη κειέηε 

εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ, ελψ παξάιιεια ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ ςπθηηθά ζπζηήκαηα.  
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 Πξψηεο Ύιεο θαη ηεξεά Απφβιεηα: ε αλαθχθισζε απνηειεί κηα απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ νκίινπ, έηζη ε αλάθηεζε θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ζπζθεπαζηψλ ησλ πξντφλησλ πινπνηείηαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε. 

 Οηθνζχζηεκα: φιεο νη κνλάδεο παξαγσγήο ηνπ νκίινπ βξίζθνληαη ζε 

βηνκεραληθέο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα λα είλαη κηθξή ε επίδξαζε ηνπο ζηα 

γεηηνληθά νηθνζπζηήκαηα. 

 

ΓΗΔΘΝΖ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΑΘΖΝΧΝ 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ (2009), είλαη 

ε «Φξνληίδα» γηα ην Πεξηβάιινλ. Ζ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ Γηεζλνχο 

Αεξνιηκέλα Αζελψλ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ ππεχζπλε θαη απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνθιήζεσλ. ηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο 

απηήο θαηάθεξε λα απνζπάζεη ηελ επξσπατθή δηάθξηζε, «GreenBuilding Partner 

Award 2008», ε νπνία απνηειεί επηβξάβεπζε ηεο ζεκαληηθήο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο πνπ επηηεχρζεθε ζηα θηίξηα θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ αεξνδξνκίνπ.   

Ζ εηαηξεία Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ Α.Δ. δεκνζηεχεη ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Πνιηηηθή ηεο, γηα ηελ ππεχζπλε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνθιήζεσλ. 

Παξάιιεια, εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην 

δηεζλέο πεξηβαιινληηθφ πξφηππν ISO 14001:2004, ζηα πιαίζηα ηνπ  νπνίνπ 

εθπνλείηαη εηήζην Πεξηβαιινληηθφ ρέδην. θνπφο ηνπ  Πεξηβαιινληηθνχ ρεδίνπ 

είλαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη.  

Σα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ παξαθνινπζνχληαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε απφ ηελ ελ 

ιφγσ εηαηξεία είλαη, (Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ Α.Δ., 

2009): 

 Ο ζφξπβνο 

 Ζ πνηφηεηα ηνπ αέξα 

 Ζ πνηφηεηα ησλ πδάησλ 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 
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 Ζ κειέηε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 

 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο δηαζέηεη δηαθξηηφ Σνκέα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζην 

νξγαλφγξακκα ηεο, κε ζθνπφ λα βειηηψλεη ζπλερψο ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο επίδνζε 

θαη λα κεηαθέξεη πξνο ηξίηνπο ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία ηεο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο έρεη θαζηεξψζεη πιένλ ηελ εηήζηα έθδνζε «Δγρεηξηδίνπ 

Πξάζηλσλ Πξαθηηθψλ γηα Δπηρεηξήζεηο». Σν εγρεηξίδην απηφ απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη απνηππψλεη κε ζαθή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν φιε ηελ εκπεηξία πνπ 

απνθηήζεθε απφ ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. 

Σν εγρεηξίδην ρσξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά κέξε θαη νπζηαζηηθά παξνπζηάδεη κε ζαθή 

θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ηελ πξνζέγγηζε ηεο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθή πξντφληνο πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηελ Δ.Δ.. (ζρεηηθή αλαθνξά ηεο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο πξντφληνο 

γίλεηαη θαη ζηελ ελφηεηα 2.2.2, ηεο παξνχζαο; Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009): 

1. Πξαθηηθέο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ 

2. Δξγαιεία πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

3. Πξαθηηθέο γηα ζηξαηεγηθέο εηαηξηθήο επηθνηλσλίαο 

 

Χζηφζν, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο επσθειήζεθε απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν ηεο Δ.Δ. «LIFE», 

(ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.1.1.2.1 ηεο παξνχζαο), ην 

νπνίν μεθίλεζε ζηηο 3 Οθησβξίνπ 2006 θαη έιεμε πξφζθαηα ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009. 

ηα πιαίζηα ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ «LIFE» εγθξίζεθε ην 2006, ην 

πξφγξακκα «GREENbanking4life» ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ επηπηψζεσλ ηεο ηξάπεδαο ζην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε 

θαη κείσζε ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί βέβαηα ν ζηφρνο απηφο ην πξφγξακκα βάδεη σο 

πξνηεξαηφηεηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ πξνψζεζε θαη 

εκπέδσζε ηεο ππάξρνπζαο ηερλνγλσζίαο ηφζν ζε πξσηνγελή επίπεδν (εζσηεξηθφ ηεο 
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ηξάπεδαο), φζν θαη ζε δεπηεξνγελή επίπεδν (πειάηεο, ζπγαηξηθέο ηεο ηξάπεδαο θαη 

επξχηεξν θνηλφ). Απηφ άιισζηε απνηειεί θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αθνχ ην επαξθψο εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ έρεη πξνσζήζεη νδεγνχο 

εθαξκνγήο θαιψλ πξαθηηθψλ αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

πξνο ηα έμσ, φπσο είλαη ην εγρεηξίδην πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ. 

(http://www.greenbanking.gr) 

 

ηελ πξάμε ε Σξάπεδα Πεηξαηψο κεηψλεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο (π.ρ. θαηαλάισζε ραξηηνχ, ελέξγεηαο, λεξνχ), ελψ παξάιιεια 

δεκηνπξγεί θαη πξνσζεί «πξάζηλα» ηξαπεδηθά πξντφληα (φπσο ηα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα), ζπλεηζθέξνληαο ζηελ πινπνίεζε έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηξίηνπο θνξείο. Ζ ζεκαληηθφηεξε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «GREENbanking4life» είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα απφ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε επαγγεικαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ, θαζψο θαη ε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ ππνδνκψλ ηεο Σξάπεδαο, απφ ηελ πηινηηθή 

εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. Ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γίλεηαη γηα ηελ 

αλαθχθισζε ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ραξηηψλ, κειαληψλ θαη 

πιαζηηθψλ θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφλησλ (π.ρ. 

αλαθπθισκέλν θαη κε ρισξησκέλν ραξηί, θαζαξηζηηθά πξντφληα θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ θιπ). Όκσο, πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε αλαθνξά ηνπ «πξάζηλνπ» 

ηξαπεδηθνχ πξντφληνο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξντφλ 

απηφ ζπλδπάδεη ρακειά επελδπηηθά ξίζθα, πςειέο θαη εγγπεκέλεο (απφ ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία) απνδφζεηο, κε παξάιιειε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο δεκηνχξγεζε ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα γηα ηελ 

πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. (Πξηκηθήξε Δ. 

θαη ινηπνί, 2009) 

 

ην εξψηεκα ηη απνδφζεηο κπνξνχκε λα πξνζδνθνχκε απφ ηα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο αλαθέξεη φηη εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο 

επέλδπζεο, ηελ ειηνθάλεηα ηεο πεξηνρήο, ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην αλ 

δηθαηνχηαη ν εθάζηνηε επελδπηήο επηπιένλ επηδφηεζε. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, νη 

αλακελφκελεο απνδφζεηο είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο θαη εγγπεκέλεο γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

http://www.greenbanking.gr/
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ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  

Ζ Δκπνξηθή Σξάπεδα (http://www.combank.gr/), πξνζθέξεη έλα λέν θαηαλαισηηθφ 

δάλεην, ην «home ecoινγηθφ», κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε πξσηνβνπιηψλ θηιηθψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ελαιιαθηηθέο πεγέο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Σν λέν πξντφλ απεπζχλεηαη ζηα λνηθνθπξηά κε νηθνινγηθή 

θαη παξάιιεια απνηακηεπηηθή ζπλείδεζε πνπ αλαδεηνχλ ηξφπνπο κείσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο κέζσ ηεο ελεξγεηαθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπηηηνχ ηνπο 

(π.ρ. κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ, ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, θπζηθνχ 

αεξίνπ, θνπθσκάησλ, ιέβεηα - θαπζηήξα, νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ρακειήο ελεξγεηαθήο 

θιάζεο, κφλσζεο, ζηεγαλνπνίεζεο θ.ά.).  

 

Με ην «home ecoινγηθφ», ε Δκπνξηθή Σξάπεδα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θαηαλαισηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ελεξγεηαθέο παξεκβάζεηο ζηελ θαηνηθία ηνπο κε 

ρακειφ θφζηνο. (http://www.combank.gr/) 
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Βηβιηνγξαθία Σξίηνπ Κεθαιαίνπ 

 

Διιεληθή Βηβιηνγξαθία 

 

Adventorial, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 2009, «Novartis θαη Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε», 

Δπηζηεκνληθφ Μαξθεηηλγθ, ηφκνο 62, ζει. 12-13. 

 

Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ ρέζεσλ Coca-Cola Σξία Έςηινλ, 2008, 

Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο & Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, ζει. 1-92. 

Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο, Μάξηηνο – Απξίιηνο 2009, «136 εθαη. επξψ γηα πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα», Καηλνηνκία Έξεπλα θαη Σερλνινγία, ζει. 25. 

 

Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, 2008, «Οδεγφο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο», δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http:// www.observatory.eommex.gr/eommex/genika.pdf. 

 

Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009, «Δγρεηξίδην 

Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο», Ηνχληνο, ζει. 

1-111, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.observatory.eommex.gr. 

 

Καξβνχλεο ., Γεσξγαθέιινο Γ., 2003, Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο Δπηρεηξήζεηο & 

Βηψζηκε Αλάπηπμε, Δθδφζεηο ηακνχιε Α.Δ., Αζήλα. 

 

Μεηξάθνπ Ν., Ηνχληνο 2009, «Coca-Cola: Γέζκεπζε γηα Βηψζηκεο Κνηλσλίεο», 

Δπηζηεκνληθφ Μαξθεηηλγθ, ηφκνο 61, ζει. 78-79. 

Πξηκηθήξε Δ., Γεκφπνπινο Γ., Γαιακάγθα Α., Φσκάο ., 2009, Δγρεηξίδην Πξάζηλσλ 

Πξαθηηθψλ γηα Δπηρεηξήζεηο, Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. – Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινλ, Βηβιηνζπλεξγαηηθή ΑΔΠΔΔ, Αζήλα. 

 

Ρφδεο Λ., Ηνχιηνο 2009, «πλέληεπμε Αλαιπηή Ν. – Ζ ΔΚΔ είλαη έλα ξηδνζπαζηηθφ 

δφγκα, είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν έλα λέν Μνληέιν Γηνίθεζεο», Δπηζηεκνληθφ 

Μάξθεηηλγθ, ζει. 68-69. 

http://www.observatory.eommex.gr/
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4 Καηλνηόκεο Μέζνδνη 

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ. Έηζη, 

γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε θαηλνηνκία είλαη πιένλ ζπλπθαζκέλε κε ηελ επηβίσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 

Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν ην γεγνλφο φηη ε Δ.Δ. πξφζθαηα εμέδσζε Αλαθνίλσζε κε 

ηίηιν «Reviewing Community Innovation in a changing world», ζηελ νπνία επηζεκαί-

λεηαη φηη αλ θαη έρεη ζεκεησζεί αξθεηή πξφνδν ζηελ θαηλνηνκία ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ρξεηάδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ ε Δ.Δ. λα απνθηήζεη 

εμέρνπζα ζέζε ζηνλ θφζκν. ηελ αλαθνίλσζε απηή ηνλίδεηαη ηδηαηηέξσο, ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο κηαο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε «πξάζηλεο» νηθνλνκίαο. Ζ ζηξνθή απηή 

είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ε Δ.Δ. λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή  θαη λα επηηχρεη 

επξχηεξνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

επηζθφπεζεο απηήο ζα βαζηζηεί ε Δπξσπατθή Γξάζε γηα ηελ Καηλνηνκία, «European 

Innovation Act», πνπ αλακέλεηαη λα θαηαζέζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζα ζην 

2010.  (Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο, 2009a) 

 

ην παξφλ θεθάιαην κειεηάηαη ε έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο, κε ζθνπφ 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο, ελψ παξάιιεια παξνπζηάδνληαη θαη δχν θαηλνηφκεο 

κέζνδνη. 

 

4.1 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηλνηνκίαο 

Ο φξνο Καηλνηνκία κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κηαο ηδέαο ζε 

εκπνξεχζηκν πξντφλ ή ζε ππεξεζία, ζε κηα λέα κνξθή νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, 

ζε κηα λέα ή βειηησκέλε κέζνδν παξαγσγήο, ζε έλα λέν ηξφπν παξνπζίαζεο ελφο 

πξντφληνο ή αθφκε θαη ζε κηα λέα κέζνδν παξνρήο ππεξεζηψλ. Μπνξεί επίζεο λα 

αλαθέξεηαη θαη ζ’ έλα λέν ηξφπν ζθέςεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο θαηάζηαζεο ή 

ελφο πξνβιήκαηνο. (European Commission, 1995) 

 

Γηα ηελ Δ.Δ. (1995), ε θαηλνηνκία είλαη: 
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«ε αλαλέσζε θαη ε κεγέζπλζε ηνπ εχξνπο ησλ πξντφλησλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

αγνξψλ ηνπο, ε εγθαζίδξπζε λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, πξνζθνξάο θαη δηαλνκήο, ε 

εηζαγσγή αιιαγψλ ζηε δηνίθεζε, ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

ζηηο δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ.» 

 

Έλαο άιινο νξηζκφο γηα ηελ θαηλνηνκία δίλεηαη απφ ηνλ P. Drucker, (Παξαηεξεηήξην 

Καηλνηνκίαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο;  www.innowestmac.gr): 

 

«Καηλνηνκία είλαη ην εηδηθφ εξγαιείν ησλ επηρεηξεκαηηψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ αιιαγή ζαλ κηα επθαηξία γηα κηα δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή 

ππεξεζία. Δίλαη δπλαηφ λα παξνπζηαζηεί ζαλ κηα πεηζαξρία, είλαη δπλαηφ λα καζεπηεί, 

είλαη δπλαηφ λα εμαζθεζεί.» 

 

4.1.1 Μνξθέο Καηλνηνκίαο 

Ζ θαηλνηνκία εμαηηίαο ηεο επξείαο έλλνηαο ηεο, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη παξαπάλσ, 

ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα. Σν Δγρεηξίδην ηνπ Όζιν (2005), δηαρσξίδεη ηελ 

θαηλνηνκία ζε: 

 Σερλνινγηθή Καηλνηνκία: ε νπνία αλαθέξεηαη ζε αγαζά/ππεξεζίεο ή 

δηαδηθαζίεο. Ζ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πξντφληνο νξίδεηαη σο ή πινπνίεζε 

ή/θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ελφο πξντφληνο κε βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

απφδνζεο. Παξφκνηα, ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο νξίδεηαη σο ε 

πινπνίεζε ή/θαη πηνζέηεζε λέσλ ή ζεκαληηθά βειηησκέλσλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο ή παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αιιαγέο 

ζηνλ εμνπιηζκφ, ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ζηηο κεζφδνπο εξγαζίαο ή ζε 

θάπνην ζπλδπαζκφ ηνπο. αθψο, νη θαηλνηνκίεο πξντφληνο θαη δηαδηθαζίαο 

είλαη αιιειέλδεηεο, κηαο θαη ε πινπνίεζε ηεο κηαο κπνξεί λα επεξεάδεη ή λα 

επεξεάδεηαη απφ ηελ άιιε. 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ, (Nieto M., 2004): 

1. πλέρεηα – «Continuity»: ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηε ζπζζψξεπζε ηεο γλψζεο κέζα ζην ρξφλν. Ζ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο 
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γλψζεο είλαη απνηέιεζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κηα επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα, νη 

δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κάζεζεο είλαη: Μάζεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ 

δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Pisano G. P., 1997), Μάζεζε 

κέζσ ηεο πξάμεο ε νπνία νπζηαζηηθά απνξξέεη απζφξκεηα απφ ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία (Arrow K., 1962), Μάζεζε κέζα απφ ηε ρξήζε 

ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νη πειάηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξντφληα (Rosenberg N., 1982) θαη ε Μάζεζε κέζα 

απφ ηελ απνηπρία, (Maidique M.A. and Zirger B.J., 1985), ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εζθαικέλσλ απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε. 

2. Πνξεία πνπ αθνινπζείηαη – «Path Dependency»: ε εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο εμαξηάηαη νπζηαζηηθά απφ ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζε ζην 

παξειζφλ, θαζψο θάζε επηινγή πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, 

θαζνξίδεη ηελ επφκελε απφθαζε. 

3. Δίλαη Ακεηάθιεηε – «Irreversible»: ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο δεκηνπξγεί 

λέεο γλψζεηο κέζσ δηαθφξσλ κεραληζκψλ αλάδξαζεο/αλαηξνθνδφ-

ηεζεο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο. 

Οη κεραληζκνί εληζρχνπλ ηελ πινπνίεζε κηαο δεδνκέλεο ηερλνινγίαο 

έλαληη ησλ ππνινίπσλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Καηά ζπλέπεηα γίλεηαη 

ζαθέο φηη ζε ηειηθφ ζηάδην ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πνπ επηιέγεηαη 

είλαη ακεηάθιεηε. 

4. Αβεβαηφηεηα – «Uncertainty»: ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα ή φπνηα γίλεηαη αληηιεπηή κέζσ ηεο 

απφδνζεο ηεο. 

 Με Σερλνινγηθή Καηλνηνκία: ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θαηλνηνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη, κε ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ηερλνινγηθά 

λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ. ηα πιαίζηα κηαο επηρείξεζεο 

ηα βαζηθά είδε κε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο απνηεινχλ νη νξγαλσηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο θαηλνηνκίεο. Παξαδείγκαηα κε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο είλαη ε 

πινπνίεζε πξνεγκέλσλ ηερληθψλ δηνίθεζεο φπσο είλαη ε Γηνίθεζε Οιηθήο 
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Πνηφηεηαο, ε κέζνδνο «Just In Time» θαη ε πινπνίεζε λέαο δηαθνξν-

πνηεκέλεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

Παξάιιεια ε θαηλνηνκία, φπσο ηνλίδεηαη θαη παξαπάλσ, κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη 

απιέο βειηηψζεηο αληί γηα ξηδηθέο αιιαγέο. Έηζη, κε θξηηήξην ην εχξνο θαη ηελ έληαζε 

ηεο, ε θαηλνηνκία ρσξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε, (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ 

Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009b, ζει. 28): 

 Οξηαθή ή ζηαδηαθή: αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή δηαδηθαζηψλ. Οη βειηηψζεηο απηέο 

βαζίδνληαη ζε ππάξρνπζα γλψζε. 

 Ρηδηθή: αλαθέξεηαη ζε λέα/θαηλνχξγηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή ζε λέεο δηαδηθαζίεο. Ζ ξηδηθή 

θαηλνηνκία απαηηεί λέα γλψζε θαη φρη ήδε ππάξρνπζα, φπσο ε νξηαθή 

θαηλνηνκία. 

4.1.2 ηξαηεγηθέο Καηλνηνκίαο 

Καηά ηνλ Freeman (1982) ππάξρνπλ έμη ζηξαηεγηθνί ηχπνη θαηλνηνκίαο νη νπνίνη 

ζηεξίδνληαη ζε κηα ηερλνινγηθή βάζε ην κέγεζνο ηεο νπνίαο πνηθίιιεη. Οη ηχπνη απηνί 

είλαη νη εμήο, (παήο Γ., 2007, ζει. 61, 62): 

 Ο επηζεηηθφο, ζηνλ επηρείξεζε επηζπκεί λα θαηέρεη ηελ εγεζία ζηελ αγνξά 

έρνληαο ην πξνβάδηζκα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο 

ζηελ αγνξά λέσλ πξντφλησλ. 

 Ο ακπληηθφο, θαηά ηνλ νπνίν ε θαηλνηφκνο επηρείξεζε δελ επηζπκεί ηελ 

πξσηηά αιιά νχηε θαη ζέιεη λα κέλεη ζηαζεξή ζε θάπνηεο ηερλνινγηθέο 

αιιαγέο. 

 Ο κηκεηηθφο, ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζε πνπ θαηλνηνκεί αθνινπζεί κηκεηηθά 

ηνπο εγέηεο ηνπ ρψξνπ κε κεγάιε φκσο θαζπζηέξεζε ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ 

πξντφληνο ηεο. 

 Ο εμαξηεκέλνο, φπνπ ε επηρείξεζε έρεη θαηψηεξν κε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. 
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 Ο παξαδνζηαθφο, φπνπ ε επηρείξεζε δελ επηζπκεί λα αιιάμεη ηα πξντφληα ηεο 

επεηδή ε αγνξά δελ απαηηεί θάπνηα αιιαγή θαη ν αληαγσληζκφο δελ εκθαλίδεη 

έληνλε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Ο θαηξνζθνπηθφο, φπνπ ε επηρείξεζε εληνπίδεη κηα επθαηξία ζηελ αγνξά, ε 

νπνία δελ απαηηεί επελδχζεηο ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, αιιά επηηξέπεη ηε 

δηάζεζε ελφο πξντφληνο πνπ θαλείο κέρξη ηφηε δε ην είρε ζθεθηεί. 

 

ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ

ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ

ΜΗΜΖΣΗΚΖ

ΑΜΤΝΣΗΚΖ

ΚΑΗΡΟΚΟΠΗΚΖ

ΥΡΖΖ ΔΡΔΤΝΑ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΚΑΗ 

ΔΤΡΔΗΣΔΥΝΗΩΝ

 

ρήκα 4.1.2.1- ηξαηεγηθέο Καηλνηνκίαο 

 

4.1.3  Γηαδηθαζία Καηλνηνκίαο 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θαηλνηνκία παίδεη έλα ηδηαίηεξα θξίζηκν ξφιν ζην ζχγρξνλν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ πνξεία απφ ηελ αλαθάιπςε κέρξη ηε δηάδνζε κηαο 

ηδέαο, είλαη αλαγθαία ε θαηαλφεζε φρη κφλν ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ πξνσζνχλ 

αιιά θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο ζηελ αγνξά. Ζ κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηλνηνκίαο απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν, εδψ θαη πνιιά ρξφληα. 
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Ζ δηαδηθαζία απηή μεθηλά απφ ην ρψξν ζηνλ νπνίν αλαδεηνχληαη θαη ζπιιέγνληαη 

θαηλνηφκεο ηδέεο, φπσο ε αγνξά, νη πξνκεζεπηέο θ.α., κεηαβαίλεη ζηελ επηινγή 

εθείλσλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο πξννπηηθέο εμέιημεο, πξνρσξάεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο 

θαη ηέινο πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο βησζηκφηεηαο ηεο ηδέαο πνπ επηθξάηεζε. 

(Υαηδεθσλζηαληίλνπ Η. Θ. θαη Γσληάδεο Ζ. Η., 2009, ζει. 117 - 214)  
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ρήκα 4.1.3.1 - Γηαδηθαζία Καηλνηνκίαο  

(Υαηδεθσλζηαληίλνπ Γ. Θ. θαη Γσληάδεο Ζ.Η., 2009, ζει 167) 

 

 

Αλάιπζε Βεκάησλ Γηαδηθαζίαο Καηλνηνκίαο: 

Γέλεζε Ηδεώλ: ην ζηάδην απηφ είλαη απαξαίηεην λα εληζρπζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα 

κέζα ζε κηα επηρείξεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο 

ηερληθέο φπσο, (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009b, 

ζει. 31-33): 

 «Καηαηγηζκφο Ηδεψλ», (Evans J. R. and Lidsay W. M., 2005): ηε κέζνδν απηή 

δηακνξθψλνληαη δηάθνξεο νκάδεο κέζα ζηελ επηρείξεζε κε ζθνπφ ηελ 

παξαγσγή κεγάινπ αξηζκνχ ηδεψλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ απηήο 
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είλαη φηη γίλεηαη ειεχζεξε αληαιιαγή ηδεψλ, ρσξίο θακία θξηηηθή ζρεηηθά κε 

ην αλ ε ηδέα έρεη ή δελ έρεη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. 

 Μέζνδνο «Οκάδεο Δζηίαζεο», (Evans J. R. and Lidsay W. M., 2005): ηε 

κέζνδν απηή δεκηνπξγείηαη κηα νκάδα, εληφο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία 

δηεμάγεη κηα αλνηθηή ζε βάζνο ζπδήηεζε ηελ νπνία ζπληνλίδεη έλα κέινο ηεο 

νκάδαο, ν ζπληνληζηήο. Ζ κέζνδνο απηή ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ηνλ 

«θαηαηγηζκφ ηδεψλ» κε ζθνπφ ηελ αξρηθή δηαινγή ησλ ηδεψλ πνπ έρνπλ βξεζεί. 

 Μέζνδνο «Αλαίξεζε Καλφλσλ», (Evans J. R. and Lidsay W. M., 2005): ηφρνο 

ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη λα θαηαγξαθνχλ ζε πξψηε θάζε νη θαλφλεο πνπ 

αθνινπζεί ε επηρείξεζε ζε κηα δηαδηθαζία θαη ζε δεχηεξε θάζε λα πξνηαζνχλ 

ηξφπνη αλαίξεζεο ησλ θαλφλσλ απηψλ ή ηξνπνπνίεζεο ή βειηίσζεο ηνπο. 

πλήζσο, ε κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ κηα επηρείξεζε αλαδεηά ηδέεο 

γηα ηελ αιιαγή δηαδηθαζηψλ. 

 

Αμηνιόγεζε Ηδέαο: ηε θάζε απηή ε επηρείξεζε πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα δπλαηά 

θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο, θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

απφ ηελ πινπνίεζε ηεο ππφ εμέηαζε ηδέαο. Καηά ζπλέπεηα θξίλεηαη ζθφπηκε ε 

πινπνίεζε κηαο αλάιπζεο «SWOT, Strengths – Weaknesses – Opportunities - 

Threats» απφ ηελ επηρείξεζε, κε ζθνπφ λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν είλαη ξεαιηζηηθή ε 

πξνηεηλφκελε ηδέα. Μεηά ηελ πξψηε απηή αμηνιφγεζε ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

θξίλεη αλ είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ε ηδέα. Έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ν «πίλαθαο αμηνιφγεζεο θαηλνηνκίαο – 

Innovation Scoreboard» ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ επξσπατθνχ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ θαηλνηνκίαο, «Innovation Scoreboard». Ζ επηρείξεζε 

θαιείηαη λα βαζκνινγήζεη ζηνλ πίλαθα απηφ δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο ηδέαο. Σα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη νξγαλσκέλα ζε θαηεγνξίεο, ελψ θάζε θξηηήξην ηνπ 

πίλαθα έρεη έλα ζπληειεζηή βαξχηεηαο αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ. Ζ ηειηθή 

βαζκνινγία ηεο ηδέαο είλαη ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ζε θάζε θξηηήξην. 

(Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔb, 2009, ζει. 36-38) 

 

Έλαο άιινο πην νινθιεξσκέλνο θαη πεξηζζφηεξν σθέιηκνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο κηαο 

ηδέαο απφ ηελ επηρείξεζε είλαη ε θαηάξηηζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Σν 



ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ  

& ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΗ                                                                                   Καηλνηφκεο Μέζνδνη 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ MBA - TQM                                                                   ειίδα 132 απφ 254     
ΔΛΔΝΖ ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ                                                                       

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηε ζειίδα ηίηινπ, ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, ηα 

ζπκπεξάζκαηα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο, ηελ αλάιπζε ηνπ 

θιάδνπ θαη ηεο αγνξάο, ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ, ην ζρέδην ιεηηνπξγίαο, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. (Καξβνχλεο ., 2006, 

ζει. 190-191) 

ρεδηαζκόο Ηδέαο: ηε θάζε απηή θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 

πξνηεηλφκελε ηδέα ζα πινπνηεζεί. Έηζη, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ, λα απνηππσζνχλ θαη 

λα εθηηκεζνχλ σο πξνο ην ρξφλν φιεο νη ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ηδέα. Σα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

απεηθφληζε ηεο ξνήο ησλ ελεξγεηψλ είλαη ηα δηαγξάκκαηα ξνήο, «Flowcharts», ελψ 

γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ ρξνλνπξνγξάκκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δηάγξακκα 

Gantt. (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009b, ζει. 38-

40) 

Αλάπηπμε & Δθαξκνγή Ηδέαο: ηε θάζε απηή είλαη θαιφ ε επηρείξεζε λα 

πξνρσξάεη ζε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο ηδέαο κε ζθνπφ λα ειέγρεηαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ε ηδέα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Δπίζεο, κε ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή εληνπίδνληαη εγθαίξσο αδπλακίεο ή ειαηηψκαηα ηα νπνία θαη’ επέθηαζε 

αληηκεησπίδνληαη άκεζα κέζσ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ 

Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009b, ζει. 42) 

 

4.1.4 Παξάγνληεο Δλίζρπζεο ηεο Καηλνηνκίαο 

Ζ εθαξκνγή ησλ βεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο θαηλνηνκίαο νδεγεί ζε επηηπρεκέλν 

απνηέιεζκα κφλν φηαλ ππάξρεη έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε, 

πηνζέηεζε θαη πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ απφ κηα επηρείξεζε. 

 

Έηζη, κηα επηρείξεζε γηα λα εληζρχζεη ηελ θαηλνηνκία πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζηνπο 

εμήο παξάγνληεο, (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009b, 

ζει. 46-59): 

 Δπηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, (Trott P., 2002): Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα 

δεκηνπξγήζεη θαη λα εδξαηψζεη καθξνπξφζεζκα έλα θαηλνηφκν 
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επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ δίλνληαο έκθαζε ζε κηα ζεηξά παξαγφλησλ. Σα 

ζηάδηα εδξαίσζεο θαηλνηφκνπ θιίκαηνο ζε κηα επηρείξεζε είλαη ηα εμήο: 

1. Φήκε ηεο εηαηξείαο γηα θαηλνηνκία: ε εηαηξεία ζπλήζσο ρξεηάδεηαη αξθεηά 

ρξνληά γηα λα απνθηήζεη θήκε φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, κε ηηο 

πςειέο δαπάλεο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη άιια. 

2. Πξνζέιθπζε δεκηνπξγηθψλ εξγαδνκέλσλ: Μηα θαηλνηφκνο επηρείξεζε 

κπνξεί λα πξνζειθχζεη δεκηνπξγηθνχο εξγαδνκέλνπο. 

3. Δλζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο: Μηα θαηλνηφκνο 

επηρείξεζε πξνζθέξεη δηαζέζηκν ρξφλν ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο γηα λα 

αζρνιεζνχλ κε λέεο ηδέεο, ελψ παξάιιεια έρεη κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ζε 

ηπρφλ ιάζε ηνπο. 

4. Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή/θαη δηαδηθαζηψλ: Σα 

παξαπάλσ ζηάδηα νδεγνχλ ζε βειηηψζεηο ππαξρφλησλ πξντφλησλ, 

ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ή ζηελ αλάπηπμε ξηδηθψλ θαηλνηνκηψλ. 

5. Γεθηηθφηεηα ζε λέεο ηδέεο: Ζ επηρείξεζε αθνινπζψληαο ηα παξαπάλσ 

ζηάδηα γίλεηαη ηειηθά δεθηηθή φρη κφλν ζε λέεο ηδέεο αιιά πξνρσξάεη θαη 

ζηελ πινπνίεζε ηνπο. 

6. Κηλεηνπνίεζε εξγαδνκέλσλ: Ζ δηεχξπλζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηδεψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ηνπ ελζνπζηαζκνχ 

ηνπο. 

7. Τςειφ εζηθφ θαη παξακνλή δεκηνπξγηθψλ εξγαδνκέλσλ: Όιεο νη 

παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάιινπλ ηειηθά ζην απμεκέλν εζηθφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Οξγαλσζηαθή Κνπιηνχξα, (Deloitte Touche Tohmatsu, 2003): Σν 

επηρεηξεζηαθφ θιίκα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο εθθξάδεη ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο, θαζνξίδνληαο έηζη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη εξγαδφκελνη ζθέθηνληαη θαη ελεξγνχλ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο «θαηλνηφκνπ» θνπιηνχξαο είλαη:  

1. Πεηξακαηηζκφο 
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2. Απνδνρή πηζαλφηεηαο απνηπρίαο 

3. Γπλαηφηεηα έθθξαζεο αθφκα θαη θαηλνκεληθά κε ξεαιηζηηθψλ ηδεψλ 

4. Δλζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

5. πλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

 Οξγαλσηηθέο Γνκέο, (McAdam R. el al, 2000): Ζ νξγαλσηηθή δνκή αθνξά 

ζηελ θαηαλνκή θαζεθφλησλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζην ζπληνληζκφ ηνπο. 

Έηζη νη επέιηθηεο νξγαλσηηθέο δνκέο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο γηα 

ηελ θαηλνηνκία έλαληη ησλ απιψλ ηεξαξρηθψλ δνκψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

κπνξεί λα έρεη κηα θαηλνηφκνο επηρείξεζε ζηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή είλαη: 

1. Καλάιηα Δπηθνηλσλίαο. 

2. Πξνζαξκφζηκνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο. 

3. Λήςε απνθάζεσλ κε βάζε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

αηφκνπ. 

4. Πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο κεηαβνιέο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

5. Έκθαζε ζην απνηέιεζκα, ρσξίο πεξηνξηζκνχο απφ απζηεξά 

πξνζδηνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο. 

6. Άηππνο έιεγρνο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

7. Δπέιηθηε εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ εθηειεί ην έξγν. 

8. πκκεηνρή θαη ζπλαίλεζε ζε δηαξθή βάζε. 

 Γηαλνεηηθφ Κεθάιαην, (Wu et al, 2008): Σν δηαλνεηηθφ θεθάιαην κηαο 

επηρείξεζεο είλαη ν ζπλδπαζκφο γλψζεσλ, εκπεηξηψλ, αλζξψπηλσλ θαη 

νξγαλσζηαθψλ πφξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ 

ηεο επηρείξεζεο κε άιινπο νξγαληζκνχο. πλεπψο, ην δηαλνεηηθφ θεθάιαην 

πεξηιακβάλεη: 1. ηηο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 2. ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, 3. ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα, 

4. ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, 5. ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, 6. ηνπο πφξνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε άιινπο 

νξγαληζκνχο.  
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Σν πην ελδηαθέξνλ ίζσο ζεκείν ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ είλαη νη ζρέζεηο 

ελφο νξγαληζκνχ κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Μηα κνξθή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ είλαη νη ζπζηάδεο επηρεηξήζεσλ «Business Clusters», νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ζρεηηθψλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ 

νξγαληζκψλ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο 

ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ φπσο νη ηερλνινγηθέο, νη ζπζηάδεο βαζηζκέλεο ζε 

καθξνρξφληα γλψζε θαη νη ζπζηάδεο βάζεη ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

έρεη κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή.(Porter M. E., 2008) 

 Έξεπλα θαη Αλάπηπμε θαη Αλνηθηή Καηλνηνκία, (Chesbrough H., 2003; 

Emerald Group Publishing Limited, 2007): Ζ έξεπλα θαη αλάπηπμε βνεζάεη 

κηα επηρείξεζε λα επηλνεί λέεο εθαξκνγέο. Χζηφζν, παξά ηα νθέιε κηαο 

επηρείξεζε απφ ηελ εζσηεξηθή έξεπλα θαη αλάπηπμε, είλαη ζχλεζεο ην 

θαηλφκελν λα θαηαθεχγεη ζηελ αλνηθηή θαηλνηνκία εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

θεθαιαίνπ. Με ηελ αλνηθηή θαηλνηνκία κηα επηρείξεζε αλαδεηά ηδέεο ζην 

επξχηεξν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο, πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ θιάδνπ 

θαη ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζεκαληηθή 

πεγή ηδεψλ είλαη νη πειάηεο /ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

 

4.1.5 Παξάγνληεο Κηλεηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα Καηλνηνκία 

Ζ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα κηα επηρείξεζε απνηειεί κηα 

απφθαζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Αλακθηζβήηεηα απνηειεί κηα πξφθιεζε πςεινχ 

θφζηνπο αιιά θαη θηλδχλνπ ηελ νπνία νθείιεη λα απνδερηεί ε επηρείξεζε αλ επηζπκεί 

λα πξσηαγσληζηήζεη ζην νηθνλνκηθφ ζηεξέσκα. Οη παξάγνληεο πνπ ζα σζήζνπλ κηα 

επηρείξεζε ζε ρξεζηκνπνίεζε θαη αλάπηπμε θαηλνηνκίαο εμαξηψληαη θαηά θχξην ιφγν 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη απφ ηελ επηθξάηεζε λέσλ 

θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ. ηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ ππέξ-

θαηαλαισηηζκνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κηα επηρείξεζε λα κπνξεί λα αθνινπζήζεη 

ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο. Γηαλχνπκε κηα επνρή ζηελ νπνία παξαηεξείηαη θαηαηγηζκφο 

λέσλ πξντφλησλ ηα νπνία ζπλήζσο απνιακβάλνπλ ηελ απνδνρή ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ. ε κηα εμαηξεηηθά πιηζηηθή θνηλσλία, ην αγνξαζηηθφ θνηλφ αλαδεηά ζπλερψο 

λέα πξντφληα. Τπφ απηέο ηηο επλντθέο ζπλζήθεο γηα θάζε επηρείξεζε, εχινγα ηίζεληαη 
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εξσηήκαηα φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ κπνξεί λα απνιακβάλεη κηα 

θαηλνηφκνο επηρείξεζε. Παξάιιεια, ζηηο κέξεο καο ράξηλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο νη 

αγνξέο είλαη αλνηρηέο θάλνληαο εχθνιε ηελ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ παξάγνληα απηφλ, κπνξνχκε λα ηνλίζνπκε άιιν έλα 

θίλεηξν γηα θαηλνηνκία πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο. Χζηφζν 

είλαη θαηαλνεηφ φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ππνθηλνχληαη απφ ην θίλεηξν ηεο 

αχμεζεο ηνπ θέξδνπο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαηεξνχκε φηη νη κεηαβνιέο ζηε ζπλνιηθή δήηεζε είλαη 

ζπνπδαίνη παξάγνληεο ζηε δεκηνπξγία νξηζκέλσλ ηχπσλ θαηλνηνκίαο. Χζηφζν 

θαίλεηαη φηη ν βαζηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο θαηλνηνκίεο 

απνηππψλεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ χπαξμε ελφο έληνλα 

αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πηέζεηο γηα ρξήζε ηεο 

θαηλνηνκίαο, ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζηε γξεγνξφηεξε πηνζέηεζε θαη ρξήζε 

θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθείκελνπ λα κε βξεζεί ε επηρείξεζε ζε 

δπζκελέζηεξε ζέζε ζπγθξηηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα λα ράζεη 

κεξίδην αγνξάο θαη θέξδε. (Πξαζηάθνο Γ. θαη ινηπνί, 2003) 

 

Πέξαλ φκσο ησλ θηλήηξσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ νθείιεη λα εμεηαζηεί θαη ε 

ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ χπαξμε ελφο 

ηζρπξνχ ηκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, φπσο θαη ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηεο ζε 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ζπκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ. Άιινη παξάγνληεο 

πνπ ππνβνεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη ε παξνπζία ελφο επηρεηξεζηαθνχ 

θιίκαηνο πνπ λα επλνεί ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ, ε χπαξμε θαη ε αμηνπνίεζε ελφο 

δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο. Αθφκε, ε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο 

γηα ηελ αληαιιαγή ηεο γλψζεο, φπσο θαη ε ζχλαςε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ θαη 

γεληθφηεξα ε δηθηχσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ή ε έληαμή ηνπο ζε ηερλνινγηθά δίθηπα, 

δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηελ αληαιιαγή ηεο γλψζεο θαη ηελ επηθνηλσλία κε νκνεηδείο 

επηρεηξήζεηο, θάηη πνπ πξνζδίδεη φθεινο ζε κηα επηρείξεζε πνπ απνζθνπεί λα 

ραξαθηεξηζηεί θαηλνηφκνο. Σέινο, ε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα ζα 

απνηειέζεη αδηακθηζβήηεηα έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζα θηλεηνπνηήζεη ηηο 

θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Πξαζηάθνο Γ. θαη ινηπνί, 2003) 
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4.1.6 Κίλεηξα γηα Δπελδύζεηο ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

Δίλαη επξέσο απνδεθηή ε ζπνπδαηφηεηα ησλ επελδχζεσλ ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Γηα ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, ηζρχεη ε αθφινπζε 

ππφζεζε, «ε επίηεπμε ηεο θαηλνηνκίαο ζε κηα επηρείξεζε δεκηνπξγείηαη απφ επελδχζεηο 

ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε». Σα θίλεηξα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε εξεπλα 

θαη αλάπηπμε ζεσξείηαη φηη είλαη είηε ε αχμεζε ηνπ θέξδνπο, είηε ην ζηξαηεγηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. Αλ κηα επηρείξεζε δελ επελδχζεη ζε έξεπλα 

θαη αλάπηπμε, ζα ράζεη κεξίδην αγνξάο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε θεξδψλ ηεο, 

δεδνκέλνπ φηη ν αληαγσληζκφο επελδχεη ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε. (παήο Γ., 2007, 

ζει. 116) 

 

Τπφ ηηο έλλνηεο απηέο νη επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε νθείινπλ λα 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία. Πέξαλ φκσο ησλ 

ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, είλαη πξέπνλ λα αθνινπζείηαη ε πνιηηηθή απηή θαη ζε 

εζληθφ επίπεδν. Οπζηαζηηθά νη επελδχζεηο απηέο νθείινπλ λα απνιακβάλνπλ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο, είηε κέζσ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζε πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, είηε κέζσ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ γηα ηηο εηαηξείεο 

πνπ επελδχνπλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε. Αθφκε ν ξφινο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ 

είλαη θαζνξηζηηθφο, κηαο θαη κέζα απφ ηε βαζηθή έξεπλα αλαπηχζζεηαη ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην ηεο ρψξαο. Χζηφζν γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κηα πνιηηηθή ελίζρπζεο 

ησλ επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην πεξηβάιινλ απηφ, ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, θαη ην επίπεδν ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο ζε ηερλνινγηθνχο ρψξνπο θαη ζε ρψξνπο πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ παξαγσγή. Αθφκε απαηηείηαη πςειή ππνδνκή ζε ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη 

δηαζχλδεζε, ηελ άληιεζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ παξάιιειε 

εξγαζία θαη ζπλεξγαζία. (παήο Γ., 2007, ζει. 116) 

 

4.1.7 Ζ Καηλνηνκία ζην Διιεληθό Δπηρεηξεκαηηθό Πεξηβάιινλ 

χκθσλα κε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε απφ νκάδα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, ε Διιάδα αλ θαη θαηαηάζζεηαη πςειά ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ θαη 
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λέσλ πξντφλησλ απφ ηηο εηαηξείεο, πζηεξεί ζε θαηλνηνκηθή επίδνζε. πγθεθξηκέλα, 

ζηελ Διιάδα εκθαλίδεηαη ην κνληέιν πηνζέηεζεο θαη δηάρπζεο λέσλ πξντφλησλ, 

ηερλνινγηψλ θαη κεζφδσλ πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί θαη δελ εκπεξηέρνπλ πςειφ βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο. Γη’ απηφ ην ιφγν ε βειηίσζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα, φπσο 

ηνλίδεηαη θαη ζηελ ελ ιφγσ κειέηε, πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηα δπλαηά ζεκεία ηεο 

ρψξαο. Σα ζεκεία απηά δελ θαίλεηαη λα είλαη ε πξσηνγελή έξεπλα θαη αλάπηπμε ή ε 

ελδνγελήο παξαγσγή θαηλνηνκηψλ, φπσο ζην θαλδηλαβηθφ κνληέιν. Δθ’ φζνλ ε 

Διιάδα είλαη θαιή ζηελ απνξξφθεζε ηερλνινγηψλ πνπ έρνπλ παξαρζεί αιινχ, είλαη 

θαλεξφ φηη πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζε απηφ. πγθεθξηκέλα, ην Διιεληθφ Μνληέιν, 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε κειέηε, δίλεη έκθαζε ζηελ εθαξκνγή δνθηκαζκέλσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ιχζεσλ κε ζηαδηαθά βήκαηα εθαξκνγήο, ζηελ πξνζαξκνγή ζηηο 

θαηαλαισηηθέο αλάγθεο, ζηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο θαη ζηηο εζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη φρη ζηηο ξηδηθέο θαηλνηνκίεο.  (Ληνχθαο . θαη ινηπνί, 2009) 

 

Σα εκπφδηα πηνζέηεζεο θαη αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο Διιεληθέο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ην εμσηεξηθφ, φζν θαη απφ ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ. (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξε-

ηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009a) 

 

Δκπφδηα πηνζέηεζεο θαη αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, 2009b, 

ζει. 27): 

 Αζηαζέο ζεζκηθφ πιαίζην 

 Τςειά γξαθεηνθξαηηθά θφζηε 

 Αλαπνηειεζκαηηθή Καηαλνκή Γαπαλψλ ζε Έξεπλα θαη Σερλνινγία 

 Διιηπήο Δλεκέξσζε γηα Υξεκαηνδνηηθέο Πεγέο 

 Έιιεηςε Κνπιηνχξαο Καηλνηφκνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

Δκπφδηα πηνζέηεζεο θαη αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο απφ  ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ., Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔb, 2009, 

ζει. 27): 

 Παξαδνζηαθή Γνκή – Μηθξφ Μέγεζνο Δπηρεηξήζεσλ 
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 Δζσζηξέθεηα 

 Φφβνο Απνηπρίαο 

 

4.1.7.1 Πξνώζεζε Καηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα θαηλνηνκία θαη νη δεκφζηεο 

επηρνξεγήζεηο είλαη αξθεηά πςειέο, ρσξίο φκσο λα σζνχλ ηε ρψξα ζε πςειέο 

θαηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκία. Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνσζεί ηξία λέα πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην θεληξηθήο 

δξάζεο «Δπηρεηξψ 2009» πνπ εληάζζεηαη ζην Δ..Π.Α. 2007-2013. Σα πξνγξάκκαηα 

απηά είλαη, (Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο, 2009b; http://www.ypan.gr/c_announce 

/45_5 510_ cms.htm): 

1. Σν πξφγξακκα «Δμειίζζνκαη», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 100 εθαη. επξψ,  

ζπκβάιινληαο ζηελ ελίζρπζε νινθιεξσκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο, ζηνρεχεη 

ζηελ ελδπλάκσζε ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρψξηα 

θαη δηεζλή αγνξά, ζηελ ελζσκάησζε θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμε λέσλ, 

πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ. 

2. Σν πξφγξακκα «Πξσηνηππψ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40 εθαη. επξψ, 

αθνξά ηφζν πθηζηάκελεο, φζν θαη λέεο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

πνπ επηδηψθνπλ ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκίαο ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα ηεο ρψξα. 

3. Σν πξφγξακκα «Μεηνηθψ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40 εθαη. επξψ, αθνξά 

ηφζν πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζηελ 

πεξηθέξεηα, φζν θαη ζε λέεο επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχνληαη ζηελ πεξηθέξεηα. 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε λέσλ νηθνλνκηψλ κέζσ ηεο 

ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ, ηεο απνθέληξσζε επηρεηξεκαηηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ελζάξξπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε, πξνο ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα. 
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4.2 Καηλνηόκεο Μέζνδνη 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλερψο 

κεηαβάιινληαη. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη δηθαηνινγεκέλν ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί πιένλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Οη επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπο θαινχληαη λα επαλεμεηάδνπλ θαη λα 

επαλαμηνινγνχλ ηνλ ηξφπν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 

ην ππνθεθάιαην απηφ αλαπηχζζνληαη δχν θαηλνηφκεο κέζνδνη πνπ ζηφρν έρνπλ ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Ζ πξψηε κέζνδνο πνπ 

παξνπζηάδεηαη είλαη ε «IDEF0» θαη ε δεχηεξε ε «TRIZ». 

 

4.2.1 Μέζνδνο «IDEF0 - Integrated Definition Method» 

Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ κηαο 

επηρείξεζεο, δειαδή απνηειεί κηα ηερληθή απεηθφληζεο ηνπο. Ζ κνληεινπνίεζε ησλ 

δηεξγαζηψλ ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. ηελ 

ελφηεηα απηή αξρηθά γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ θαη 

ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ πξνο κειέηε κέζνδν, ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ κε ηε βνήζεηα ζρεκάησλ. 

 

4.2.1.1 Πόηε ρξεζηκνπνηείηαη ε «IDEF0 - Integrated Definition Method» 

Οη επηρεηξήζεηο, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, έρνπλ επηθεληξσζεί ζηνλ εληνπηζκφ 

επθαηξηψλ κε ζθνπφ ηελ απινχζηεπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ ηνπο, ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηεο δνκήο θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο, ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο εξγαζίαο θαη ζηε κείσζε ηνπ πιενλάδνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ 

δηεξγαζία απηή πνπ ζπληειείηαη ζηνπο νξγαληζκνχο ζπλεζίδεηαη λα απνθαιείηαη σο 

αλαζρεδηαζκφο επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ, «Business Process Reengineering - 

BPR».  

 

Σν «Business Process Reengineering» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε 

ξηδηθψλ/δξακαηηθψλ αιιαγψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Χζηφζν, ελαιιαθηηθφο ηξφπνο 

δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ είλαη θαη ν «Business Process 
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Redesign». Ζ δηαθνξά ηεο πξνζέγγηζεο απηήο απφ ην «Business Process 

Reengineering - BPR» είλαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ δηεξγαζηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε πην απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζπλεπψο ην εχξνο ηεο 

αιιαγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη πνιχ κηθξφηεξν. Σέινο, κηα αθφκα πξνζέγγηζε 

γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο, απνηειεί θαη ε Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο, κε ηελ νπνία νη αιιαγέο γίλνληαη ζηαδηαθά ζε κηα επηρείξεζε, θαζψο 

ζηεξίδεηαη ζηε θηινζνθία ηεο ζπλερνχο ζηαδηαθήο βειηίσζεο. (Cheuk Y., Bal J., 

1998) 

 

Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

επαλεμέηαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, εμαιείθνληαο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο νη νπνίεο δελ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ επηρείξεζε θαη δελ 

πξνζζέηνπλ επηρεηξεζηαθή αμία ζην ηειηθφ απνηέιεζκα.  Βαζηθφο ινηπφλ ζθνπφο ηνπ 

«BPR» αιιά θαη φισλ ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είλαη ε 

αλίρλεπζε λέσλ, πην απνδνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ εξγαζίαο, 

πεξηνξίδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο ή κε πξνζηηζέκελεο επηρεηξεζηαθήο αμίαο.   

 

Ζ επηρεηξεζηαθή δηεξγαζία είλαη βαζηθή αξρή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην «BPR». 

Αλαιπηηθφηεξα, ε επηρεηξεζηαθή δηεξγαζία είλαη έλα ζχλνιν αιιεινζρεηηδφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηειηθνχ πξντφληνο/ππεξεζίαο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηνλ πειάηε. (Ξεξνγηάλλεο Γ., 2005) 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δηαθξίλνληαη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο επηρεηξεζηαθψλ 

δηεξγαζηψλ, (Ξεξνγηάλλεο Γ., 2005): 

 Γηεξγαζίεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: πεξηγξάθνπλ ζεκειηψδεηο θαη θξίζηκεο 

ζεκαζίαο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δηελεξγνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη δηεξγαζίεο απηέο είλαη βαζηθέο θαη 

ππνδεηθλχνπλ ην βαζηθφ ιφγν χπαξμεο κηαο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, 

θαζνξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο θαη ζηνρεχνπλ ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο, ζρεδηάδνληαο 

ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο θαη είλαη άκεζα επζπγξακκηζκέλεο κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ (Οκάδα 

ηξαηεγηθήο). 
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 Δπηρεηξεζηαθέο Γηεξγαζίεο: πεξηγξάθνπλ ηηο θξίζηκεο ζεκαζίαο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ παξνρή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ππνδεηθλχνληαο ην βαζηθφ ιφγν αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

(Οκάδα Παξαγσγήο). 

 Γηεξγαζίεο Τπνζηήξημεο & Γηνίθεζεο: παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηε δηαρείξηζε 

ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. πλήζσο αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξγία 

θαλνληζηηθψλ/λνκηθψλ θεηκέλσλ, πξνυπνινγηζκψλ εληφο ησλ νξγαλσηηθψλ 

κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο, ζηε δηαρείξηζε ππνδνκψλ θαη ζε άιια, (Οκάδα 

ειέγρνπ θαη ππνζηήξημεο). 

 

Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ δηεξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο αλεμαξηήησο ηεο πξνζέγγηζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο θαιείηαη σο «Μνληεινπνίεζε Γηεξγαζηψλ». Έλα 

κνληέιν δηεξγαζίαο είλαη κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εθηεινχληαη απφ κηα νκάδα αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. 

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη κνληέισλ: ηα δπλακηθά θαη ηα ζηαηηθά. Σα δπλακηθά κνληέια 

παξνπζηάδνπλ ηε ξνή ησλ γεγνλφησλ, θαζψο αιιάδνπλ έηζη ψζηε λα αληαλαθινχλ 

ηελ κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα ζηαηηθά κνληέια πεξηγξάθνπλ ηηο δηεξγαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ νηθνγέλεηα ησλ «IDEF»  ηερληθψλ, κηα απφ ηηο 

νπνίεο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ππνζηεξίδεη ηα ζηαηηθά κνληέια 

δηεξγαζηψλ. (Ξεξνγηάλλεο Γ., 2005) 

 

4.2.1.2 Παξνπζίαζε ηεο Μεζόδνπ «IDEF0 - Integrated Definition Method» 

Ζ νηθνγέλεηα ηερληθψλ «IDEF» αλαπηχρζεθε απφ ηελ αεξνπνξία ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70. πγθεθξηκέλα νη ηερληθέο απηέο 

αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

ππνζηήξημε παξαγσγή ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, «Air Force Program for Integrated 

Computer Aided Manufacturing -ICAM». Ζ ηερληθή απηή πξνζθέξεη ππνζηήξημε ζε 

δηάθνξα επίπεδα κέζσ δηαθφξσλ κνληέισλ, φπσο ην κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ή 

κνληέιν ιεηηνπξγίαο, ην πιεξνθνξηαθφ κνληέιν θαη ην ηερλνινγηθφ ή δπλακηθφ 

κνληέιν. (Ξεξνγηάλλεο Γ., 2005) 
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Οη ηερληθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεηξά «IDEF» είλαη, (Computer Systems 

Laboratory of the National Institute of Standards and Technology - NIST, 1993): 

 «IDEF0»: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ ιεηηνπξγίαο. Έλα 

κνληέιν ιεηηνπξγίαο απνηειεί κηα δνκεκέλε αλαπαξάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη ησλ δηεξγαζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ ελφο ζπζηήκαηνο. 

 «IDEF1»: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πιεξνθνξίαο. 

Έλα κνληέιν πιεξνθνξίαο αληηπξνζσπεχεη ηε δνκή θαη ηε ζεκαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 «IDEF2»: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή δπλακηθψλ κνληέισλ. Έλα 

δπλακηθφ κνληέιν αλαπαξηζηά ηελ ρξνληθή κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξάο ελφο ζπζηήκαηνο. 

 «IDEF1X»: ην 1983 ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Τπνζηήξημεο ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ε «IDEF1» αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ δεκηνπξγψληαο 

ηελ «IDEF1X», ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελλνηνινγηθή κνληεινπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ/πιεξνθνξηψλ. 

 

Ζ «IDEF0» βαζίδεηαη ζηελ Σερληθή Γνκεκέλεο Αλάιπζεο θαη ρεδηαζκνχ, 

«Structured Analysis and Design Technique – SADT», ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Douglas T. Ross θαη SofTech, Inc.. Ζ «IDEF0» πεξηιακβάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

γξαθηθή απεηθφληζε. πγθεθξηκέλα, απνηειείηαη απφ κηα ηεξαξρηθή ζεηξά 

δηαγξακκάησλ ηα νπνία αιιεινεμαξηψληαη. Σα ζηνηρεία ηεο κνληεινπνίεζεο είλαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο εθπξνζσπνχληαη απφ έλα δηάγξακκα κε θνπηηά 

κε ην νπνίν απεηθνλίδνληαη  ηα ζηνηρεία θαη νη ζρέζεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ. 

(Computer Systems Laboratory of the National Institute of Standards and Technology 

- NIST, 1993) 
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Πιενλεθηήκαηα «IDEF0» (Computer Systems Laboratory of the National Institute of 

Standards and Technology - NIST, 1993): 

1. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη κπνξεί λα γίλεη γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο, ζε θάζε επίπεδν ηεο. Καηά 

ζπλέπεηα ν βαζκφο ιεπηνκέξεηαο είλαη πνιχ πςειφο.  

2. Απνηειεί κηα απιή θαη ζπλνπηηθή γιψζζα επηθνηλσλίαο, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αθξίβεηα, κε απνηέιεζκα λα είλαη εχθνιε ε ρξήζε αιιά 

θαη ε εξκελεία ηεο. 

3. Δληζρχεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πξνγξακκαηηζηψλ, ησλ αλαιπηψλ θαη 

ησλ ρξεζηψλ, θαζψο απνηειεί έλα εχρξεζην εξγαιείν αλαθνξάο. Σν γεγνλφο 

απηφ εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ επθνιία κάζεζεο ηνπ θαη ηελ 

ηεξαξρηθή έθζεζε ιεπηνκέξεηαο πνπ ππνζηεξίδεη. 

4. Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηεο απνδεηθλχεηαη εδψ θαη ρξφληα, κέζα απφ ηε ρξήζε 

ηεο ζηελ πνιεκηθή αεξνπνξία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, αιιά θαη ζε άιια 

αλαπηπμηαθά ζρέδηα θπβεξλήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

5. Μπνξεί λα αλαπαξάγεηαη ζηνλ ππνινγηζηή απφ δηάθνξα εξγαιεία γξαθηθήο 

απεηθφληζεο.  

 

ην ζεκείν παξνπζηάδεηαη ππφ κνξθή ζρεκάησλ, ν ηξφπνο θαηαζθεπήο θαη εξκελείαο 

ηεο κεζφδνπ. Ζ θαηαζθεπή ησλ ζρεκάησλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο 

«Microsoft Office Visio 2003», ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ αλαπαξαγσγή γξαθεκάησλ.  
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Οη έιεγρνη ππνδειώλνπλ ηελ πνιηηηθή ή ηηο ζπλζήθεο πνπ εθαξκόδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία (π.ρ. 

λόκνη, ζεζκνί, θαλνληζκνί θ.η.ι.)

Οη κεραληζκνί αληηπξνζσπεύνπλ ηνπο πόξνπο πνπ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε κηαο 

δηεξγαζίαο (π.ρ. άλζξσπνη, ηκήκαηα, Ζ/Τ, κεραλήκαηα)

 

ρήκα 4.2.1.2.1 – Βαζηθά ηνηρεία Γηεξγαζίαο 

 

Κάζε επηρεηξεζηαθή δηεξγαζία κπνξεί λα απνζπληεζεί ζε θαηψηεξα επίπεδα 

αλάιπζεο. Ζ αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ αθνινπζψληαο ηε ινγηθή ησλ 

ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο, πεξηιακβάλεη ηε ραξηνγξάθεζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ 

ππφ-δηεξγαζηψλ κέρξη ην επίπεδν ηεο ελέξγεηαο. Ζ ηεξαξρηθή αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αξίζκεζεο ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ, 

(Ξεξνγηάλλεο Γ., 2005): 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΗΔΡΑΡΥΗΑ 
ΑΡΗΘΜΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ & 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΔΠΗΠΔΓΟΤ 

Δπίπεδν 0 0 

Δπίπεδν 1 1, 2, 3, 4 θ.η.ι. 

Δπίπεδν 2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 θ.η.ι. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Πίλαθαο 4.2.1.2.1 – Δπίπεδα Ηεξαξρηθήο Αλάπηπμεο Μνληέινπ 

 

Ζ ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο ηεξαξρηθήο αλάπηπμεο ηνπ κνληέινπ, ελψ ρξεζηκνπνηεί 

ηε ινγηθή ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο είλαη πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή θαη νινθιεξσκέλε. 

Απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ κε ην παξαθάησ ζρήκα. Σν αλψηεξν επίπεδν 

ζέηεη ην πιαίζην δξαζηεξηνπνίεζεο θαη εμεγεί ην «γηαηί», ελψ ην θαηψηεξν επίπεδν 
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παξνπζηάδεη κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ην «ηη» θαη ην «πσο». (Mayer J. R., Painter 

K. M., De Witte P., 1992) 

0

ΓΙΔΡΓΑΙΑ

1

ΤΠΟ-ΓΙΔΡΓΑΙΑ

2

ΤΠΟ-ΓΙΔΡΓΑΙΑ

3

ΤΠΟ-ΓΙΔΡΓΑΙΑ

1.1

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

1.2

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

1.3

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

ΔΙΡΟΗ
ΔΚΡΟΗ

ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ

ΔΛΔΓΥΟΙ

 

 ρήκα 4.2.1.2.2 – Ηεξαξρηθή Αλάπηπμε «IDEF0» 

 

Γηα ηελ επηηπρή κνληεινπνίεζε δηεξγαζηψλ κε ηελ ηερληθή «IDEF0» ν αλαιπηήο 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θάπνηνπο «θαλφλεο», (Mayer J. R., Painter K. M., De 

Witte P., 1992): 

√ Έλα δηάγξακκα ξνήο είλαη ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε κηαο δηεξγαζίαο θαη ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηφ, ρσξίο πξφζζεηεο επεμεγήζεηο. ην ράξηε 

δηεξγαζηψλ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κφλν νη εηζξνέο, νη εθξνέο, νη 

κεραληζκνί θαη νη έιεγρνη. 

√ Οη εηζξνέο θαη νη εθξνέο πξέπεη λα μεθηλνχλ θαη λα ηειεηψλνπλ, αληίζηνηρα 

έμσ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. ηκήκα) πνπ πεξηγξάθνπκε. 

√ Έλα θαιφ δηάγξακκα δελ πξέπεη λα πεξηέρεη πνιιέο ξνέο. 

√ ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη ιεπηνκεξέζηεξεο πεξηγξαθέο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ελέξγεηεο. 

√ Μεγάινο αξηζκφο θνπηηψλ απφθαζεο, κεηψλεη ηελ θαηαλφεζε θαη γη’ απηφ 

πξέπεη λα απνθεχγεηαη. 
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√ Οη πεξηηηέο ξνέο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα απνθεχγνληαη δηφηη δε ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ αθξίβεηα πνπ παξέρεη ην κνληέιν, αληηζέησο ηελ επηβαξχλνπλ. 

√ Με εμαίξεζε ην Δπίπεδν 0, ε ηερληθή απηή παξνπζηάδεη ζπλήζσο 4-8 

ελέξγεηεο αλά επίπεδν. Αλ ππάξρνπλ ιηγφηεξεο απφ 4 ελέξγεηεο ζε έλα 

επίπεδν, ηφηε κάιινλ νη ελέξγεηεο δελ είλαη απηνηειείο αιιά απνηεινχλ ηκήκα 

θάπνηαο άιιεο ελέξγεηαο. Δπίζεο, αλ ππάξρνπλ πάλσ απφ 10 ελέξγεηεο ζε 

θάζε επίπεδν, ηφηε ν ράξηεο γίλεηαη δπζλφεηνο. 

Σέινο, θαηά ηε κνληεινπνίεζε δηεξγαζηψλ, νη «ράξηεο» πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Σα 

ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο είλαη, (Ξεξνγηάλλεο Γ., 2005): 

√ θνπφο: αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πινπνηνχληαη νη δηεξγαζίεο πνπ 

απνηππψλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ράξηε δηεξγαζηψλ. 

√ Δχξνο: ε δηεξγαζία πνπ πεξηγξάθεηαη μεθηλάεη απφ θάπνην ηκήκα θαη 

θαηαιήγεη ζε θάπνην άιιν ή ζηνλ πειάηε. 

√ Γηαδηθαζίεο: αλαθέξνληαη νη δηαδηθαζίεο θαηψηεξνπ επηπέδνπ, ππφ κνξθή 

θσδηθνπνίεζεο, εάλ ππάξρνπλ. Ζ θσδηθνπνίεζε, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 4.2.1.2.1 ηεο παξνχζαο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο δηεπθνιχλεη ηελ 

εχξεζε θαη ρξήζε ησλ «ραξηψλ». 

√ Αξκνδηφηεηεο: αλαθέξνληαη νη θχξηνη εκπιεθφκελνη /ππεχζπλνη  

√ ρεηηθή Σεθκεξίσζε: αλαθέξνληαη νη έιεγρνη πνπ γίλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ράξηε δηαδηθαζηψλ. 

√ Αλαγλσξηζηηθφ: αλαθέξεηαη ε θσδηθνπνίεζε ηνπ πξνο επεμήγεζε «ράξηε». 

 

4.2.2 Μέζνδνο «TRIZ» 

Ζ Θεσξία Δπξεκαηηθήο Δπίιπζεο Πξνβιεκάησλ «The theory of solving inventor's 

problems» απνηειεί κηα θαηλνηφκν κέζνδν αληηκεηψπηζεο ηερληθψλ ή νξγαλσζηαθψλ 

πξνβιεκάησλ. Αλαπηχρζεθε ην 1985 απφ ηνλ G.S. Altshuller θαη είλαη γλσζηή σο 

κέζνδνο «TRIZ - Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch». Ζ ινγηθή κε ηελ 
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νπνία ιεηηνπξγεί είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα πξφβιεκα εηδηθφ/εμεηδηθεπκέλν 

κπνξνχκε λα ην αλαγάγνπκε ζε γεληθφ, κε ζθνπφ ηελ επθνιφηεξε αιιά 

εθεπξεηηθφηεξε επίιπζε ηνπ. (www.wikipedia.com) 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ

ΠΡΟΒΛΖΜΑ

ΓΔΝΗΚΟ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΛΤΖ

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ 

ΛΤΖ

 

ρήκα 4.2.2.1 – Λνγηθή Αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ θαηά ηελ «TRIZ»  

(www.triz-journal.com) 

 

χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ην γεληθφ πξφβιεκα αλψηεξνπ επηπέδνπ είλαη λα 

βξνχκε έλαλ ηξφπν λα παξάγνπκε ην πξνο κειέηε πξντφλ ην νπνίν ζε απφδνζε 100% 

λα κελ παξάγεη απφβιεηα θαη λα κελ έρεη πξνζηηζέκελε πνιππινθφηεηα. Οη γεληθέο 

ιχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρήκα 4.2.2.1 ηεο παξνχζαο, έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα 60 ρξφλσλ έξεπλαο ηεο κεζφδνπ απηήο θαη έρνπλ νξγαλσζεί ζηνπο εμήο 

ηχπνπο, (http://www.triz-journal.com/archives/what_is_triz/): 

 

Αλαιπηηθέο Μέζνδνη 

 Σν ηδαληθφ ηειηθφ απνηέιεζκα, «The Ideal Final Result and Ideality» 

 Λεηηνπξγηθή κνληεινπνίεζε, αλάιπζε θαη νινθιήξσζε «Functional 

Modeling, Analysis and Trimming» 

 Δληνπηζκφο ησλ πεξηνρψλ ζχγθξνπζεο, «Locating the Zones of Conflict» 

 

Καζνδεγεηηθέο Μέζνδνη 

 Οη 40 Δθεπξεηηθέο Αξρέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, «The 40 Inventive 

Principles of Problem Solving» 

 Οη αξρέο δηαρσξηζκνχ, «The Separation Principles» 
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 Νφκνη ηεο ηερληθήο εμέιημεο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ πξνβιέςεσλ, «Laws of 

Technical Evolution and Technology Forecasting» 

 76 πξφηππεο ιχζεηο, «76 Standard Solutions» 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο ε πην ρξεζηκνπνηνχκελε είλαη νη 40 εθεπξεηηθέο αξρέο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ο Ρψζνο εθεπξέηεο ηεο κεζφδνπ «TRIZ» αλέπηπμε 40 

θαλφλεο επηλφεζεο – εθεπξεηηθφηεηαο νη νπνίνη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε φισλ 

ησλ ηχπσλ ηηο επηρεηξήζεηο (επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη παξαγσγήο 

πξντφλησλ). Ο G.S. Altshuller απέδεημε φηη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κηαο 

επηρείξεζεο κέζσ θαηλνηνκηψλ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο αξρέο φπνην θαη αλ είλαη ην 

πεδίν εθαξκνγήο κηαο επηρείξεζεο. Δπίζεο, αλαγλψξηζε 39 ηερληθέο/κεραληθέο 

παξακέηξνπο νη νπνίεο δηαηεηαγκέλεο ζε κνξθή «κήηξαο» έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε 

κεηαμχ ηνπο θαη νπζηαζηηθά απηή είλαη θαη ε αηηία ηεο χπαξμεο πξνβιεκάησλ. Σέινο, 

ζηε κέζνδν απηή ππάξρνπλ θαη επίπεδα εθεπξεηηθφηεηαο. (www.triz-journal.com; Jun 

Zhang et al, 2003) 

 

Οη 39 ηερληθέο/κεραληθέο παξάκεηξνη νη νπνίεο δηαηάζζνληαη ππφ κνξθή «κήηξαο» 

δίλνληαη παξαθάησ, (http://triz40.com/aff_Matrix.htm; Glenn Mazur, 1995): 

1. Βάξνο θηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ – «Weight of moving object» 

2. Βάξνο ζηαζεξνχ ζεκείνπ/ζηαζκνχ  – «Weight of stationary» 

3. Μήθνο θηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ – «Length of moving object» 

4. Μήθνο ζηαζεξνχ ζεκείνπ/ζηαζκνχ – «Length of stationary» 

5. Πεξηνρή θηλνχκελν αληηθείκελν – «Area of moving object» 

6. Πεξηνρή ζηαζεξνχ ζεκείνπ/ζηαζκνχ– «Area of stationary» 

7. Όγθνο θηλνχκελν αληηθείκελν – «Volume of moving object» 

8. Όγθνο ζηαζεξνχ ζεκείνπ/ζηαζκνχ – «Volume of stationary» 

9. Σαρχηεηα – «Speed» 

10. Γχλακε (έληαζε) – «Force (Intensity)» 

11. Έληαζε ή Πίεζε – «Stress or pressure» 
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12. ρήκα – «Shape» 

13. ηαζεξφηεηα αληηθεηκέλνπ – «Stability of the object» 

14. Αληνρή – «Strength» 

15. Γηάξθεηα δσήο θηλεηψλ αληηθεηκέλσλ – «Durability of moving objects» 

16. Γηάξθεηα δσήο ζηαζεξψλ αληηθεηκέλσλ – «Durability of non moving objects» 

17. Θεξκνθξαζία – «Temperature» 

18. Έληαζε θσηηζκνχ – «Illumination intensity» 

19. Υξήζε ελέξγεηαο κε θίλεζε – «Use of energy by moving» 

20. Υξήζε ελέξγεηαο απφ ζηαζεξφ ζεκείν/ζηαζκφ – «Use of energy by 

stationary» 

21. Ηζρχο – «Power» 

22. Απψιεηα ελέξγεηαο – «Loss of energy» 

23. Απψιεηα νπζίαο/πεξηερνκέλνπ – «Loss of substance» 

24. Απψιεηα πιεξνθνξίαο – «Loss of information» 

25. Απψιεηα ρξφλνπ – «Loss of time» 

26. Πνζφηεηα ηεο νπζίαο/πεξηερνκέλνπ – «Quantity of substance» 

27. Αμηνπηζηία – «Reliability» 

28. Μέηξεζε αθξίβεηαο – «Measurement accuracy» 

29. Αθξίβεηα παξαζθεπήο – «Manufacturing precision» 

30. Αληηθείκελν πνπ επεξεάζηεθε ή αιινηψζεθε απφ επηβιαβείο νπζίεο – 

«Object-affected harmful» 

31. Αληηθείκελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ επηβιαβείο νπζίεο – «Object - generated 

harmful» 

32. Δπθνιία παξαζθεπήο – «Ease of manufacture» 

33. Δπθνιία ιεηηνπξγίαο – «Ease of operation» 

34. Δπθνιία επηζθεπήο – «Ease of repair» 

35. Πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία – «Adaptability or versatility» 
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36. Πνιππινθφηεηα ζπζθεπψλ – «Device complexity» 

37. Γπζθνιία αλίρλεπζεο/εληνπηζκνχ – «Difficulty of detecting» 

38. Έθηαζε απηνκαηηζκνχ – «Extent of automation» 

39. Παξαγσγηθφηεηα – «Productivity» 

 

Οη 40 θαλφλεο επηλφεζεο εθεπξεηηθφηεηαο δίλνληαη επηγξακκαηηθά παξαθάησ. 

Καζέλαο απφ ηνπο θαλφλεο έρεη πεξαηηέξσ δηαζηάζεηο έηζη ψζηε λα κπνξεί ν 

ελδηαθεξφκελνο λα θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ηνπο, (http://triz40.com/aff_Prin ciples 

.htm; Glenn Mazur, 1995): 

1. Καηάηκεζε - «Segmentation» 

2. Αθαίξεζε πεξηηηψλ ζηνηρείσλ - «Taking out» 

3. Μειέηε πνηφηεηαο κε ζθνπφ ηε δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ νκνηνγέλεηα -  «Local 

Quality» 

4. Αζπκκεηξία - «Asymmetry» 

5. πγρψλεπζε αληηθεηκέλσλ - «Merging», γηα ηελ εθηέιεζε παξάιιεισλ 

δξάζεσλ 

6. Γελίθεπζε - «Universality», πνπ νξίδεηαη σο κεηαηξνπή ελφο αληηθεηκέλνπ ή 

κέξνο απηνχ λα επηηειεί πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο. 

7. Έλζεηα ζηνηρεία - «Nested doll», δειαδή ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ κέζα ζε 

άιιν. 

8. Αληίβαξν - «Anti-weight», γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ βάξνπο ελφο αληηθεηκέ-

λνπ κέζσ ζπγρψλεπζεο κε άιιν αληηθείκελν.  

9. Πξνθαηαξθηηθή ελέξγεηα αληίδξαζεο - «Preliminary Anti-action»: Αλ είλαη 

απαξαίηεην λα θάλνπκε κηα ελέξγεηα πνπ έρεη επηβιαβή θαη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, ε δξάζε απηή πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ δξάζεηο πνπ 

ειέγρνπλ ηηο επηβιαβείο επηπηψζεηο. 

10. Πξνθαηαξθηηθή δξάζε - «Preliminary Action»: Δθηέιεζε ελεξγεηψλ πξηλ απηφ 

λα είλαη αλαγθαίν, κε ηελ απαηηνχκελε αιιαγή ελφο αληηθεηκέλνπ ή κέξνο 

απηνχ. 
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11. Δμ’ αξρήο δεκηνπξγία ζρεδίσλ εθηάθηνπ αλάγθεο – «Beforehand cushioning» 

12. Αιιαγή νξίσλ ζε δπλακηθά πεδία, πξηλ απηφ λα είλαη απαξαίηεην – 

«Equipotentiality». Ζ αξρή κνηάδεη κε ηε 10ε αξρή. 

13. Αληίζηξνθα – «The other way round»: Υξεζηκνπνηνχκε ηελ αληίζεηε ελέξγεηα 

απφ απηή πνπ ήδε εθηειείηαη, γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

14. Υξεζηκνπνίεζε Κακππιφηεηαο – «Spheroidality/Curvature», αληί γηα 

επζχγξακκα ηκήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη επηθάλεηεο. 

15. Γπλακηθή ρεδίαζε ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο – «Dynamics» γηα λα 

επηηχρνπκε ην βέιηηζην επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

16. Μεξηθή ή εθηεηακέλε ρξήζε κεζφδσλ – «Partial or excessive actions», θαζψο 

ην πξφβιεκα ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα επηιχεηαη επθνιφηεξα. 

17. Γηα ηε κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ 

δηαζηάζεσλ ζην ρψξν – «Another Dimension», κε ζηφρν ηελ εχξεζε ηεο 

βέιηηζηεο ιχζεο. 

18. Μεραληθέο ηαιαληψζεηο – «Mechanical vibration» 

19. Πεξηνδηθή δξάζε – «Periodic action» αληί ηεο ζπλερνχο δξάζεο, δειαδή 

ρξεζηκνπνίεζε πεξηνδηθψλ ή παικηθψλ ελεξγεηψλ. 

20. πλέρηζε ηεο ρξήζηκεο δξάζεο – «Continuity of useful action» 

21. Παξάθακςε – «Skipping» 

22. Υξήζε επηβιαβψλ παξαγφλησλ, ηδίσο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα 

λα επηηεπρηεί ζεηηθφ απνηέιεζκα – «Blessing in disguise or Turn Lemons into 

Lemonade» 

23. Αλαηξνθνδφηεζε/Αλάδξαζε – «Feedback» γηα ηε βειηίσζε κηαο δηαδηθαζίαο. 

24. Υξεζηκνπνίεζε ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ/δηαδηθαζηψλ – «Intermediary» 

25. Ζ δεκηνπξγία απηφλνκσλ/απηνεμππεξεηνχκελσλ αληηθεηκέλσλ κε ηελ 

δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ – «Self-service» 

26. Υξεζηκνπνίεζε απιψλ νηθνλνκηθψλ αληηγξάθσλ, αληί ελφο δηαζέζηκνπ, 

αθξηβνχ θαη επζξαχζηνπ αληηθεηκέλνπ – «Copying» 
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27. Αληηθαηάζηαζε νηθνλνκηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ έλα πνιιαπιάζηα νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν ην νπνίν δηαζέηεη νξηζκέλεο ηδηφηεηεο, φπσο είλαη ε  κηθξή 

δηάξθεηα δσήο – «Cheap short-living objects» 

28. Αληηθαηάζηαζε ελφο κεραληθνχ κέζνπ κε έλα κέζν κε αηζζεηήξεο – 

«Mechanics substitution» 

29. Υξήζε πγξψλ κεξψλ ζε έλα αληηθείκελν αληί γηα ζηαζεξά ζηεξεά πιηθά – 

«Pneumatics and hydraulics» 

30. Δπέιηθηεο επηθάλεηεο – «Flexible shells and thin films» 

31. Πνξψδε ζηνηρεία – «Porous materials» 

32. Αιιαγή ρξσκάησλ – «Color Changes» 

33. Οκνηνγέλεηα – «Homogeneity»: αιιειεπίδξαζε αληηθεηκέλσλ κε άιια 

αληηθείκελα ηνπ ίδην πιηθνχ ή παξφκνησλ ηδηνηήησλ. 

34. Υξεζηκνπνίεζε ηκεκάησλ ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο 

«δσήο» ηνπ - «Discarding and recovering» 

35. Τηνζέηεζε αιιαγψλ ζηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζηε 

ζπγθέληξσζε ή ζπλνρή, ζην βαζκφ επειημίαο, ζηε ζεξκνθξαζία – «Parameter 

changes» 

36. Υξεζηκνπνίεζε θαηλνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε κεηαβαηηθέο θάζεηο (π.ρ. 

αιιαγέο φγθνπ θ.η.ι.) – «Phase transitions» 

37. Υξεζηκνπνίεζε ζεξκηθήο δηαζηνιήο πιηθψλ – «Thermal expansion» 

38. Υξεζηκνπνίεζε ηζρπξψλ νμεηδσηηθψλ νπζηψλ – «Strong oxidants» 

39. Υξεζηκνπνίεζε αδξαλψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ – «Inert atmosphere» 

40. Υξεζηκνπνίεζε ζχλζεησλ πιηθψλ – «Composite materials» 

 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη θάζε θαλφλαο πξνηείλεηαη γηα 

ζπγθεθξηκέλεο αληηθάζεηο/ζπγθξνχζεηο ησλ 39 ηερληθψλ/κεραληθψλ παξακέηξσλ. 

Έηζη, παξαζέηνπκε ηε «κήηξα αληηθάζεσλ», ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη ζε θάζε θνπηί ν 

θαλφλαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε αληίθαζε/ζχγθξνπζε. 
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ρήκα 4.2.2.2 – Μήηξα πγθξνύζεσλ «TRIZ» (www.triz-journal.com)  
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5 Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα « IDEF0» & « TRIZ» 

Ζ «πξάζηλε» αλάπηπμε σο έλα θαηλνχξγην κνληέιν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο εμέιημεο. αθψο ε νιηζηηθή αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ην κνληέιν απηφ αλάπηπμεο δελ έρεη επέιζεη αθφκα. Παξ’ 

νι’ απηά γίλνληαη ζεκαληηθά βήκαηα απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε, 

δηάδνζε θαη ηειηθά πηνζέηεζε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 

Ζ εθπαίδεπζε ηεο Διιεληθή θνηλσλίαο ζηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί 

γηα απηήλ έλα θαηλνχξγην πεδίν κάζεζεο. Έηζη, είλαη αλαγθαίν λα εληζρπζεί φρη κφλν 

ζεσξεηηθά αιιά θαη πξαθηηθά ε πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο 

ζηα ζέκαηα απηά, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ έκπξαθηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηάδνζε ηνπ.  

 

Ο ηνπξηζκφο απνηειψληαο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ απψηεξνπ απηνχ 

ζθνπνχ. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ εζληθή ζεκαζίαο ηνπξηζκνχ, κε ηελ επηβαιιφκελε 

αιιαγή ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη έγθαηξα 

ζηελ πηνζέηεζε πξσηνπφξσλ κνληέισλ αλάπηπμεο. Ζ αλάπηπμε «πξάζηλσλ» 

νηθηζκψλ βνεζάεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμνηθείσζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ φξν 

βηψζηκε ή αεηθφξνο αλάπηπμε.  (Κσλζηαληηλίδεο η., 2009) 

 

ην παξφλ θεθάιαην κειεηάηαη ν βηψζηκνο ηνπξηζκφο. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη κηα 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ κέζα απφ ηνλ αλαζρεδηαζκφ κηαο ζπκβαηηθήο μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο. 

 

5.1 Βηώζηκνο Σνπξηζκόο 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ν βηψζηκνο ηνπξηζκφο απνηειεί, (Εήζε Η., 2003, 

ζει. 221): 

«ηε ζπλάληεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία» 

 

Οπζηαζηηθά ν βηψζηκνο ηνπξηζκφο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζχκθσλα κε ηηο αξρή ηεο 
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βησζηκφηεηαο. Έηζη ν ηνπξηζκφο είλαη βηψζηκφο φηαλ είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθφο 

απέλαληη ζε άιιεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο (δειαδή είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκνο) θαη φηαλ 

δελ επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ ή αλ επηθέξεη κπνξεί λα ηηο 

δηαρεηξηζηεί θαη λα ηηο αλαηξέζεη ή έζησ λα ηηο ειαρηζηνπνηήζεη. (Εήζεο Η., 2003, ζει. 

222)  

 

πρλά δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ζην επξχ θνηλφ, κε ηηο έλλνηεο βηψζηκνο ηνπξηζκφο, 

νηθνηνπξηζκφο θαη ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε 

ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα είδε απηά ηνπξηζκνχ.  

 

Ο βηψζηκνο ηνπξηζκφο είλαη ην γεληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ν 

νηθνηνπξηζκφο θαη ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο. Ο νηθνηνπξηζκφο απνηειεί ηνλ 

«ππξήλα» ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ θαη κηα εηδηθή ζεκαηηθή νκάδα ηνπ ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηα νηθνζπζηήκαηα, ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηνπο 

βηφηνπνπο ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε, ζηηο 

ηζρπξφηεξα πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ν βηψζηκνο ηνπξηζκφο 

έρεη κεγαιχηεξν εχξνο θαη απνζθνπεί γεληθά ζην λα κελ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ 

θαη λα ην αλαδεηθλχεη σο έλα ππιψλα δπλακηθήο θαη αλάπηπμεο. Ο ελαιιαθηηθφο 

ηνπξηζκφο έρεη επίζεο πνιχ επξχ ζεκαηηθφ πεδίν, θαζψο πεξηιακβάλεη ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ, ηνλ νηθνζηνπξηζκφ, ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ, ηνλ ζξεζθεπηηθφ 

ηνπξηζκφ θαη άιια. Σα φξηα αλάκεζα ζην βηψζηκφ θαη ζηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ 

δελ είλαη απνιχησο δηαθξηηά εμαηηίαο ηεο γεληθήο θχζεο ηνπο. Πάλησο, ε ζεκαληηθή 

δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο είλαη πην ήπηνο ηνπξηζκφο θαη 

ιηγφηεξν καδηθφο, αλ θαη αλήθεη ζην βηψζηκν ηνπξηζκφ. (Εήζεο Η., 2003, ζει. 226-

227) 

 

Γηα ηελ ζηξνθή απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζην βηψζηκν ηνπξηζκφ είλαη αλαγθαία ε 

επαηζζεηνπνίεζε, θαηάξηηζε θαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ αλαδήηεζε 

πφξσλ θαη ηδεψλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ν βηψζηκνο ηνπξηζκφο έρεη ην κεηνλέθηεκα ηεο 

καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο θαη ηεο έιιεηςεο αληαγσληζκνχ. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί, (Εήζεο Η., 2003, ζει. 230-231): 

 Ζ αγνξά δελ είλαη εμνηθεησκέλε κε ηέηνηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. 
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 Γελ έρνπλ αλαπηπρζεί νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ηνπξηζηηθήο δηαρείξηζεο 

ηέηνησλ πξννξηζκψλ. 

 Ζ αλαγλψξηζε ηέηνησλ πξννξηζκψλ σο βηψζηκσλ νηθνλνκηθά είλαη δπζρεξήο. 

 Ο βηψζηκνο ηνπξηζκφο είλαη ηνπξηζκφο πςεινχ θφζηνπο δηαρείξηζεο θαη 

παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

5.1.2 Κπβεξλεηηθέο θαη Ηδησηηθέο Πξσηνβνπιίεο Δλαιιαθηηθνύ θαη Βηώζηκνπ 

Σνπξηζκνύ 

Παξαδνζηαθνί Οηθηζκνί 

ηελ Διιάδα δελ είλαη ιίγνη νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε 

ζθνπφ λα αλαδεηρζεί ν πνιηηηζκφο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα αιιά θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ πεξηνρψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Σέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε θσκφπνιε ηνπ 

δήκνπ Αξραλψλ, (www.archanes.gr), πνπ βξίζθεηαη λφηηα ηνπ δήκνπ Ζξαθιείνπ. Οη 

Αξράλεο κέζα απφ έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα αλάπιαζεο πξνβάιινπλ ην 

ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ θαη πνιενδνκηθφ «χθνο» ηεο πεξηνρήο, ελψ παξάιιεια έρνπλ 

γίλεη θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Απνηειψληαο 

έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, νη Αξράλεο 

έρνπλ απνζπάζεη αξθεηέο δηαθξίζεηο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν.  

 

Έλα άιιν παξάδεηγκα παξαδνζηαθνχ θξεηηθνχ ρσξηνχ απνηειεί ε ηνπξηζηηθή 

επηρείξεζε «Αξφιηζνο», (www.arolithos.com), πνπ βξίζθεηαη ζην δήκν Ζξαθιείνπ. Ο 

«Αξφιηζνο» είλαη κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε πνπ ζηφρν έρεη λα πξνβάιιεη ηελ 

θξεηηθή παξάδνζε, ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ ηφπνπ, ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηηο αμίεο ηνπ 

λεζηνχ. Έηζη, ν «Αξφιηζνο» είλαη έλα ηνπξηζηηθφ ζπγθξφηεκα ην νπνίν έρεη ηε κνξθή 

ρσξηνχ θαη παξέρεη ζηνλ επηζθέπηε φια φζα ρξεηάδεηαη γηα ηε δηακνλή, ςπραγσγία 

θαη εθπαίδεπζε ηνπ πάλσ ζηελ θξεηηθή παξάδνζε.  

 

«Πξάζηλνη» Οηθηζκνί 

Έλα αξθεηά ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα «πξάζηλσλ» νηθηζκψλ πνπ εκπίπηεη ζε 

θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία είλαη εθείλν ηεο Αγγιίαο. ηελ Αγγιία ε δηάδνζε ηεο 

«πξάζηλεο» αλάπηπμεο εληζρχεηαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
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«Eco – towns». Ζ πξσηνβνπιία απηή έρεη ζηφρν ηελ θαηαζθεπή πφιεσλ, νη νπνίεο ζα 

απνηεινχλ ππνδεηγκαηηθά πξφηππα ηεο αεηθνξίαο. (Departments of Communities and 

Local Government: London, 2008) 

 

Αληίζηνηρα έλα παξάδεηγκα ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο «πξάζηλσλ» νηθηζκψλ είλαη ην 

πξψην νηθνινγηθφ ρσξηφ πνπ δεκηνπξγήζεθε έμσ απφ ηελ πφιε Cloughjordan ηεο 

Ηξιαλδίαο, απφ ηνλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ «Cloughjordan Ecovillage». Ζ 

κειέηε ηνπ έξγνπ απηνχ μεθίλεζε ην 1999 θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηα ηδξπηηθά 

κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ αθνζίσζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ απηνχ δηαηππψζεθε 

θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, ζην νπνίν ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ κειψλ απζηεξψο πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε. Οη πξψηνη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ εγθαηαζηάζεθαλ ην 2009. 

(www.thevillage.ie) 

 

5.2 Δθαξκνγή ησλ κεζόδσλ «TRIZ» & «IDEF0» γηα ηελ ελζσκάησζε 

ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ζε  κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη ζε αληηζηνηρία κε ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ Διιάδα θαη «πξάζηλνη» νηθηζκνί, είηε κε ηελ 

αλάπηπμε δηεζλψλ πξαθηηθψλ ζρεδηαζκνχ ηνπ θξάηνπο, (φπσο ζηηο Αξράλεο), είηε κε 

πξσηνβνπιία ηδησηψλ. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη ν αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ 

κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ λα πξνσζείηε φρη κφλν ε ειιεληθή 

παξάδνζε, φπσο ζπκβαίλεη  κέρξη ζηηγκήο αιιά θαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε. Δπίζεο, 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ζπλήζσο κηα ζπκβαηηθή 

μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ζηελ πηνζέηεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο πξνηείλεηαη ε 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ «TRIZ».  

 

αθψο κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε/εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο ηδέαο, πξνυπνζέηεη ηελ 

αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία δελ γίλεηαη αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.  
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Γηα ηελ πξνηεηλφκελε εθαξκνγή ησλ δχν απηψλ κεζφδσλ ρξεζηκνπνηείηαη σο νδεγφο 

ε βαζηθή δνκή κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ε νπνία απνηειψληαο έλα ζπγθξφηεκα 

εγθαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη: 

 Ξελνδνρείν 

 Δζηηαηφξην 

 Καθεηέξηα  

 Καηαζηήκαηα 

 πλεδξηαθφ Υψξν 
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5.2.1 Δθαξκνγή κεζόδνπ «TRIZ» 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ «TRIZ» ζηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν απνηειείηαη απφ 5 ζηάδηα θαη 

βαζίδεηαη ζηελ θιαζηθή δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, φπσο απηή πξνηείλεηαη 

απφ ηελ ελ ιφγσ κέζνδν. (Jun Zhang el al., 2003) 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ

ΓΙΑΣΤΠΧΗ &  

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΙΦΑΔΧΝ

ΔΞΑΛΔΙΦΗ ΑΝΣΙΦΑΔΧΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΛΤΔΧΝ

ΣΑΓΗΟ 1

ΣΑΓΗΟ 2

ΣΑΓΗΟ 3

ΣΑΓΗΟ 4

ΣΑΓΗΟ 5
ΒΡΔΘΗΚΑΝ ΛΤΔΙ

ΛΤΔΙ

ΑΝ ΠΡΟΚΤΦΔΙ

 ΝΔΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΓΔΝ ΒΡΔΘΗΚΑΝ ΛΤΔΙ

ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ

ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ

 

ρήκα 5.2.1 – Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Πξνβιεκάησλ ηεο Mεζόδνπ «TRIZ» γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππεξεζηώλ – (Jun Zhang et al., 2003) 

 

ηάδην 1: Πξνθαηαξθηηθή Αλάιπζε Πξνβιήκαηνο 

Μηα μελνδνρεηαθή κνλάδα επηζπκεί ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ, κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο. Σν πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ζηελ μελνδνρεηαθή 

επηρείξεζε είλαη ε ζχγθξνπζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. αθψο, ε πξνζέιεπζε πεξηζζφηεξσλ 



ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

 ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΗ                                     Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα «IDEF0» & «TRIZ» 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ MBA - TQM                                                                   ειίδα 167 απφ 254     
ΔΛΔΝΖ ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ                                                                       

επηζθεπηψλ ζηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε είλαη επηζπκεηή, φκσο δεκηνπξγεί έλα 

πιήζνο πξνβιεκάησλ, φπσο: 

 Αχμεζε θαηαλάισζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 Απμεκέλε ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ θαζαξηζηηθψλ θαη άιισλ πιηθψλ 

ζπληήξεζεο θαη θαζαξηφηεηαο. 

 Αχμεζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ελέξγεηαο. 

 Αχμεζε ιπκκάησλ μελνδνρείνπ. 

 Τπνβάζκηζε ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ ηνπίνπ. 

 Αχμεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη θπξίσο ησλ 

κνηνζηθιεηψλ θαη απηνθηλήησλ. 

 Αχμεζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Αχμεζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ αέξα. 

 

Ζ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε απνηειεί έλα ζχζηεκα, κηα νληφηεηα ε νπνία επεξεάδεη 

θαη επεξεάδεηαη απφ επηκέξνπο ζπζηήκαηα, φπσο ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ – (αέξαο, λεξφ, ελέξγεηα θ.η.ι.), ηνπο επηζθέπηεο θαη άιια. Ζ ηδαληθή 

ιχζε πνπ ςάρλνπκε πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεί ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, ρσξίο φκσο 

λα κεησζεί ε πξνζέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ρσξίο λα δεκηνπξγεζνχλ θαηλνχξγηα 

πξνβιήκαηα. θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη λα βξεζνχλ απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο 

νη νπνίεο λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ην 

μελνδνρείν ζε ηνπηθφ θαη θαη’ επέθηαζε ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

ηάδην 2: Γηαηύπσζε & Μνληεινπνίεζε Πξνβιήκαηνο 

Ζ δηαηχπσζε θαη κνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ ηερληθή ηππνπνίεζεο πξνβιήκαηνο – «Problem Formulator», ηεο κεζφδνπ 

«TRIZ», (Zlotin et al., 2001). θνπφο ηεο κνληεινπνίεζεο ελφο πξνβιήκαηνο είλαη λα 

θαηαζθεπαζηεί έλα δηάγξακκα ιεηηνπξγηψλ, ην φπνην λα δείρλεη ηηο ζρέζεηο αηηίνπ 
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απνηειέζκαηνο.  Σν δηάγξακκα απηφ πεξηέρεη ηε βαζηθή ρξήζηκε ιεηηνπξγία – 

«Primary Useful Function», ηηο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο – «Useful Functions» θαη ηηο 

επηβιαβείο ιεηηνπξγίεο – «Harmful Functions». 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο ε βαζηθή ρξήζηκε ιεηηνπξγία είλαη ε 

πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέρξη ζηηγκήο κε γλψκνλα 

κφλν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Οη ελδερφκελεο επηβιαβείο 

ιεηηνπξγίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε θηινζνθία απηή αλάπηπμεο ηνπ μελνδνρείνπ 

είλαη ηα πξνβιήκαηα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. 

ΠΡΟΔΛΚΤΖ 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΩΝ 

ΠΔΛΑΣΩΝ

ΒΔΛΣΗΩΝΔΗ ΣΖΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑ ΔΠΔΚΣΑΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

 ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

& ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΑ

ΓΔΝ ΗΚΑΝΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Ζ ΑΡΥΖ 

ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΆΠΣΤΞΖ:

ΣΗΘΔΣΑΗ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑ 

ΣΩΝ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΓΔΝΔΩΝ ΝΑ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΟΤΝ ΣΗ ΓΗΚΔ ΣΟΤ 

ΑΝΑΓΚΔ

ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ

ΔΠΗΠΣΩΔΗ

ΘΔΣΗΚΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΘΔΣΗΚΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΥΡΖΗΜΖ

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΡΖΗΜΖ

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΖ

ΔΠΗΒΛΑΒΖ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΖ

ΔΠΗΒΛΑΒΖ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

ΒΑΗΚΖ ΥΡΖΗΜΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

 

 ρήκα 5.2.2 – Μνληεινπνίεζε Πξνβιήκαηνο 

 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρήκα κνληεινπνίεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, εληνπίδνληαη 

ηξεηο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ: 

1. Απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέιθπζε πειαηψλ: Πξέπεη λα βξεζεί έλαο 

δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πξνζέιθπζεο ησλ πειαηψλ, ν νπνίνο λα κελ απαηηεί 

επέθηαζε ηνπ μελνδνρείνπ κε ηαπηφρξνλε αιφγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. 

2. Απνηειεζκαηηθφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε: Πξέπεη λα βξεζεί έλαο 

ελαιιαθηηθφο ηξφπνο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ μελνδνρείνπ, ν νπνίνο λα 

κελ επεξεάδεη αξλεηηθά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

3. Απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ: Πξέπεη λα βξεζεί έλαο 

ηξφπνο λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ νη 



ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

 ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΗ                                     Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα «IDEF0» & «TRIZ» 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ MBA - TQM                                                                   ειίδα 169 απφ 254     
ΔΛΔΝΖ ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ                                                                       

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ μελνδνρείνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. Σν μελνδνρείν πξέπεη λα βξεη ηξφπνπο λα επσθειείηαη απφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ δεκηνπξγεί. 

 

ηάδην 3: Αλάιπζε Αληηθάζεσλ 

ην ζηάδην απηφ γίλεηαη ε κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε 

δηαηχπσζε θαη κνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ππφ ην πξίζκα ησλ 39 

ηερληθψλ/κεραληθψλ παξακέηξσλ «engineering parameters», (ζρεηηθή αλαθνξά ζηηο 

ηερληθέο απηέο παξακέηξνπο γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 4.2.2 ηεο παξνχζαο), κε ζθνπφ λα 

εληνπηζηνχλ νη αληηθάζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη λα επηιπζνχλ. 

1. Βάξνο Κηλνχκελνπ Αληηθεηκέλνπ – «Weight of moving object»: ζηελ 

θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζαλ λα εληάζζνληαη ηα νρήκαηα κεηαθνξάο 

πιηθψλ, ηξνθίκσλ, απνξξηκκάησλ, ν θνξεηφο εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο, ην 

ραξηί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη άιια. 

2. Βάξνο ζηαζεξνχ ζεκείνπ/ζηαζκνχ – «Weight of stationary»: ζηελ θαηεγνξία 

απηή ζα κπνξνχζαλ λα αλήθνπλ φια ηα ζηαζεξά αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ 

εληφο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, φπσο ηα έπηπια, νη ζπζθεπέο, νη πφξηεο, ηα 

κεραλήκαηα θαη άιια. 

3. Μήθνο θηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ – «Length of moving object»: ζηελ 

θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζαλ λα εληάζζνληαη νη δηαζηάζεηο ησλ νρεκάησλ 

θαη ηνπ θνξεηνχ εμνπιηζκνχ. 

4. Μήθνο ζηαζεξνχ ζεκείνπ/ζηαζκνχ – «Length of stationary»: ζηελ θαηεγνξία 

απηή ζα κπνξνχζαλ λα εληάζζνληαη νη δηαζηάζεηο ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ηεο μελνδνρεηαθήο  κνλάδαο φπσο ησλ επίπισλ, 

ζπζθεπψλ, πηζίλσλ, πνξηψλ θαη άιισλ. 

5. Πεξηνρή θηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ – «Area of moving object»: ζηελ θαηεγνξία 

απηή ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ε επηθάλεηα πνπ θαιχπηνπλ θηλνχκελα 

αληηθείκελα, φπσο ηα ραξηηά, ν εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο, ηα 

απνξξίκκαηα θαη άιια. 
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6. Πεξηνρή ζηαζεξνχ ζεκείνπ/ζηαζκνχ – «Area of stationary»: ζηελ θαηεγνξία 

απηή ζα κπνξνχζε λα εληάζζεηαη ε επηθάλεηα πνπ θαιχπηνπλ ηα έπηπια, νη 

ζπζθεπέο, νη πηζίλεο, νη θήπνη (δελδξνθπηεκέλεο πεξηνρέο εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

μελνδνρεηαθή κνλάδαο) θαη άιια. 

7. Όγθνο θηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ – «Volume of moving object»: ζηελ 

θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα εληάζζεηαη ν φγθνο ραξηηνχ, απνξξηκκάησλ, 

θάδσλ, νρεκάησλ θαη άιισλ. 

8. Όγθνο ζηαζεξνχ ζεκείνπ/ζηαζκνχ – «Volume of stationary»: ζηελ θαηεγνξία 

απηή ζα κπνξνχζε λα εληάζζεηαη ν φγθνο ηεο πηζίλαο, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ 

θηηξίσλ θαη άιισλ. 

9. Σαρχηεηα – «Speed»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα εληάζζεηαη ν 

ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ, ν ρξφλνο πνπ 

ρξεηάδεηαη έλα θιηκαηηζηηθφ γηα ηελ απφθηεζε ηεο απαηηνχκελεο 

ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ μελνδνρείνπ, ν ξπζκφο ηεο δηαδηθαζίαο 

ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ γηα ην μελνδνρείν, ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ε 

αλψηεξε δηνίθεζε ελεκεξψλεηαη γηα ηηο λέεο ηάζεηο θαη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο 

θαη άιια. 

10. Γχλακε (έληαζε) – «Force (Intensity)»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα 

εληάζζεηαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηεξγαζηψλ 

ηνπ μελνδνρείνπ. πγθεθξηκέλα, ε έληαζε κε ηελ νπνία επεξεάδνληαη νη 

δηεξγαζίεο, κεηά ηε ιήςε δηαθφξσλ απνθάζεσλ. 

11. Πίεζε – «Pressure»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα εληάζζεηαη ε 

πίεζε απφ εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο παξάγνληεο γηα βειηίσζε ή ξηδηθή 

αιιαγή ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ μελνδνρείνπ. 

12. ρήκα – «Shape»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζαλ λα εληάζζνληαη νη 

γξακκέο επηθνηλσλίαο πνπ αθνινπζνχληαη εληφο ηνπ μελνδνρείνπ. 

πγθεθξηκέλα, ε επηθνηλσλία εληφο ηνπ μελνδνρείνπ κπνξεί λα είλαη 

νξηδφληηα, δειαδή κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ή θάζεηε 

δειαδή κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ελφο ηκήκαηνο. (Σζηγθάθνο Δκ., 2010) 

Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα εληάζζεηαη θαη ε κνξθή ησλ 
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δηαδηθαζηψλ ηνπ μελνδνρείνπ. Οη δηεξγαζίεο κπνξεί λα έρνπλ ζεκεία ειέγρνπ 

δειαδή λα έρνπλ ηε κνξθή βξφγρνπ, έηζη ψζηε λα γίλεηαη αλαηξνθνδφηεζε 

ηεο πιεξνθνξίαο ή λα είλαη γξακκηθέο θαη λα κελ έρνπλ ζεκεία ειέγρνπ. 

13. ηαζεξφηεηα Αληηθεηκέλνπ – «Stability of the object»: ζηελ θαηεγνξία απηή 

ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ν βαζκφο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεξγαζηψλ ηνπ 

μελνδνρείνπ. Αλ δελ ππάξρεη επάξθεηα ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

γίλεηαη ζπρλά αλαζρεδηαζκφο ηνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπο. 

14. Αληνρή – «Strength»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα εληάζζεηαη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν αληηζηέθεηαη ζηελ αιιαγή ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. αλ 

ηερληθή παξάκεηξνο ε αληνρή εμεγείηαη σο ν βαζκφο αληίζηαζεο πνπ έρεη έλα 

πιηθφ απέλαληη ζηελ αιιαγή γηα παξάδεηγκα ζηε ζξαχζε. 

15. Γηάξθεηα δσήο θηλεηψλ αληηθεηκέλσλ – «Durability of moving objects»: ζηελ 

θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ν ρξφλνο δσήο ησλ δηεξγαζηψλ ελφο 

μελνδνρείνπ. πλήζσο, φζν πεξηζζφηεξνη έιεγρνη γίλνληαη ζε κηα δηαδηθαζία, 

ηφζν κεγαιχηεξνο ν ρξφλνο δσήο ηεο, θαζψο κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη 

επηηπρψο ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν θηηάρηεθε. Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία απηή 

ζα κπνξνχζε λα αλήθεη θαη ε δηάξθεηα δσήο ησλ νρεκάησλ θαη πιηθψλ 

ζπληήξεζεο ηνπ μελνδνρείνπ. 

16. Γηάξθεηα δσήο ζηαζεξψλ αληηθεηκέλσλ – «Durability of moving objects»: 

ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ε δηάξθεηα δσήο ησλ ζηαζεξψλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ μελνδνρείνπ φπσο είλαη ε πηζίλα, ν εμνπιηζκφο θαη άιια. 

17. Θεξκνθξαζία – «Temperature»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζαλ λα 

αλήθνπλ ηα επηζπκεηά επίπεδα ζεξκνθξαζίαο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ εληφο 

ηνπ μελνδνρείνπ, ρσξίο ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, φπσο θιηκαηηζηηθά 

θαη αλεκηζηήξεο. 

18. Έληαζε θσηηζκνχ – «Illumination intensity»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα 

κπνξνχζε λα αλήθεη ε επηζπκεηή θσηεηλφηεηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ, κε ζθνπφ λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο 

ζε ελέξγεηα. 
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19. Υξήζε ελέξγεηαο κε θίλεζε – «Use of energy by moving»: ζηελ θαηεγνξία 

απηή ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο 

αλειθπζηήξεο γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ πειαηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γηα ηε 

κεηαθνξά εμνπιηζκνχ, πξνκεζεηψλ θαη ηξνθίκσλ εληφο ηνπ μελνδνρείνπ. 

20. Υξήζε ελέξγεηαο απφ ζηαζεξφ ζεκείν/ζηαζκφ – «Use of energy by 

stationary»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ε ελέξγεηα πνπ 

θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ γξαθείνπ π.ρ. ηνπο ππνινγηζηέο, ηηο 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ηνλ εμνπιηζκφ θαζαξηζκνχ πηζίλαο, ηνλ εμνπιηζκφ 

θαζαξηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη δσκαηίσλ, ην θσηηζκφ θαη άιια. 

21. Ηζρχο – «Power»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ην ειάρηζην 

πνζνζηφ ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

μελνδνρείνπ. 

22. Απψιεηα ελέξγεηαο – «Loss of energy»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα 

αλήθεη ην πνζνζηφ ελέξγεηαο πνπ ζπαηαιηέηαη άζθνπα  εμαηηίαο ηεο θαθήο 

δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

εζσηεξηθνχ θσηηζκνχ ηηο πξσηλέο ψξεο. 

23. Απψιεηα νπζίαο/πεξηερνκέλνπ – «Loss of substance»: ζηελ θαηεγνξία απηή 

ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ε κεξηθή, πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απψιεηα πιηθψλ 

εμνπιηζκνχ εμαηηίαο ηεο θαθήο δηαρείξηζεο ηνπο. 

24. Απψιεηα πιεξνθνξίαο – «Loss of information»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα 

κπνξνχζε λα αλήθεη ε νξηζηηθή ή πξνζσξηλή, κεξηθή ή πιήξε απψιεηα 

δεδνκέλσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ μελνδνρείνπ. Δπίζεο, ζα 

κπνξνχζε λα αλήθεη θαη ε απψιεηα πιεξνθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

δηεξγαζίαο, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο αλαηξνθνδφηεζεο. 

25. Απψιεηα ρξφλνπ – «Loss of time»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε  λα 

αλήθεη ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

δξαζηεξηφηεηα. 

26. Πνζφηεηα ηεο νπζίαο / πεξηερνκέλνπ – «Quantity of substance»: ζηελ 

θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζαλ λα αλήθνπλ πιηθά θαη ζηνηρεία ηνπ 
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ζπζηήκαηνο ηνπ μελνδνρείνπ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ πιήξσο ή 

κεξηθψο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. 

27. Αμηνπηζηία – «Reliability»: ζηελ θαηεγνξία απηή εθθξάδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο λα εθηειεί ηηο επηδησθφκελεο ιεηηνπξγίεο θάησ 

απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. 

28. Μέηξεζε αθξίβεηαο – «Measurement accuracy»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα 

κπνξνχζε λα αλήθεη ε αθξίβεηα κε ηελ νπνία εθηεινχληαη νη δηεξγαζίεο ηνπ 

μελνδνρείνπ. Δπεηδή ε κέηξεζε απηή είλαη αξθεηά δχζθνιε, θξίλεηαη ζθφπηκν 

λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ζεκεία ειέγρνπ ζε κηα δηεξγαζία. 

29. Αθξίβεηα παξαζθεπήο – «Manufacturing precision»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα 

κπνξνχζε λα αλήθεη ε εγγχηεηα ησλ ππαξρφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

δηεξγαζηψλ ζηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

μελνδνρείνπ. 

30. Αληηθείκελν πνπ επεξεάζηεθε απφ επηβιαβείο νπζίεο – «Object – affected 

harmful»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζαλ λα αλήθνπλ νη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ.  

31. Αληηθείκελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ επηβιαβείο νπζίεο – «Object – generated 

harmful»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Γηα παξάδεηγκα ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ ζα κπνξνχζε ζπιιέγεηαη ζε δεμακελέο, λα 

θαζαξίδεηαη θαη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη γηα πφηηζκα, γηα αηζζεηηθνχο 

ιφγνπο π.ρ. ζε ζηληξηβάληα θαη αιινχ. 

32. Δπθνιία παξαζθεπήο – «Easy of manufacture»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα 

κπνξνχζε λα αλήθεη ν βαζκφο επθνιίαο επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ μελνδνρείνπ, έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο ηνπηθήο θνηλσλία αιιά θαη ησλ πειαηψλ ηνπ. 

33. Δπθνιία ιεηηνπξγίαο – «Ease of operation»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα 

κπνξνχζε λα αλήθεη ε επθνιία κε ηελ νπνία εθηεινχληαη ηα βήκαηα κηαο 

δηεξγαζίαο. πλήζσο, φζν ιηγφηεξα είλαη ηα βήκαηα θαη νη πφξνη πνπ 

απαηηνχληαη γηα κηα δηεξγαζία ηφζν επθνιφηεξε ε δηεθπεξαίσζε ηεο. 
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34. Δπθνιία επηζθεπήο – «Easy of repair»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζαλ 

λα αλήθνπλ θπξίσο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο δηεξγαζίαο, φπσο 

πνηφηεηα εμππεξέηεζεο πειάηε, ρξφλνο εμππεξέηεζεο πειάηε, ρξφλνο ηεο 

αλψηεξεο δηνίθεζεο λα ιάβεη απνθάζεηο νη νπνίεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

λέεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

35. Πξνζαξκνζηηθφηεηα ή επειημία – «Adaptability or versatility»: ζηελ 

θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν πξνζαξκφδεηαη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ ζηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο. Έλα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρεη ην μελνδνρείν ζηηο δξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ αθηψλ. 

36. Πνιππινθφηεηα ζπζθεπψλ – «Device complexity»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα 

κπνξνχζε λα αλήθεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεη ην μελνδνρείν ηηο 

δηάθνξεο δηεξγαζίεο ηνπ. Κάζε δηεξγαζία πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ιίγα 

βήκαηα, θαζψο ε πνιππινθφηεηα κεηψλεη ηελ απφδνζε ηεο. 

37. Γπζθνιία αλίρλεπζεο – «Difficulty of detecting»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα 

κπνξνχζε λα αλήθεη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν εληνπίδνληαη εγθαίξσο ιάζε θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο δηεξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα φηαλ θαηά ηε δηεξγαζία 

παξαιαβήο ηξνθίκσλ, ζπκβεί θάπνην ιάζνο ζηελ απνζήθεπζε ηνπο είλαη 

εχθνιν λα εληνπηζηεί πνηνο είλαη ππεχζπλνο, πνπ, πφηε θαη γηαηί  έγηλε ην 

ιάζνο; 

38. Έθηαζε απηνκαηηζκνχ – «Extent of automation»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα 

κπνξνχζε λα αλήθεη ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα κεηψλεηαη ν φγθνο ραξηηνχ, ν ρξφλνο 

εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε θαη ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

39. Παξαγσγηθφηεηα – «Productivity»: ζηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα 

αλήθεη ν αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ γίλνληαη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη 

θπξίσο ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο αλά κνλάδα 

ρξφλνπ. 
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Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο παξαηεξείηαη φηη ζε ζρέζε κε ην ππφ κειέηε 

πξφβιεκα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε νη παξάκεηξνη: 

A. 9 θαη 11: ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ε αλψηεξε δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ 

ελεκεξψλεηαη γηα ηηο λέεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ησλ εμσηεξηθψλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηεο, έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη 

απφ ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο γηα βειηίσζε ή 

ξηδηθή αιιαγή ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ μελνδνρείνπ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα 

βειηησζεί ν ξπζκφο αληαπφθξηζεο ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο ηνπ μελνδνρείνπ 

ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

B. 9 θαη 32: ν ξπζκφο αληαπφθξηζεο ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο ζηηο λέεο αλάγθεο 

θαη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηελ επέθηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα. Δπνκέλσο, θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε πξέπεη λα βειηησζεί ν ξπζκφο αληαπφθξηζεο ηεο αλψηεξεο 

δηνίθεζεο ηνπ μελνδνρείνπ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

C. 9 θαη 35: νκνίσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα βειηησζεί ν ξπζκφο 

αληαπφθξηζεο ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο ηνπ μελνδνρείνπ ζηηο λέεο απαηηήζεηο 

ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

D. 12 θαη 14: νη δηεξγαζίεο απαηηείηαη λα έρνπλ ζεκεία ειέγρνπ, έηζη ψζηε λα 

κελ ππάξρεη απψιεηα πιεξνθνξίαο. Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαίν λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζεκεία ειέγρνπ ζηηο δηεξγαζίεο. 

E. 12 θαη 27: νη δηεξγαζίεο κε πεξηζζφηεξα ζεκεία ειέγρνπ απμάλνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζεκεία ειέγρνπ ζηηο δηεξγαζίεο. 

F. 13 θαη 30: ε θαηαιιειφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ εμαξηάηαη θαη απφ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ. 

G. 13 θαη 31: ε θαηαιιειφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπο λα επαλαρξεζηκνπνηνχλ πφξνπο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα απμεζεί ε 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ ή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο. 

 

ηάδην 4: Δμάιεηςε Αληηθάζεσλ 

Γηα ηελ εμάιεηςε ησλ παξαπάλσ αληηθάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλνη 

απφ ηνπο 40 θαλφλεο επηλφεζεο εθεπξεηηθφηεηαο, (αλαθνξά ζηνπο θαλφλεο απηνχο 

γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 4.2.2 ηεο παξνχζαο), ζε ζπλδπαζκφ κε ηε «κήηξα αληηθάζεσλ» 

ησλ 39 ηερληθψλ παξακέηξσλ ηεο κεζφδνπ «TRIZ». Οη 40 θαλφλεο επηλφεζεο 

εθεπξεηηθφηεηαο εξκελεχνληαη παξαθάησ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνο κειέηε 

πξνβιήκαηνο: 

1. Δμάιεηςε αληίθαζεο 9 θαη 11: ηελ αληίθαζε απηή αληηζηνηρεί, κεηαμχ 

άιισλ, ν θαλφλαο επηλφεζεο εθεπξεηηθφηεηαο 18. χκθσλα κε ηνλ θαλφλα 18 

είλαη αλαγθαίν λα πηνζεηεζνχλ αιιαγέο πνπ απμάλνπλ ηελ επειημία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ. Οη αιιαγέο απηέο αλαθέξνληαη ζηε 

ζπρλφηεξε εμέηαζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο «Benchmarking», κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιέο πξαθηηθέο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, (αλαθνξά ζηηο θαιέο πξαθηηθέο βηψζηκεο αλάπηπμεο γίλεηαη ζηελ 

ελφηεηα 2.4 ηεο παξνχζαο). 

2. Δμάιεηςε αληίθαζεο 9 θαη 32: ηελ αληίθαζε απηή αληηζηνηρεί, κεηαμχ 

άιισλ, ν θαλφλαο επηλφεζεο εθεπξεηηθφηεηαο 1. χκθσλα κε ηνλ θαλφλα 1 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη λα ηαμηλνκεζνχλ ηεξαξρηθά νη 

αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, έηζη ψζηε λα ηεζνχλ νη 

ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη θαηά ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

γίλεηαη επθνιφηεξε θαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο, (αλαθνξά 

ζηηο θαιέο πξαθηηθέο βηψζηκεο αλάπηπμεο γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 2.5 ηεο 

παξνχζαο). 

3. Δμάιεηςε αληίθαζεο 9 θαη 35: ηελ αληίθαζε απηή αληηζηνηρνχλ, κεηαμχ 

άιισλ, νη θαλφλεο επηλφεζεο εθεπξεηηθφηεηαο 10 θαη 35. χκθσλα κε ηνλ 

θαλφλα 10 θξίλεηαη ζθφπηκε ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ μελνδνρείνπ ζε ζέκαηα 
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πεξηβαιινληηθήο ζπλεηζθνξάο θαη εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ, ρσξίο ηελ 

παξαθίλεζε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα 35 

πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε αιιαγψλ ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ. Οη αιιαγέο απηέο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζηελ πηνζέηεζε 

«πξάζηλσλ» εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ, ζηελ έθδνζε θνηλσληθψλ απνινγηζκψλ 

(αλαθνξά ζηηο πξαθηηθέο απηέο γίλεηαη ζηηο ελφηεηεο 2.4.5 θαη 2.4.6 ηεο 

παξνχζαο). 

4. Δμάιεηςε αληίθαζεο 12 θαη 14: ηελ αληίθαζε απηή αληηζηνηρνχλ νη θαλφλεο 

επηλφεζεο εθεπξεηηθφηεηαο 30, 14, 10 θαη 40. χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 30 

θαη 14 θξίλεηαη ζθφπηκε ε αχμεζε ηεο επειημίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεξγαζηψλ. 

Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ελζσκάησζε ζεκείσλ ειέγρνπ ε νπνία 

νδεγεί ζε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ζην 

ζχζηεκα. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα 40 πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ ηνπ 

μελνδνρείνπ ζηηο πξνζπάζεηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

5. Δμάιεηςε αληίθαζεο 12 θαη 27: ηελ αληίθαζε απηή αληηζηνηρεί, κεηαμχ 

άιισλ, ν θαλφλαο επηλφεζεο εθεπξεηηθφηεηαο 16. χκθσλα κε ηνλ θαλφλα 16 

πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε νξηδφληηαο αιιά θαη θάζεηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ σο πξνο 

ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη αλαγθαία ε 

δεκηνπξγία κηαο επηπιένλ δηεξγαζίαο ε νπνία είλαη ε δηαρείξηζε 

πεξηβάιινληνο, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ. Ζ δηεξγαζία απηή 

δεκηνπξγείηαη κε ζθνπφ λα ζπληνλίδνληαη νη δξάζεηο, νη πιεξνθνξίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην πξνζσπηθφ απφ ηελ έληαμε λέσλ ή 

βειηησκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα θαζήθνληα ηνπο. 

6. Δμάιεηςε αληίθαζεο 13 θαη 30: ηελ αληίθαζε απηή αληηζηνηρεί, κεηαμχ 

άιισλ, ν θαλφλαο επηλφεζεο εθεπξεηηθφηεηαο 24. χκθσλα κε ηνλ θαλφλα 24 

πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε ελδηάκεζσλ δηαδηθαζηψλ έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ μελνδνρείνπ. Μηα ελδηάκεζε δηαδηθαζία ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε αμηνιφγεζε θαη ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ησλ πξνκεζεπηψλ, 

αλάινγα κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο επίδνζε. 
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7. Δμάιεηςε αληίθαζεο 13 θαη 31: ηελ αληίθαζε απηή αληηζηνηρεί, κεηαμχ 

άιισλ, ν θαλφλαο επηλφεζεο εθεπξεηηθφηεηαο 27. χκθσλα κε ηνλ θαλφλα 

απηφ πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε νηθνλνκηθψλ πιηθψλ απφ πνιιαπιάζηα πην 

νηθνλνκηθά πιηθά. Έλαο ηξφπνο γηα λα ζπκβεί απηφ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ, φπσο είλαη ην ραξηί. 

 

ηάδην 5: Αμηνιόγεζε Λύζεσλ 

Με ηε βνήζεηα ησλ 40 θαλφλσλ επηλφεζεο εθεπξεηηθφηεηαο πξνηείλεηαη κηα ζεηξά 

απφ ιχζεηο, νη νπνίεο δελ δεκηνπξγνχλ πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα, ελψ ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελζσκάησζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ελφο 

μελνδνρείνπ. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο ιχζεηο απηέο είλαη ε εηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ 

ζεκείσλ ειέγρνπ ζηηο δηαδηθαζίεο, ε δεκηνπξγία κηαο επηπιένλ δηεξγαζίαο ε νπνία 

είλαη ε δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο θαη ε πηνζέηεζε «πξάζηλσλ» πξνκεζεηψλ.  

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ νη ιχζεηο απηέο ζην ζχζηεκα 

δηεξγαζηψλ ηνπ μελνδνρείνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ 

«IDEF0». 

 

5.2.2 Δθαξκνγή Μεζόδνπ «IDEF0» 

Με ηε κέζνδν απηή πξνηείλεηαη ν αλαζρεδηαζκφο κεξηθψλ θαη φρη φισλ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Οη πξνο κειέηε 

επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο ηνπ μελνδνρείνπ πξηλ απφ ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπο δίλνληαη 

ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο. ε θάζε ράξηε δηεξγαζηψλ επηπέδνπ 1, εληνπίδνληαη 

ηα ζεκεία πξνο βειηίσζε κε βάζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ «TRIZ», θαζψο 

θαη ην πηζαλφ απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπο, (ζρεηηθή 

αλαθνξά γίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ, πίλαθεο Γ.10 – Γ14 ηεο παξνχζαο).  
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5.2.2.1 Γπλαηά / Αδύλαηα εκεία ησλ Δπηιεγκέλσλ Υαξηώλ Δπηπέδνπ 1, ζε ζρέζε 

κε ηελ αηηία αλαζρεδηαζκνύ: Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο 

Σν Γπλαηφ ζεκείν ηνπ ράξηε ελεξγεηψλ «ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο» (ζρήκα Γ.10 ηεο 

παξνχζαο)  είλαη ν ζθνπφο ηνπ, δειαδή ε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. Σν 

Αδχλαην ζεκείν ηνπ ράξηε είλαη φηη δελ ππάξρεη ζπλερήο έιεγρνο γηα ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζπλερήο αληαπφθξηζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο/απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ηεο θνηλσλίαο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα απηέο. Ζ βησζηκφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπο. 

 

ύλαςε πλεξγαζηώλ 

Σν Γπλαηφ ζεκείν ηνπ ράξηε ελεξγεηψλ «χλαςε πλεξγαζηψλ», (ζρήκα Γ11 ηεο 

παξνχζαο) είλαη ε ζχλαςε ζπλεξγαζίαο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηεο. Σν 

Αδχλαην ζεκείν ηνπ ράξηε είλαη φηη θαηά ηελ επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ζρέζε ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηνπο κε ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε, (ηξίπηπρν αεηθνξίαο). ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ε δεκηνπξγία 

«πξάζηλεο» εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο βνεζάεη κηα επηρείξεζε λα βειηηψζεη ην 

πεξηβαιινληηθφ ηεο απνηχπσκα. 

 

Κξάηεζε Γσκαηίνπ 

Σν Γπλαηφ ζεκείν ηνπ ράξηε ελεξγεηψλ «Κξάηεζε Γσκαηίνπ», (ζρήκα Γ12 ηεο 

παξνχζαο) είλαη φηη παξέρεη πιήξεο ελεκέξσζε ζηνλ πειάηε, φζνλ αθνξά ηνπο 

ηχπνπο θαη ηηο ηηκέο ησλ δσκαηίσλ. Σν Αδχλαην ζεκείν ηνπ ράξηε είλαη φηη δελ 

ππάξρεη ζπλνιηθή πιεξνθφξεζε ηνπ πειάηε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε θαη θπξίσο ε 

πξνψζεζε ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίδεηαη ζε θάζε ελ 

δπλάκεη πειάηε. 
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Μεηαθνξέο & Ξελαγήζεηο Πειάηε 

Σν Γπλαηφ ζεκείν ηνπ ράξηε ελεξγεηψλ «Μεηαθνξέο & Ξελαγήζεηο Πειάηε», (ζρήκα 

Γ.13 ηεο παξνχζαο) είλαη φηη ν πειάηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί θαη λα εμππεξεηεζεί 

φζνλ αθνξά ηηο κεηαθνξέο θαη μελαγήζεηο ηνπ, εληφο ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο. Σν Αδχλαην ζεκείν ηνπ ράξηε απηνχ είλαη φηη ε ελεκέξσζε θαη θαη’ 

επέθηαζε ε εμππεξέηεζε ηνπ γίλεηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαη 

φρη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Ζ πιεηνςεθία ησλ μελνδνρείσλ πξνζθέξεη δσξεάλ 

ρψξνπο ζηνπο εθπξφζσπνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, γηα λα κπνξνχλ λα 

ελεκεξψλνληαη επθνιφηεξα νη πειάηεο ηνπο. Ζ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απηήο εμ’ 

νινθιήξνπ απφ ην μελνδνρείν έρεη πνιιά νθέιε, θαζψο πξνβάιιεηαη θπξίσο ε 

πεξηνρή ζηελ νπνία αλήθεη ην μελνδνρείν θαη φρη θαη νη θνληηλνί πξννξηζκνί. Έηζη, ε 

αλάδεημε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ε πξνβνιή ησλ δξάζεσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κπνξνχλ λα «κπήζνπλ» ηνλ επηζθέπηε ζε 

έλα λέν ηξφπν δηαβίσζεο. Άιισζηε ε αεηθφξνο αλάπηπμε έρεη πεξηζζφηεξν εκθαλή 

απνηειέζκαηα ζηηο πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο, πφιεηο. 

 

Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 

Σν Γπλαηφ ζεκείν ηνπ ράξηε ελεξγεηψλ «Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε», (ζρήκα Γ.14 ηεο 

παξνχζαο) είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εηήζηαο απφδνζεο ηεο. Σν Αδχλαην 

ζεκείν ηνπ ράξηε απηνχ είλαη φηη δελ παξαθνινπζείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε 

πξνυπνζέηεη βειηίσζε ηξηψλ επηπέδσλ, νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

πεξηβαιινληηθνχ. 

 

5.2.2.2 Αλαζρεδηαζκόο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηεξγαζηώλ 

Καηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ πξνζηίζεληαη κηα αθφκα 

ππνζηεξηθηηθή δηεξγαζία: «Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο» θαη αλαζρεδηάδνληαη θαη 

θάπνηεο απφ ηηο πθηζηάκελεο δηεξγαζίεο. 

 

ην Δπίπεδν 0,  επηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία κηαο αθφκα ππνζηεξηθηηθήο δηεξγαζίαο 

«Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο». Ζ «Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο» είλαη κηα δηεξγαζία ε 
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νπνία ιεηηνπξγεί ζαλ «νκπξέια», θαζψο παξαθνινπζεί φιεο ηηο ππφινηπεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο. Ζ θαιή ιεηηνπξγία ηεο  «Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο»  

ζπληζηά ηε δεκηνπξγία δηαηκεκαηηθήο νκάδαο. Ζ δηαηκεκαηηθή απηή νκάδα εληζρχεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ. 

 

ην Δπίπεδν 1, αλαζρεδηάδνληαη νη ράξηεο  «ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο», «χλαςε 

πλεξγαζηψλ», «Κξάηεζε Γσκαηίνπ», «Μεηαθνξέο & Ξελαγήζεηο», «Οηθνλνκηθή 

Γηαρείξηζε». Ο αλαζρεδηαζκφο γίλεηαη κε γλψκνλα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηε 

δηάδνζε ηεο ζηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο θαη επηζθέπηεο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. 

 

ηνπο παξαθάησ ράξηεο δηεξγαζηψλ ζεκεηψλνληαη κε θφθθηλν ηα ζεκεία 

αιιαγψλ/βειηηψζεσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ράξηεο δηεξγαζηψλ πξηλ απφ ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ, (νη ράξηεο δηεξγαζηψλ πξηλ απφ ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπο δίλνληαη ζην 

Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο). 

 

Δπίπεδν 0 

 

11

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟηόρνη πγθξνηήκαηνο

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο
Γηαηκεκαηηθή 

Οκάδα Διέγρνπ

Δζσηεξηθνί Έιεγρνη 

Λεηηνπξγίαο ηεο 

Ξελνδνρεηαθήο 

Δπηρείξεζεο 

Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο 

Ξελνδνρείνπ

Πεξηβαιινληηθή 

Έθζεζε

Έθζεζε Αεηθνξίαο

 

 

ρήκα 5.2.2.2.1 – Αλαζρεδηαζκόο «Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο»



ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

 ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΗ                                     Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα «IDEF0» & «TRIZ» 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ MBA - TQM                                                                   ειίδα 182 απφ 254     ΔΛΔΝΖ ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ                                                                       

Δπίπεδν 1 

 

0.1

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΑΠΟΣΟΛΖ 

& ΟΡΑΜΑΣΟ

0.4

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ

Τπεξεζίεο 

πγθξνηήκαηνο

Απφςεηο Μεηφρσλ

Απνθάζεηο Μεηφρσλ

Αλψηεξε Γηνίθεζε

Γήισζε Απνζηνιήο

0.2

ΚΑΘΟΡΗΜΟ 

ΣΟΥΧΝ

0.3

ΚΑΘΟΡΗΜΟ 

ΚΟΠΧΝ

Γήισζε

 Οξάκαηνο

ηφρνη 

Δπηρείξεζεο

Ηεξαξρεκέλνη Λίζηα 

Μεηξήζηκσλ θνπψλ

Πξνθαηαξθηηθφ

 ηξαηεγηθφ ρέδην

Αλψηεξε Γηνίθεζε

Αλψηεξε Γηνίθεζε

Αλψηεξε Γηνίθεζε
Αλψηεξε Γηνίθεζε

0.5

ΤΓΚΡΗΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ ΜΔ ΝΔΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

(ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ, ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ 

ΑΓΟΡΑ, θ.η.ι.)

0.6

ΠΑΓΗΧΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ Δ 

ΣΑΚΣΟ ΥΡΟΝΟ

ηξαηεγηθφ ρέδην

Τπάξρνπλ Νέεο Παξάκεηξνη

Γελ ππάξρνπλ λέεο 

Παξάκεηξνη

Αλψηεξε Γηνίθεζε
 

 ρήκα 5.2.2.2.2 – Αλαζρεδηαζκόο Δλεξγεηώλ «ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ» 
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2.1

ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

ΣΡΗΣΧΝ ΓΗΑ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ

2.2

ΔΡΔΤΝΑ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ

2.3

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΓΗΑ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ 

ΔΗΡΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ

2.4

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ

2.5

ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ

2.6

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 

ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΓΗΑ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ

2.7

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ

Πξνζθεξφκελεο Τπεξεζίεο 

πγθξνηήκαηνο

Αλάγθε γηα Τπεξεζίεο 

Σξίησλ

ηφρνη πγθξνηήκαηνο

πκθσλία

ηνηρεία Αλαδήηεζεο

Λίζηα 

Δπηθξαηέζηεξσλ 

Δηαηξεηψλ

ηνηρεία

 Δπηιεγκέλσλ Δηαηξεηψλ

Ζκεξνκελία 

Πξνζσπηθήο Δπαθήο

Θεηηθή Αληαπφθξηζε

Αξλεηηθή Αληαπφθξηζε

Με πκθσλία

Σκήκα Marketing

Αλψηεξε Γηνίθεζε

Σκήκα Marketing

Σκήκα Marketing

Σκήκα Marketing

Αλψηεξε Γηνίθεζε

Αλψηεξε Γηνίθεζε
Ννκηθφ Σκήκα

Λίζηα πλεξγαηψλ

Υαξαθηεξηζηηθά πλεξγαζηψλ

.

.

.

ΖΜ/ΝΗΑ

ύκβαζε 

πλεξγαζίαο

Έιεγρνο Πηζηνπνηεηηθψλ 

«Πξάζηλσλ» Γηαδηθαζηψλ 

παξνρήο πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ, ησλ πηζαλψλ 

ζπλεξγαηψλ

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο

Έιεγρνο 

δηαζεζηκφηεηαο

πξντφλησλ /

ππεξεζηψλ

Έιεγρνο ηηκήο 

πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ
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3.1

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΧΡΟΤ 

ΓΗΑΜΟΝΖ

3.2

ΑΠΟΦΑΖ 

ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΓΗΑΜΟΝΖ

3.3

ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 

ΓΧΜΑΣΗΧΝ ΣΖ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ

3.5

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΗΣΑ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ & ΓΡΑΣ/ΣΧΝ 

ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΖ

3.6

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΣΤΠΟΤ 

ΓΧΜΑΣΗΟΤ

3.8

ΑΜΔΖ 

ΚΡΑΣΖΖ 

ΓΧΜΑΣΗΟΤ & 

ΓΡΑΣ/ΣΧΝ
3.4

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ ΠΑΚΔΣΑ ΣΗΜΧΝ-

ΒΗΧΜΑΣΗΚΔ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΡΑΣ/ΣΔ - 

ΓΡΑΣ/ΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ 

ΤΝΔΗΓΖΖ

3.9

ΠΡΟΚΡΑΣΖΖ 

ΓΧΜΑΣΗΟΤ & 

ΓΡΑΣ/ΣΧΝ

Λίζηα 

Γσκαηίσλ Ξελνδνρείνπ

Λίζηα 

Γηαζέζηκσλ Γσκαηίσλ

Απνδνρή Πειάηε

3.10

ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ 

ΚΡΑΣΖΖ

3.12

ΓΗΑΜΟΝΖ

Αλάγθεο Πειάηε

Γηαζεζηκφηεηα Γσκαηίσλ

Γηαζεζηκφηεηα άιισλ 

ρψξσλ πγθξνηήκαηνοΠειάηεο

Τπεχζπλνο Κξαηήζεσλ

Ζκεξνκελία 

Γηακνλήο

Απόρριυη Δλέγτοσ 

(Μη Γιαθέζιμα Γφμάηια)

Πειάηεο

Απόρριυη Πελάηη

Πειάηεο

Λίζηα Πξνζθνξψλ

Αίηεκα 

Κξάηεζεο

 Γσκαηίνπ

Τπεχζπλνο Κξαηήζεσλ
H/Y

ηνηρεία Πιεξσκήο 

Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ

Πξνζθεξφκελεο Τπεξεζίεο

 πγθξνηήκαηνο

Τπεχζπλνο

 Κξαηήζεσλ

ηνηρεία 

Κξάηεζεο

Πξνζσπηθφ 

πγθξνηήκαηνο

Τπεξεζίεο

 Κνπδίλαο

Τπεξεζίεο 

Καζαξηφηεηαο, 

Φπραγσγίαο, 

Μεηαθνξψλ

Απνζηνιή 

πξνθαηαβνιήο

Τπεχζπλνο

 Κξαηήζεσλ

Τπεχζπλνο

 Κξαηήζεσλ

Απνδεηθηηθφ 

Πξνθαηαβνιήο

3.11

ΓΗΑΜΟΝΖ Δ 

ΑΝΑΜΟΝΖ

H/Y

Τπεχζπλνο

 Κξαηήζεσλ

Πειάηεο

Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο

 πεξί ηηκψλ γεπκάησλ

Τπεχζπλνο Κξαηήζεσλ

H/Y

Καλνληζκόο ρέζεσλ 

Ξελνδόρσλ & Πειαηώλ

Φφξκα Κξαηήζεσλ

Φφξκα Κξαηήζεσλ

Internet

Σειέθσλν

Δγρεηξίδην Πξνζθεξφκελσλ 

Τπεξεζηψλ πγθξνηήκαηνο

Τπεχζπλνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ

Λίζηα Γξαζη/ησλ

3.7

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΠΔΛΑΣΖ 

ΓΡΑΣ/ΣΧΝ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Αίηεκα 

πκκεηνρήο

 ζε Γξαζη/ηεο

Αίηεκα 

πκκεηνρήο 

ΜΟΝΟ 

ζε Γξαζη/ηεο

Πειάηεο
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5.1

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 

ΞΔΝΑΓΖΔΧΝ & 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

5.2

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΔΛΑΣΖ 

ΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΞΔΝΑΓΖΔΧΝ & 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

5.3

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ 

ΣΗΜΔ

5.4

ΑΠΟΦΑΖ 

ΠΔΛΑΣΖ

5.5

ΔΛΔΓΥΟ ΚΔΝΧΝ 

ΘΔΔΧΝ & 

ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ 

ΜΔΧΝ

5.6

ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ 

ΔΠΗΛΟΓΧΝ 

ΠΔΛΑΣΖ

Λίζηα πλεξγαζηψλ

Αλάγθεο Πειαηψλ

Πειάηεο

Με Δλδηαθεξφκελνο

Λίζηα Δπιθσμηηών 

Ξεναγήζεφν & 

Μεηαθορικών Μέζφν

Έγκριζη

Απόρριυη

Πειάηεο

Δλδηαθεξφκελνο

Λίζηα 

Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ

Πξφγξακκα 

Ξελαγήζεσλ

Λίζηα Σηκψλ 

Ξελαγήζεσλ

Λίζηα 

Σηκψλ

Μεηαθνξηθψλ 

Μέζσλ

Πειάηεο

Λίζηα Πειαηψλ γηα 

Ξελαγήζεηο & Μεηαθνξέο 

απφ Ξελνδνρείν

Τπεχζπλνο

 Γεκνζίσλ ρέζεσλ

Τπεχζπλνο

 Γεκνζίσλ ρέζεσλ

Τπεχζπλνο 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ

Τπεχζπλνο

 Γεκνζίσλ ρέζεσλ

H/Y

Έιεγρνο Πξνζθεξφκελσλ

Πξνγξακκάησλ

Μεηαθνξηθά Μέζα, 

πγθξνηήκαηνο: 

Λεσθνξεία, Πνδήιαηα

Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο

Γηα Δλνηθίαζε 

Απηνθηλήησλ απφ πειάηεο 

μελνδνρείνπ

Έιεγρνο Πξνζθεξφκελσλ

Πξνγξακκάησλ

Μεηαθνξηθά Μέζα, 

πγθξνηήκαηνο: 

Λεσθνξεία, Πνδήιαηα

Δμσηεξηθφο 

πλεξγάηεο

Γηα Δλνηθίαζε 

Απηνθηλήησλ απφ 

πειάηεο μελνδνρείνπ

H/Y

Έιεγρνο Σηκνθαηαιφγνπ

Πξνγξακκάησλ

Δμσηεξηθφο 

πλεξγάηεο

Γηα Δλνηθίαζε 

Απηνθηλήησλ απφ 

πειάηεο μελνδνρείνπ

H/Y

Έιεγρνο

 Αξρείνπ πκκεηνρψλ

Δμσηεξηθφο 

πλεξγάηεο

Γηα Δλνηθίαζε 

Απηνθηλήησλ απφ 

πειάηεο μελνδνρείνπ

Έιεγρνο

 Αξρείνπ 

Γηαζέζηκσλ

Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ

Τπεχζπλνο 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ

H/Y

Δμσηεξηθφο 

πλεξγάηεο

Γηα Δλνηθίαζε 

Απηνθηλήησλ απφ 

πειάηεο μελνδνρείνπ

Μεηαθνξηθά Μέζα, 

πγθξνηήκαηνο: 

Λεσθνξεία, Πνδήιαηα

Μεηαθνξηθά Μέζα, 

πγθξνηήκαηνο: 

Λεσθνξεία, Πνδήιαηα

 

 ρήκα 5.2.2.2.5 – Αλαζρεδηαζκόο Δλεξγεηώλ «Μεηαθνξέο & Ξελαγήζεηο Πειαηώλ» 



ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

 ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΗ                                     Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα «IDEF0» & «TRIZ» 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ MBA - TQM                                                                   ειίδα 186 απφ 254     ΔΛΔΝΖ ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ                                                                       

8.1

ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ & 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

Λίζηα 

Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ

8.2

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ  

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

8.3

ΤΝΣΑΞΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & 

ΔΚΘΔΔΧΝ 

ΑΔΗΦΟΡΗΑ

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθψλ

8.4

ΔΞΑΓΧΓΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ  

ΓΔΗΚΣΧΝ ΔΣΟΤ

Λίζηεο Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ

 αλά 

θαηεγνξία θαηαρψξεζεο

χλνιν Καηαρσξεκέλσλ 

Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ

Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο
8.5

ΤΓΚΡΗΖ ΓΔΗΚΣΧΝ ΜΔ 

ΠΡΟΖΓΟΎΜΔΝΑ ΔΣΖ

Οηθνλνκηθή & 

Πεξηβαιινληηθή

ΔπίδνζεΣκήκα 

Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθψλ

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο 

Οηθνλνκηθψλ

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθψλ

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθψλ

H/Y

H/Y

H/Y H/Y

Υξεκαηννηθνλνκηθνί 

Γείθηεο

Αξρείν 

Οηθνλνκηθώλ 

Γεδνκέλσλ

Έιεγρνο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δθζέζεσλ & 

Δθζέζεσλ Αεηθνξίαο

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο

Πεξηβαιινληηθνί 

Γείθηεο

Αξρείν 

Πεξηβαιινληηθώλ 

Γεδνκέλσλ

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο

 

 

ρήκα 5.2.2.2.6 – Αλαζρεδηαζκόο Δλεξγεηώλ «Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο» 
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11.1

ΤΝΣΑΞΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 

ΟΡΘΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ

11.3

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΟΡΘΧΝ 

ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ

11.4

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ

11.2

ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ 

ΤΝΔΗΓΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ & 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

11.5

ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ & ΑΝΑΛΤΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

11.6

ΤΝΣΑΞΖ ΔΚΘΔΔΧΝ

Πρόγραμμα 

Δκπαίδεσζης 

Προζφπικού

Πρόγραμμα Δνημέρφζης 

Πελαηών / Δπιζκεπηών

ηφρνη πγθξνηήκαηνο

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο

Δγρεηξίδην 

Οξζήο Λεηηνπξγίαο

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο
Πειάηεο

Γηαηκεκαηηθή 

Οκάδα Διέγρνπ

Λίζηα 

πκκεηερφλησλ Δξγαδνκέλσλ

Δζσηεξηθνί Έιεγρνη 

Λεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ

H/Y

Λίζηα 

Απνηειεζκάησλ Γηαγξάκκαηα, θ.η.ι.

Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε

Έθζεζε Αεηθνξίαο

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο 

Οηθνλνκηθψλ
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5.3  Δξκελεία Απνηειεζκάησλ θαη Πξνηάζεηο Δθαξκνγήο  

Μεηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ πξνο βειηίσζε ηεο ππφ κειέηε μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο, κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ «TRIZ», γίλεηαη ν κεξηθφο αλαζρεδηαζκφο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ ηεο κε ζθνπφ λα ελζσκαησζνχλ νη νξζέο πξαθηηθέο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο.  

 

Απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην απηφ, γίλεηαη θαηαλνεηφ 

φηη ε πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο δελ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο. Ζ πηζηνπνίεζε απνηειεί 

απιψο κηα δηθιείδα αζθαιείαο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Οη επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, αλαζρεδηάζηεθαλ κε γλψκνλα ηελ 

πξνψζεζε ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ζε φιν ην εχξνο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ έιιεηςε 

νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο είλαη ην κεγαιχηεξν εκπφδην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Έηζη, 

ε ελίζρπζε ηεο ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο κηαο επηρείξεζεο, 

είλαη ίζσο θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 

Δξκελεία Αλαζρεδηαζκέλσλ ελεξγεηώλ «ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ» 

Ζ ζηξνθή ηεο επηρείξεζεο ζηελ αεηθνξία απνηειεί ζέκα πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη 

απφ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο. Έηζη, νη ελέξγεηεο ηνπ «ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ» 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηε ξνή πνπ πξνηείλεηαη ζην ζρήκα 5.2.2.2.2 ηεο παξνχζαο. 

Πξηλ ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηψλ απηψλ δελ ππήξρε δηαξθήο έιεγρνο ησλ λέσλ 

ηάζεσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο. Σν γεγνλφο απηφ δειψλεη φηη ε μελνδνρεηαθή 

επηρείξεζε δελ βξηζθφηαλ ζε δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο. αθψο αλά ρξνληθέο 

πεξηφδνπο έλα ζπκβαηηθφ μελνδνρείν επαλαπξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κε ζθνπφ 

λα εμειηρζεί θαη λα επεθηαζεί. Σν δεηνχκελν είλαη φηη ε δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα 

γίλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, έηζη ψζηε ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε λα 

εθκεηαιιεχεηαη εγθαίξσο επθαηξίεο αγνξάο θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα είλαη πάληα 

πξσηνπφξνο ζε απηφ.  
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Σα γεληθά βήκαηα πνπ αθνινπζεί έλα μελνδνρείν θαηά ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηναζκφ 

είλαη θαη’ αξρήλ ε αλάπηπμε απνζηνιήο θαη νξάκαηνο. Ζ δήισζε νξάκαηνο 

θαζνξίδεη ην πνχ ζέιεη λα βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ζην κέιινλ θαη εθθξάδεη θάπνηεο 

γεληθέο αξρέο θαη επηδηψμεηο ηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε δήισζε απνζηνιήο 

πεξηγξάθεη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη κηα επηρείξεζε. Ζ δήισζε απνζηνιήο 

είλαη πην ζπγθεθξηκέλε απφ ηε δήισζε ηνπ νξάκαηνο γηαηί πξνζδηνξίδεη πνηα είλαη ε 

επηρείξεζε, πνην είλαη ην πεδίν δξαζηεξηνπνίεζεο θαη κε βάζε απηφ ηη ζηνρεχεη λα 

επηηχρεη. Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο 

αθνινπζεί ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο. Οη ζηφρνη κηαο 

επηρείξεζεο εθθξάδνπλ ηηο γεληθέο απαηηήζεηο  θαη δεζκεχζεηο ηεο, ελψ νη ζθνπνί 

είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη κεηξήζηκνη. Ζ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ απαηηεί ηελ επίηεπμε 

επηκέξνπο ζθνπψλ. Σν επφκελν ινγηθφ βήκα ηεο δηεξγαζίαο απηήο είλαη ε αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. Ζ αλάπηπμε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

βεκάησλ ηα νπνία δελ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ επφκελε ελέξγεηα πνπ 

πξνζηέζεθε θαηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ είλαη ε ζχγθξηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδίνπ κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. θνπφο ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη ν 

ζπλερήο έιεγρνο πνπ πξέπεη λα θάλεη κηα επηρείξεζε γηα ηνλ άκεζν εληνπηζκφ λέσλ 

επθαηξηψλ. ηελ πξνο κειέηε πεξίπησζε ε επθαηξία αγνξάο πνπ πξέπεη λα 

εθκεηαιιεπηεί έλα μελνδνρείν θαη λα ηελ ζπκπεξηιάβεη ζηνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο 

ηνπ είλαη ε πηνζέηεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Σφζν ην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, φζν θαη ε θνηλσλία γεληθφηεξα ζηξέθνπλ πιένλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε, κε ηαπηφρξνλε πεξηβαιινληηθή δξάζε 

θαη επαηζζεηνπνίεζε. Σν ζεκαληηθφηεξν φθεινο απφ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε είλαη φηη 

ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο θαη νη αλάγθεο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

κηαο επηρείξεζεο, κε ηαπηφρξνλε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ βειηηψλεη 

ηελ εηαηξηθή εηθφλα ηνπ μελνδνρείνπ, θαζψο βειηηψλεηαη ε επίδνζε ηεο ζε επίπεδν 

νηθνλνκηθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ. 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, θαζψο ιακβάλνληαη απνθάζεηο 

πςεινχ ξίζθνπ, νη νπνίεο ηειηθά θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρεκέλε ή κε πνξεία ηεο.  
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Δξκελεία Αλαζρεδηαζκέλσλ ελεξγεηώλ «ύλαςεο πλεξγαζηώλ» 

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ππνζηεξίδεη ηε θηινζνθία «απφ ιίθλν ζε ιίθλν». Έηζη, 

νη ελέξγεηεο ηεο δηεξγαζίαο «χλαςε πλεξγαζηψλ» πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αληίιεςε απηή. Σα πξντφληα θπξίσο πνπ πξνκεζεχεηαη έλα 

μελνδνρείν πξέπεη λα ειέγρνληαη σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο πνπ έρεη ζέζεη ην μελνδνρείν θαηά ην ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ. Οη «πξάζηλεο» εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηελ 

ελφηεηα 2.4.5 ηεο παξνχζαο) απνηεινχλ έλα ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

απηνχ. Έηζη θαηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηεξγαζίαο απηήο, ζρήκα 

5.2.2.2.3 ηεο παξνχζαο, εηζάγεηαη έλα επηπιένλ θξηηήξην επηινγήο ζπλεξγαηψλ, ην 

νπνίν είλαη ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηνπ πξνκεζεπφκελνπ πξντφληνο. 

 

Οη ελέξγεηεο ηεο δηεξγαζίαο απηήο μεθηλνχλ κε ηελ «αλαδήηεζε ηξίησλ γηα 

ζπλεξγαζία», αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

ηνπ μελνδνρείνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε έξεπλα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αλαδήηεζε ζπλεξγαηψλ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα ιίζηα κε ηνπο πην 

θαηάιιεινπο ζπλεξγάηεο. Απφ ηελ ιίζηα ησλ ελ δπλάκεη ζπλεξγαηψλ πξέπεη λα 

επηιεγνχλ ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Πξηλ ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ηεο δηεξγαζίαο απηήο, (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ, 

ζρήκα Γ.11 ηεο παξνχζαο), ε επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ γηλφηαλ θπξίσο κε βάζε ηελ 

ηηκή θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Μεηά ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ πξνζηίζεηαη έλα αθφκα θξηηήξην επηινγήο ην φπνην αλαθέξεηαη ζην 

πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ηεο ελ δπλάκεη ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείαο. Οη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπλεξγαηψλ κειεηψληαη ηφζν ζε επίπεδν 

δηεξγαζηψλ, φζν θαη ζε επίπεδν ηειηθνχ πξντφληνο. Δπίζεο, γηα ηελ νξζή αμηνιφγεζε 

ησλ ζπλεξγαηψλ φζνλ αθνξά ην θξηηήξην απηφ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηκήκαηνο πεξηβάιινληνο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη θαη ε λέα δηεξγαζία 

«Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο», ε νπνία επεμεγείηαη παξαθάησ. Μεηά ηελ επηινγή ησλ 

ζπλεξγαηψλ γίλεηαη άκεζε επηθνηλσλία καδί ηνπο κε ζθνπφ ην μελνδνρείν λα 

εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηνπ γηα ζπλεξγαζία θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. 
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Οη «πξάζηλεο» πξνκήζεηεο βνεζνχλ ζηελ θαζνιηθή πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχλ λα ιείπνπλ απφ ηηο 

δηεξγαζίεο πξνκήζεηαο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Σν πεξηβαιινληηθφ 

απνηχπσκα ηνπ μελνδνρείνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν απφ ηηο ακηγψο δηθέο ηνπ 

ιεηηνπξγίεο αιιά θαη απφ ηα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ πξνκεζεχεηαη θαη δηαζέηεη 

ζηνπο πειάηεο ηνπ.  

 

Δξκελεία Αλαζρεδηαζκέλσλ ελεξγεηώλ «Κξάηεζε Γσκαηίνπ» 

Δθηφο φκσο απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ μελνδνρείνπ, είλαη ζεκαληηθή θαη ε δηάδνζε ηεο ζηνπο πειάηεο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ 

κπνξνχλ λα δηνξγαλψλνληαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο/εθπαίδεπζεο ησλ 

πειαηψλ εληφο ηνπ μελνδνρείνπ. Έηζη, φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ 

ελ δπλάκεη επηζθεπηψλ  θαη πειαηψλ ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο γηα ζέκαηα «επ’ 

δελ», πξέπεη λα γίλεηαη φπσο ε αληίζηνηρε ελεκέξσζε πξνζθνξψλ ηηκψλ θαη 

δηαζέζηκσλ δσκαηίσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν αλαζρεδηάζηεθαλ νη ελέξγεηεο ηεο δηεξγαζίαο 

«Κξάηεζε Γσκαηίνπ», ζρήκα 5.2.2.2.4 ηεο παξνχζαο. 

 

Ζ πξψηε ελέξγεηα ηεο δηεξγαζίαο απηήο είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε 

ηνπο ηχπνπο δσκαηίσλ, (π.ρ. κνλφθιηλν, δίθιηλν, θη.ι.)  πνπ δηαζέηεη ην μελνδνρείν. 

Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ πειάηε γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν δηακνλήο αθνινπζεί ν έιεγρνο 

ηεο δηαζεζηκφηεηαο δσκαηίσλ ηεο πεξηφδνπ απηήο. ηε ζπλέρεηα ν πειάηεο 

ελεκεξψλεηαη γηα ηπρφλ παθέηα πξνζθνξψλ πνπ πξνζθέξεη ην μελνδνρείν γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ έρεη επηιέμεη. ην ζηάδην απηφ είλαη ζθφπηκε θαη ε εηζαγσγή 

κηαο αθφκα ελέξγεηαο ε νπνία είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα δξαζηεξηφηεηεο 

ελίζρπζεο ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξεί λα 

έρνπλ «ραξαθηήξα» ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο, δειαδή λα είλαη βησκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή λα έρνπλ «ραξαθηήξα» ελεκεξσηηθφ, φπσο είλαη νκηιίεο θ.η.ι. Έηζη, 

θαηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηψλ «Κξάηεζεο Γσκαηίνπ», πξνζηέζεθε ε 

ελέξγεηα απηή ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θξαηήζεσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ μελνδνρείνπ. Ο πειάηεο κε ηελ 

λέα απηή ελέξγεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη εθηφο απφ παθέηα πξνζθνξψλ 

ηηκψλ θαη ηχπν δσκαηίνπ θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη. 

πλήζσο, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο δελ ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο πξηλ απφ ηελ 
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δηακνλή ηνπο γηα ηηο επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην μελνδνρείν. 

Όκσο, ε αεηθφξνο αλάπηπμε πξέπεη λα γίλεηαη γλσζηή ζηνπο πειάηεο θαη ζηνπο 

επηζθέπηεο ελφο μελνδνρείνπ εμ’ αξρήο, θαζψο απνηειεί κηα θηινζνθία αλάπηπμεο ε 

νπνία πξνυπνζέηεη/απαηηεί ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζνχλ νη ελέξγεηεο άκεζεο θξάηεζεο ή πξν-θξάηεζεο ηνπ δσκαηίνπ θαη ησλ 

επηιεγκέλσλ απφ ηνλ πειάηε δξαζηεξηνηήησλ. Χζηφζν ην ζεκαληηθφ φθεινο ηνπ 

μελνδνρείνπ απφ ηελ αλαζρεδηαζκέλε δηεξγαζία «Κξάηεζε Γσκαηίνπ» είλαη φηη ν 

πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο ή 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ρσξίο λα δηαλπθηεξεχζεη 

απαξαίηεηα ζην μελνδνρείν. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηεπξχλνληαη θαη νη ππεξεζίεο πνπ 

κπνξεί λα παξέρεη έλα μελνδνρείν, ην νπνίν δεκηνπξγεί κεηαμχ άιισλ θαη νηθνλνκηθφ 

φθεινο ζε απηφ. 

 

Δξκελεία Αλαζρεδηαζκέλσλ ελεξγεηώλ «Μεηαθνξάο & Ξελάγεζεο Πειάηε» 

Οη ελέξγεηεο ηεο δηεξγαζίαο «Μεηαθνξάο & Ξελάγεζεο Πειάηε» αλαζρεδηάζηεθαλ, 

ζρήκα 5.2.2.2.5 ηεο παξνχζαο, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ηνπ μελνδνρείνπ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζπλήζσο γίλεηαη απφ εμσηεξηθά ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηα νπνία ζαθψο 

πξνσζνχλ ηελ επίζθεςε θαη άιισλ πξννξηζκψλ. Έηζη, γηα ηελ πξνβνιή απνθιεηζηηθά 

ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην μελνδνρείν πξνηείλεηαη ε δηεξγαζία απηή λα 

γίλεηαη εζσηεξηθά ζε απηφ. 

 

Ζ πξψηε ελέξγεηα ηεο δηεξγαζίαο απηήο είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα μελαγήζεσλ θαη κεηαθνξψλ ζηελ πεξηνρή δηακνλήο ηνπ. πλήζσο, ζηα 

μελνδνρεία ε ελέξγεηα απηή γίλεηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, ζρήκα 

Γ.12 ηεο παξνχζαο. Καηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ επηδηψθεηαη ε ελέξγεηα απηή λα γίλεηαη 

εζσηεξηθά, απφ ην ίδην ην μελνδνρείν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

μελνδνρείνπ κε θάπνην εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε παξνρήο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, θπξίσο 

απηνθηλήησλ θαη ιεσθνξείσλ. Χζηφζν, ην μελνδνρείν κπνξεί λα πξνκεζεπηεί θαη 

θάπνηα πνδήιαηα, ψζηε λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο λα απνθεχγνπλ (αλ 

δελ είλαη αλαγθαίν) ηε ρξεζηκνπνίεζε απηνθηλήηνπ. Ζ δεχηεξε ελέξγεηα ηεο 

δηεξγαζίαο απηήο είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα ηα πξνγξάκκαηα μελαγήζεσλ θαη 
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ηεο ηηκήο απηψλ. Έηζη, απνθαζίδεη ηειηθά ν πειάηεο θαη θαηαρσξνχληαη νη επηινγέο 

ηνπ. 

  

ηε δηεξγαζία απηή δελ πξνζηέζεθαλ αιιά νχηε θαη αθαηξέζεθαλ ελέξγεηεο. Απηφ 

πνπ άιιαμε είλαη νη ππεπζπλφηεηεο θαη νη έιεγρνη, κε ζθνπφ ε δηεξγαζία λα γίλεηαη 

εζσηεξηθά απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ θαη φρη απφ εμσηεξηθνχο 

αληηπξφζσπνπο ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. Ο αλαζρεδηαζκφο ηεο δηεξγαζίαο απηήο 

επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ε νπνία κάιηζηα κπνξεί πιένλ λα 

ειέγρεηαη θαη λα βειηηψλεηαη. Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα παξνρήο «ελαιιαθηηθψλ» κέζσλ 

κεηαθνξάο φπσο είλαη ηα πνδήιαηα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

φπσο είλαη ηα ιεσθνξεία, εληζρχεη ηελ εηαηξηθή θήκε θαη ελεξγφ δξάζε ηεο 

μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία αιιά θαη ηελ αλάδεημε ηεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία αλήθεη.  

 

Δξκελεία Αλαζρεδηαζκέλσλ ελεξγεηώλ «Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε» 

Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο απφδνζεο ηνπ μελνδνρείνπ 

είλαη πιένλ ηφζν ζεκαληηθή, φζν θαη ε νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο. Μάιηζηα, 

ελδείθλπηαη λα κειεηψληαη ηαπηφρξνλα ηα ζέκαηα απηά, θαζψο αιιεινεμαξηψληαη. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαζρεδηάζηεθαλ νη ελέξγεηεο ηεο «Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο», 

ζρήκα 5.2.2.2.6 ηεο παξνχζαο. 

 

Οη ελέξγεηεο ηεο δηεξγαζίαο απηήο πξηλ απφ ηνλ αλαζρεδηαζκφ, ζρήκα Γ.14 ηεο 

παξνχζαο, ζθνπφ έρνπλ ηε ζχληαμε θαη εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Με ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπο επηδηψθεηαη ε ζχληαμε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη εθζέζεσλ αεηθνξίαο, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ παξνπζίαζε ηφζν ηεο νηθνλνκηθήο, φζν θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ελφηεηα 2.5 

ηεο παξνχζαο, ε πεξηβαιινληηθή επίδνζε κεηξάηαη θαη αμηνινγείηαη κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε δεηθηψλ. Οη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο πξνζδηνξίδνληαη απφ 

θάζε επηρείξεζε κε βάζε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο, ηελ πεξηβαιινληηθή 

πνιηηηθή, ηηο εηζξνέο, ηηο εθξνέο θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν εκπίπηνπλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Έηζη, ην πεξηερφκελν θαη ν ζθνπφο ησλ ελεξγεηψλ ηεο 
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δηεξγαζίαο απηήο κεηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζην ζρήκα 

5.2.2.2.6 ηεο παξνχζαο) είλαη: 

o «8.1 πγθέληξσζε & Καηεγνξηνπνίεζε Οηθνλνκηθψλ Γεδνκέλσλ»: ζηελ 

ελέξγεηα απηή ζπκκεηέρεη θαη ην ηκήκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ 

ηελ νξζή ζπγθέληξσζε φρη κφλν ησλ πάγησλ εμφδσλ θαη θεξδψλ ηνπ 

μελνδνρείνπ αιιά θαη ησλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

o «8.2 Καηαγξαθή Οηθνλνκηθψλ Γεδνκέλσλ»: ζθνπφο ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη 

ε θαηαγξαθή ησλ ζπγθεληξσζέλησλ ζηνηρείσλ απφ ην ηκήκα νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο. 

o «8.3 χληαμε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ»: ε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γίλεηαη απφ ην ηκήκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, κε ηειηθφ ζθνπφ ηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

πξνφδνπ ηεο. 

o «8.4 Δμαγσγή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ & Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ»: κε βάζε 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πξνεγνχκελν βήκα, ην 

ηκήκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο εμάγεη θάπνηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο κε 

βάζε ηνπο νπνίνπο ζα αμηνινγήζεη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ μελνδνρείνπ. 

Παξάιιεια, ην ηκήκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο εμάγνπλ πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο αθνινπζψληαο 

θάπνην πιαίζην αλαθνξάο φπσο είλαη ην «G3», (ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ 

πιαηζίνπ απηνχ γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 2.4.6.2 ηεο παξνχζαο). Γηα ηελ ελέξγεηα 

απηή ειέγρνληαη θαη νη πεξηβαιινληηθέο εθζέζεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ ηεο 

επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα εμειίζζεηαη ε επηρείξεζε θαη λα βειηηψλεη ζπλερψο 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

o «8.5 χγθξηζε Γεηθηψλ κε πξνεγνχκελα έηε»: ε ελέξγεηα απηή επηηξέπεη ζηελ 

μελνδνρεηαθή επηρείξεζε λα αμηνινγεί ηελ νηθνλνκηθή ηεο απφδνζε ζε ζρέζε 

θαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο επίδνζε. Έηζη, γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ 

ζηελ επηρείξεζε ηφζν ην πεξηβαιινληηθφ, φζν θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο απφ 

ηελ πηνζέηεζε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
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Δξκελεία ηεο Νέαο δηεξγαζίαο  «Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο» θαη ησλ ελεξγεηώλ 

ηεο 

Ζ δηεξγαζία «Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο» επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ φιεο ηηο 

ππφινηπεο δηεξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο (κεηαβάιιεηαη ην πεξηερφκελν ησλ εθξνψλ 

ηεο), φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ «Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε».  

 

Ζ δηεξγαζία απηή, (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζην ζρήκα 5.2.2.2.1 ηεο παξνχζαο) 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ηκήκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη κηαο δηαηκεκαηηθήο 

νκάδαο ειέγρνπ. Ζ δηαηκεκαηηθή νκάδα ειέγρνπ απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο φισλ 

ησλ ηκεκάησλ ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο θαη δεκηνπξγείηαη κε ζθνπφ λα 

κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη εγθαίξσο πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε 

πεξηβάιινληνο ηνπ μελνδνρείνπ. Δπίζεο, ε νκάδα απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη 

ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ, θαζψο κέζα απφ ηηο δηάθνξεο 

πξνζεγγίζεηο/απφςεηο ησλ κειψλ (ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθά θαζήθνληα θαη 

γλψζεηο) ηεο νκάδαο είλαη πηζαλφηεξν λα βξεζεί ε βέιηηζηε ιχζε. Σν ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηεο δηεξγαζίαο απηήο είλαη φηη δελ είλαη απηφλνκε, αληίζεηα πεξηθιείεη θαη 

πεξηιακβάλεη φιεο ηεο ιεηηνπξγίεο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Δηζξνέο ηεο 

δηεξγαζίαο απηήο είλαη νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ 

νξηνζεηεζεί θαηά ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Δθξνέο ηεο δηεξγαζίαο απηήο είλαη νη 

εθζέζεηο αεηθνξίαο θαη πεξηβάιινληνο, (ζρεηηθή αλαθνξά ησλ εθζέζεσλ γίλεηαη ζηηο 

ελφηεηεο 2.4.6.1 θαη 2.4.6.2 ηεο παξνχζαο). Γηα ηελ νξζή πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

δηεξγαζίαο απηήο ειέγρνληαη ηα αξρεία εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ηνπ μελνδνρείνπ (π.ρ. 

βάξδηεο θαζαξηζκνχ, έγγξαθν θαηαγξαθήο εκεξήζηαο εξγαζίαο πξνζσπηθνχ 

ζπληήξεζεο θ.η.ι.) θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηηο δηεξγαζίεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

Οη ελέξγεηεο ηεο δηεξγαζίαο απηήο δίλνληαη ζην ζρήκα 5.2.2.2.7 ηεο παξνχζαο. Σν 

πεξηερφκελν θαη ν ζθνπφο ησλ ελεξγεηψλ απηψλ είλαη: 

o «11.1 χληαμε εγρεηξηδίνπ νξζψλ πξαθηηθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ»: ην 

ηκήκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, κε βάζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο ηνπ μελνδνρείνπ, βξίζθεη εξγαιεία, κεζφδνπο, 
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πξαθηηθέο, (ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 2.4 ηεο παξνχζαο),  ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπο. 

o «11.2 χληαμε πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο πξνζσπηθνχ 

& πειαηψλ»: ην ηκήκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο δηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί. ηα ζεκηλάξηα απηά 

εμεγείηαη πνηα εξγαιεία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, γηαηί θαη πσο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Παξάιιεια ην ηκήκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο είλαη 

ππεχζπλν θαη γηα ηηο δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο κέξηκλαο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ, (ζρεηηθή αλαθνξά ζε απηέο 

γίλεηαη θαη ζηηο ελέξγεηεο ηεο δηεξγαζίαο «Κξάηεζε Γσκαηίνπ» ηεο 

παξνχζαο). 

o «11.3 Δλεκέξσζε πξνζσπηθνχ γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ νξζψλ 

πξαθηηθψλ»: νη νξζέο πξαθηηθέο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

γλσζηνπνηνχληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε ελέξγεηα. 

o «11.4 Παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ»: εθηφο φκσο απφ 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηηο νξζέο πξαθηηθέο εθαξκνγήο 

ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ε νξζή εθαξκνγή 

ηνπο. Έηζη, ην ηκήκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

δηαηκεκαηηθή νκάδα παξαθνινπζεί ηα εκπφδηα/δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη 

ην πξνζσπηθφ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ «πξάζηλσλ» κεζφδσλ εξγαζίαο, κε 

ζθνπφ λα ηα αμηνινγεί θαη ηειηθά λα ηα αληηκεησπίδεη. 

o «11.5 Καηαρψξεζε & Αλάιπζε απνηειεζκάησλ»: ε ιίζηα απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεγνχκελε ελέξγεηα αξρεηνζεηείηαη θαη αλαιχεηαη απφ 

ην ηκήκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο ηνπ μελνδνρείνπ. 

o «11.6 χληαμε Δθζέζεσλ»: ζηελ ηειεπηαία ελέξγεηα ηεο δηεξγαζίαο απηήο 

ζπληάζζνληαη νη εθζέζεηο αεηθνξίαο θαη πεξηβάιινληνο. Σν ηκήκα δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

ζπγθεληξψλνπλ ηηο αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ (δηαγξάκκαηα θ.η.ι.) θαη 
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ρξεζηκνπνηψληαο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο ζπληάζζνπλ ηηο εθζέζεηο 

ζπλνιηθήο απφδνζεο (νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή) ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο 

Έλα πηινηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν πξνηείλεηαη λα ελζσκαησζεί ζηελ μελνδνρεηαθή 

επηρείξεζε είλαη ηα παθέηα δηακνλήο «επ’ δελ». Χο παθέηα «επ’ δελ» θαινχληαη ηα 

παθέηα δηακνλήο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ ζην 

μελνδνρείν. Θεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εξρφκαζηε ζε άκεζε επαθή κε 

δξαζηεξηφηεηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο. 

 

Ζ ινγηθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ νηθηνζειή ζπκκεηνρή ησλ 

πειαηψλ, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο ή φρη, ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη δξάζεηο 

ηνπ μελνδνρείνπ. Γηα παξάδεηγκα ε θαιιηέξγεηα βηνινγηθψλ πξντφλησλ, κπνξεί λα 

γίλεη κε ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ, είηε ζε γλσζηηθφ, είηε ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Έλα 

άιιν παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ν θαζαξηζκφο αθηψλ θαη ε παξνπζίαζε 

ζρεηηθψλ ζεκάησλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο νκηιίεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην μελνδνρείν 

γηα ην θνηλφ. 

 

Μηα αθφκα πξφηαζε ε νπνία λαη κελ δελ αλαθέξεηαη ζηε κειέηε εθαξκνγήο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην απηφ αιιά είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ν «βηνθιηκαηηθφο» ζρεδηαζκφο ησλ θηηξίσλ ηνπ 

μελνδνρείνπ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε αλαθχθισζε ηνπ λεξνχ, ε ρξεζηκνπνίεζε γεσζεξκηθήο 

ελέξγεηαο θαη άιια, απνηεινχλ εθαξκνγέο ηνπ «βηνθιηκαηηθνχ» ζρεδηαζκνχ θηηξίσλ.  
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6 πκπεξάζκαηα 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, απνηειεί κηα 

πνιιά ππνζρφκελε θηινζνθία αλάπηπμεο, ε νπνία θαιχπηεη φιεο ηηο αδπλακίεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο. 

 

Αλ θαη είλαη πνιινί εθείλνη νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο, δελ 

έρεη αθφκα επέιζεη ε θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο. Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ 

πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη σο απιή ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία. Αληίζεηα, ε βηψζηκε 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη κέζα απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο, 

δειαδή λα «κεηαθξάδεηαη» ζε ζηφρνπο θαη ζθνπνχο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε 

πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο έλα λέν είδνο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν ελζσκαηψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή θπξίσο δηάζηαζε ζε φιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο. 

 

Ζ επηθπιαθηηθφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη ε θηινζνθία απηή απφ αξθεηέο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα πεξηζζφηεξα δηεξεχλεζε ηεο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ κέρξη ζηηγκήο εξεπλψλ, δείρλνπλ φηη ε πηνζέηεζε ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, ζαθψο σθειεί κηα επηρείξεζε αιιά ζε καθξνπξφζεζκν δηάζηεκα. 

 

Ζ ζπλεηζθνξά αξθεηψλ θξαηηθψλ ή/θαη κε θνξέσλ ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ 

πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δεκηνπξγία «πξάζηλσλ» 

εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο θαζνιηθά 

«πξάζηλεο» νηθνλνκίαο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

αληίζηξνθσλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάθηεζε θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ήδε ρξεζηκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ. 

 

Ζ Δ.Δ. ζηα πιαίζηα ελίζρπζεο ηεο «πξάζηλεο» αλάπηπμεο αλέπηπμε ηελ 

Οινθιεξσκέλε Πνιηηηθή Πξντφληνο, ε νπνία πξνσζεί ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ «εξγαιείσλ» κε ζθνπφ λα εμεηάδεηαη νιφθιεξνο ν θχθινο δσήο ελφο 

πξντφληνο. Οη ζεκάλζεηο ησλ πξντφλησλ φζνλ αθνξά ηε ζρεδίαζε, ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε θ.η.ι., απνηεινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο κνξθέο επηβξάβεπζεο θαη ελίζρπζεο ηεο 
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νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, νη νπνίεο παξάιιεια δηαζθαιίδνπλ θαη ηε δεκηνπξγία 

«πξάζηλσλ» εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. 

 

Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε θαηαλφεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία «πξάζηλεο» 

νηθνλνκίαο, πξνυπνζέηεη γλψζε θαη ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα δίθηπα 

Δπηθνηλσλίαο θαη Μεηαθνξάο γλψζεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί αλά ηνλ θφζκν κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηεινχλ έλα κέζν δηάδνζεο ησλ «εξγαιείσλ» απηψλ.  

 

Έλα απφ ηα πην γλσζηά «εξγαιεία» πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ αξθεηέο επηρεηξήζεηο είλαη νη πεξηβαιινληηθέο εθζέζεηο θαη νη 

εθζέζεηο αεηθνξίαο, πνπ δεκνζηεχνληαη απφ απηέο. ηηο εθζέζεηο απηέο νη 

επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμάιεηςε ή έζησ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Αλ θαη κε ηηο εθζέζεηο απηέο 

θνηλνπνηνχληαη πνιχ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ θνηλσλία, φζν θαη γηα 

ηνπο κεηφρνπο κηαο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ έρεη 

αλαπηπρζεί κέρξη ζηηγκήο έλα θνηλψο απνδεθηφ, νινθιεξσκέλν θαη επξέσο 

αλαγλσξίζηκν πιαίζην ζχληαμεο ηνπο. Έηζη, δελ είλαη ιίγνη νη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ 

αλαπηχμεη πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο κέηξεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε πιεηνςεθία ησλ κέρξη ζηηγκήο εξεπλψλ θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα αμηνινγεί ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απηήο ε επηρείξεζε κπνξεί ηειηθά λα ρξεζηκνπνηεί 

πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο πνπ έρεη ζέζεη θαηά ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

ηεο. 

 

Δπίζεο, έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν επηβάιιεηαη λα ελζσκαησζεί 

πιένλ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη θαη ε ζπζηεκηθή ζθέςε. Ζ κνλνδηάζηαηε αληηκεηψπηζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ βξίζθεηαη πιένλ ζην ηέινο ηεο δσήο ηεο. Σα ζπζηήκαηα 

απνθάζεσλ πνιιαπιψλ θξηηήξησλ, «MCDM» ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πνιιαπιψλ ζηφρσλ απφδνζεο πνπ ζέηεη κηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε 

γλψκνλα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Ζ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ αληίζηνηρσλ κε ηα θπζηθά 
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ζπζηήκαηα, ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία «δηαξθψλ» αγαζψλ ζε βξφγρν, απηφ πνπ 

ζπλήζσο θαιείηαη «απφ ιίθλν ζε ιίθλν». Σν γξακκηθφ κνληέιν αλάπηπμεο πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ πνπ αθνινπζεί ηε ινγηθή «αξρή κέρξη ηέινο», αληηθαζίζηαληαη πιένλ απφ 

έλα θπθιηθφ βξφγρν, «απφ ιίθλν ζε ιίθλν». Έηζη, είλαη πξνθαλέο φηη επηβάιιεηαη ε 

ρξήζε εληαίσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη φρη απνζπαζκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ 

ζπλερήο βειηίσζε ηνπ θπθιηθνχ βξφγρνπ πξνυπνζέηεη νκνηνγελή θαη εληαία 

δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο. Άιισζηε ε πηνζέηεζε ησλ εληαίσλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο «IMS», επηβάιιεηαη θαη ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ επηκέξνπο 

πηζηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Όκσο εθηφο απφ ηε ζπζηεκηθή ινγηθή, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη θαη ε θαηλνηνκία. Ζ θαηλνηνκία ππνζηεξίδεη ηελ εηζαγσγή 

θαη δηάδνζε λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. πλεπψο, ε 

παξάιιειε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

δηεπθνιχλεη κηα επηρείξεζε λα πξνζαξκνζηεί ηαρχηεξα θαη πεξηζζφηεξν 

νινθιεξσκέλα ζηα λέα δεδνκέλα θαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο δηαδηθαζηψλ ή αλάπηπμεο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ βνεζάεη νπζηαζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ 

κηαο επηρείξεζεο. Οη θαηλνηφκεο κέζνδνη πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία απηή 

είλαη ε «IDEF0» θαη ε «TRIZ». Ζ πξψηε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο. Ζ δεχηεξε κέζνδνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν 40 εθεπξεηηθψλ αξρψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

αλάγνληαο έλα εηδηθφ πξφβιεκα ζε γεληθφ, επηιχεη πξνβιήκαηα πξντφλησλ ή/θαη 

ππεξεζηψλ. 

 

Πέξα φκσο απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, βαζηθή 

πξνυπφζεζε ηεο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο πνπ ππάξρεη γηα άκεζε πηνζέηεζε 

ηεο. Έηζη, ε χπαξμε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα είλαη 

επηηαθηηθή γηα ηελ ζηξνθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Δίλαη γεγνλφο φηη ηδηαίηεξα 

ζηελ Διιάδα ε αλάπηπμε νηθνινγηθήο επαηζζεηνπνίεζεο δελ απνηειεί κέρξη ζηηγκήο 
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ζεκαληηθφ αληηθείκελν εθπαίδεπζεο. Όπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζην πέκπην θεθάιαην 

ε νηθνινγηθή ζπλείδεζε κπνξεί λα εληζρπζεί θαη απφ δξάζεηο κεκνλσκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ. Υξεζηκνπνηψληαο κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε παξνπζηάζηεθε ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα πθηζηάκελε επηρείξεζε κπνξεί λα αζπαζηεί ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε θαη λα πξνσζήζεη ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

ηεο. 

 

πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάζηεθε κηα πηζαλή εθαξκνγή ησλ 39 

ηερληθψλ παξακέηξσλ ηεο κεζφδνπ «TRIZ» ζε επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

εηδηθφηεξα ζε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ 

ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε δεκηνπξγεί θαη’ 

επέθηαζε θαη κηα λέα πξφηαζε φζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 40 αξρψλ 

εθεπξεηηθήο επηλφεζεο. Με ηε κέζνδν «TRIZ» εληνπίζηεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα πηνζεηήζεη ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ εθαξκνγή απηή εληνπίζηεθαλ αξθεηά 

πξνβιήκαηα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλεο θαη εθηεινχληαη νη 

δηεξγαζίεο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα, βξέζεθε φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο νξζήο εθαξκνγήο ηεο 

πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην λέν ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ επίιπζε ησλ θπξηφηεξσλ απηψλ πξνβιεκάησλ 

δεκηνπξγήζεθε ε δηεξγαζία «Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο». θνπφο ηεο δηεξγαζίαο 

απηήο είλαη λα νξγαλψλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πειαηψλ ζε 

ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο, λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ 

κεζφδσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη λα επεκβαίλεη φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. Τπεχζπλνη 

γηα ηε δηεξγαζία απηή είλαη εθηφο απφ ην ηκήκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη κηα 

δηαηκεκαηηθή νκάδα εξγαδνκέλσλ. Ζ νκάδα απηή ζπζηάζεθε κε ζθνπφ ην ζπλερή 

έιεγρν φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηνλ άκεζν θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη. 

 

Σέινο, θαηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ μελνδνρείνπ, κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπο «IDEF0» δεκηνπξγήζεθαλ πεξηζζφηεξνη βξφγρνη κε 

ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ αχμεζε ησλ ειέγρσλ έηζη ψζηε 
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λα πεξηνξίδνληαη ηα ιάζε θαη φηαλ ππάξρνπλ λα εληνπίδνληαη γξεγνξφηεξα. Ο 

αλαζρεδηαζκφο ηνπ «ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ» ζε ζρέζε κε ηελ πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, είλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε παξέκβαζε θαη πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

θάζε επηρείξεζε. Ζ πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ελφο 

νξγαληζκνχ ζηε θηινζνθία ηεο «πξάζηλεο» αλάπηπμεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο 

ραξαθηεξίδεη ηε λέα ηνπ ηαπηφηεηα. 

 

ηε κειέηε απηή πεξίπησζεο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, δελ πεξηιακβάλνληαη 

φιεο νη επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, ελψ δελ γίλεηαη 

θαη πνζνηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ πξνηείλνληαη. Έηζη, ηα ζέκαηα απηά 

ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ επέθηαζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπίζεο, κηα αθφκα 

πξφηαζε επέθηαζεο ηεο εξγαζίαο είλαη θαη ε κειέηε, ν αλαζρεδηαζκφο πνπ απαηηείηαη 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο/θηίξηα ηνπ μελνδνρείνπ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ή έζησ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ νθείινληαη ζηνλ αλεπαξθή 

ζρεδηαζκφ ηνπο.  

 

Σέινο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα δελ ππάξρνπλ θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζχληαμεο ησλ εθζέζεσλ αεηθνξίαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ εθζέζεσλ. 

πλεπψο, ε κειέηε ζχληαμεο ησλ εθζέζεσλ απηψλ, φπσο απηή γίλεηαη κέρξη ζηηγκήο 

θαη ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ σο πξνο απηέο, ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη έλα αθφκα πεδίν έξεπλαο. 
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Παξάξηεκα Α 

Ζ νηθνινγηθή ζήκαλζε «Eco-label» απνηειεί ηελ αλψηεξε νηθνινγηθή δηάθξηζε ηεο 

Δ.Δ. γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ πξσηνβνπιία ηεο 

Δ.Δ. «Ecolabel» απνηειεί έλα κέξνο ηεο Οινθιεξσκέλεο Πνιηηηθήο Πξντφληνο ηεο 

Δ.Δ.. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε Δ.Δ. κε 

ηελ Οινθιεξσκέλε Πνιηηηθή Πξντφληνο πξνηείλεη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο θχζεο, ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πγεία, ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ.(Μαξαγθάθεο Α. θαη Παπαδνπνχινπ Μ., 2005) 

 

Απνλνκή «Ecolabel» 

Όζνλ αθνξά ζηελ απφθηεζε ηνπ νηθνινγηθνχ απηνχ ζήκαηνο απνλέκεηαη απφ ην 

θνξέα «European Union Ecolabeling Board – EUEB». Ο θνξέαο απηφο είλαη 

ππεχζπλνο λα απνθαζίδεη ηφζν γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ, φζν θαη γηα ηα 

θξηηήξηα απνλνκήο νηθνινγηθνχ ζήκαηνο ζηηο θαηεγνξίεο απηέο. Ζ έληαμε κηαο 

θαηεγνξίαο πξντφλησλ ή ν θαζνξηζκφο θξηηήξησλ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζεο ηνπ 

Κχθινπ Εσήο ησλ πξντφλησλ αιιά θαη ζε άιια θξηηήξηα φπσο ε ηξέρνπζα 

λνκνζεζία, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζε κεζφδνπο παξαγσγήο θαη άιια. Απψηεξνο 

ζηφρνο ησλ θξηηήξησλ απηψλ είλαη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο λα επηηπγράλνπλ 

ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο βειηηψζεηο, εθκεδελίδνληαο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

πνπ πξνθαινχλ ζην πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. 

(Μαξαγθάθεο Α. θαη Παπαδνπνχινπ Μ., 2005) 

 

 ηελ Διιάδα ε ζήκαλζε «Eco-label» απνλέκεηαη απφ ην Αλψηαην πκβνχιην 

Απνλνκήο Οηθνινγηθνχ ήκαηνο – Α..Α.Ο... Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα 

ηελ απφθηεζε νηθνινγηθνχ ζήκαηνο είλαη ε θαηάζεζε ελφο ηερληθνχ θαθέινπ απφ ηελ 

ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ζηελ επηηξνπή ηεο θάζε ρψξαο, ν νπνίνο πεξηέρεη 

ηεθκεξησκέλεο απνδείμεηο γηα ηελ θάιπςε θαζελφο απφ ηα θξηηήξηα. ηε ζπλέρεηα 

κηα επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ θαθέισλ θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο θάιπςεο ησλ θξηηεξίσλ. (Μαξαγθάθεο Α. θαη Παπαδνπνχινπ Μ., 

2005) 

 



ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΗ                                                                                                  Παξαξηήκαηα 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ MBA - TQM                                                                   ειίδα 226 απφ 254     
ΔΛΔΝΖ ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ                                                                       

Οθέιε από ηελ Απνλνκή Οηθνινγηθνύ ήκαηνο 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Οηθνινγηθή ήκαλζε πξνζθέξεη αξθεηά νθέιε ζηνλ παξαγσγφ, 

(Μαξαγθάθεο Α. θαη Παπαδνπνχινπ Μ., 2005, ζει. 19): 

1. Γηαζέηεη έλα πξντφλ κε Παλεπξσπατθή αλαγλψξηζε 

2. Απνδεηθλχεη έκπξαθηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ επαηζζεηνπνίεζε 

3. Απνδεηθλχεη έκπξαθηα ηελ κέξηκλα ηνπ σο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο  

4. Γηαζέηεη έλα θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφλ ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη 

θαιχηεξν απφ ηα ζπκβαηηθά αληαγσληζηηθά πξντφληα 

5. Παξάγεη έλα δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ κε δπλαηφηεηα πψιεζεο ζε λέεο αγνξέο 
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Παξάξηεκα Β 

Οηθνγέλεηα Πξνηχπσλ ISO 14000, (ISO, 2009): 

ΟΡΗΜΟ ΔΚΓΟΖ ΣΗΣΛΟ 

ISO 14001:2004 2004 «πζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο - πξνδηαγξαθέο 

κε θαζνδήγεζε γηα ηε ρξήζε» 

ISO 14004:2004 2004 
«πζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο - Γεληθέο 

νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο αξρέο,, ηα ζπζηήκαηα θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ηερληθψλ» 

ISO / DIS 14005  

«πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - Καηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηελ ζηαδηαθή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο» 

ISO/CD 14006  «πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

- Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ» 

ISO 14010:1996 1996 «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

πεξηβάιινληνο - Γεληθέο αξρέο» 

ISO 14011:2002 2002 
«Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

ειέγρνπ - Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ - Έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο» 

ISO 14012:1996 1996 «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπ - 

Κξηηήξηα  γηα ηα πξνζφληα πεξηβαιινληηθψλ ειεγθηψλ» 

ISO 14015:2001 2001 «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - Πεξηβαιινληηθή Αμηνιφγεζε 

νξγαληζκψλ» 

ISO 14020:2000 2000 «Οηθνινγηθέο εηηθέηεο θαη ελδείμεηο - Γεληθέο αξρέο» 

ISO 14021:1999 1999 
«Οηθνινγηθέο εηηθέηεο θαη ελδείμεηο – Γήισζε 

πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ (ηχπνπ ΗΗ πεξηβαιινληηθή 

ζήκαλζε)» 

ISO 14024:1999 1999 «Οηθνινγηθέο εηηθέηεο θαη ελδείμεηο - ηχπνπ Η 

πεξηβαιινληηθή επηζήκαλζε - Αξρέο θαη δηαδηθαζίεο» 

ISO/TR 14025:2006 2006 «Οηθνινγηθέο εηηθέηεο θαη ελδείμεηο - Σχπνο ΗΗΗ 

πεξηβαιινληηθέο δειψζεηο – Αξρέο θαη δηαδηθαζίεο» 

ISO 14031:1999 1999 «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - Πεξηβαιινληηθή 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ – Καηεπζπληήξηεο γξακκέο» 

ISO/AWI 14033  «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - Πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο 

πεξηβάιινληνο - Οδεγίεο θαη παξαδείγκαηα» 

ISO 14040:2006 2006 «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - ΑΚΕ -Αξρέο θαη πιαίζην» 

ISO 14041:1998 1998 «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - ΑΚΕ -ηφρνο θαη πεδίν 

νξηζκνχ θαη αλάιπζεο απνγξαθή» 

ISO 14042:2000 2000 «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - ΑΚΕ -Αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ Κχθινπ Εσήο» 

ISO 14043:2000 2000 «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - ΑΚΕ - Δξκελεία ηνπ θχθινπ 

δσήο» 

ISO 14044:2006 2006 «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - Αμηνιφγεζε ηνπ θχθινπ 

δσήο - Απαηηήζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο» 
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ISO/WD 14045  «Αμηνιφγεζε Οηθνινγηθήο Απνδνηηθφηεηαο – Αξρέο 

Απαηηήζεηο» 

ISO/TR 14047:2003 2003 «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - ΑΚΕ -Παξαδείγκαηα 

εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ISO 14042» 

ISO/TS 14048:2002 2002 «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - ΑΚΕ -Μνξθή ησλ ζηνηρείσλ 

ηεθκεξίσζεο» 

ISO/TR 14049:2000 2000 
«Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - ΑΚΕ -Παξαδείγκαηα 

εθαξκνγήο ηνπ ISO 14041  νξηζκνχ ζηφρνπ θαη πεδίνπ 

εθαξκνγήο  θαη ηεο αλάιπζε ηεο απνγξαθήο» 

ISO 14050:2009 2009 «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε – Λεμηιφγην» 

ISO/CD 14051  «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - θνζηνιφγεζεο ξνήο πιηθψλ 

- Γεληθέο αξρέο θαη πιαίζην» 

ISO/TR 14061:1998 1998 
«Πιεξνθνξίεο γηα λα βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο 

δαζνθνκίαο ζηε ρξήζε ησλ πξνηχπσλ πζηήκαηνο 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ISO 14001 θαη ISO 14004» 

ISO/TR 14062:2002 2002 
«Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - Δλζσκάησζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πηπρψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ πξντφλησλ» 

ISO/WD 

14063:2006 
2006 «Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - Πεξηβαιινληηθή 

επηθνηλσλία - Καηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη παξαδείγκαηα» 

ISO 14064-1:2006 2006 

«Αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ - Μέξνο 1: 

Πξνδηαγξαθέο κε θαζνδήγεζε ζην επίπεδν ηεο νξγάλσζεο 

γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ 

ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ» 

ISO 14064-2:2006 2006 

«Αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ -Μέξνο 2: Πξνδηαγξαθή κε 

θαζνδήγεζεο ζε επίπεδν έξγσλ γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε, 

παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξά ησλ κεηψζεσλ ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ή Βειηηψζεσλ 

απνκάθξπλζεο» 

ISO/AWI 14064-

3:2006 
2006 

«Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ - Μέξνο 3: 

Πξνδηαγξαθέο κε θαζνδήγεζε γηα ηελ επηθχξσζε θαη ηελ 

επαιήζεπζε ησλ ηζρπξηζκψλ γηα ηα αέξηα ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ» 

ISO 14065:2007 2007 
«Αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ - Απαηηήζεηο γηα επηθχξσζε 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη φξγαλα ειέγρνπ γηα ρξήζε ζε 

δηαπίζηεπζεο ή άιιεο κνξθέο αλαγλψξηζεο» 

ISO/CD 14066  
«Αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ -- Απαηηήζεηο 

 ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαη εγγξάθσλ ησλ επηζεσξεηψλ» 

ISO/WD 14067-1  «Απνηχπσκα άλζξαθα ζηα πξντφλησλ - Μέξνο 1: 

Πνζνηηθνπνίεζε» 

ISO/WD 14067-2  «Απνηχπσκα άλζξαθα ζηα πξντφλησλ - Μέξνο 2: 

Αλαθνίλσζε» 

ISO/AWI 14069  
«Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη αλαθνξά ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα νξγαληζκνχ - Καζνδήγεζεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ISO 14064-1» 
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ISO 19011:2002 2002 
«Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πνηφηεηα θαη / ή ηα 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (Απηφ 

αληηθαζηζηά ην πξφηππν ISO 14010,14011 θαη 14012)» 

ISO Guide 64:2008 2008 «Οδεγφο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πηπρψλ ζηα πξφηππα πξντφλησλ» 

ISO/IEC Guide 66 1999 
«Γεληθέο απαηηήζεηο γηα θνξείο αμηνιφγεζεο 

θαη πηζηνπνίεζεο / θαηαγξαθήο ησλ ζπζηεκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο» 
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Παξάξηεκα Γ 

Γηεξγαζίεο Δπηπέδνπ 0 

ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ 

 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο 

 ρεδηαζκφο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ζπγθξνηήκαηνο 

 χλαςε πλεξγαζηψλ 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ 

 Κξάηεζε Γσκαηίνπ 

 Γηακνλή Πειάηε 

 Μεηαθνξέο θαη Ξελαγήζεηο Πειάηε 

 Παξνρή Τπεξεζηψλ Κνπδίλαο 

 Γηνξγάλσζε Δθδειψζεσλ θαη πλεδξίσλ 

 

ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ 

 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 

 Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ/αλαιψζηκσλ 

 Απνζήθεπζε ηξνθίκσλ/αλαιψζηκσλ 

 

Υάξηεο Γηεξγαζηώλ Δπηπέδνπ 0 

Τπεξεζίεο πγθξνηήκαηνο

Απόςεηο Μεηόρσλ

Απνθάζεηο Μεηόρσλ

ηξαηεγηθό ρέδην

Αλώηεξε Γηνίθεζε

Πειάηεο
0

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ

 

 ρήκα Γ.1 – Υάξηεο 0 «ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο» 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ  

«ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ» 

ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηνπ ράξηε «ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο», είλαη ν 

ζρεδηαζκφο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο απνθαζίδεηαη 

απφ ηνπο κεηφρνπο θαη πινπνηείηαη απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε. 

ΔΤΡΟ Ξεθηλάεη απφ ηνπο κεηφρνπο θαη θαηαιήγεη ζηνλ πειάηε. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ / 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 

Οη ππεχζπλνη γηα ην ράξηε απηφ είλαη ηφζν νη κέηνρνη πνπ 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο, φζν θαη ε αλψηεξε δηνίθεζε ε νπνία 

ζπκβάιιεη ζηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ. 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
Όξακα θαη Απνζηνιή ηεο Δπηρείξεζεο 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΡΟΖ 
ρήκα Γ.1 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ 0 

Πίλαθαο Γ.1 –  ηνηρεία Σεθκεξίσζεο Υάξηε 0 «ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο» 

 

 

 

 

 

 

1

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΧΘΖΖ 

& ΠΡΟΒΟΛΖ 

ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ

Πξνζθεξόκελεο Τπεξεζίεο 

πγθξνηήκαηνο

ηόρνη πγθξνηήκαηνο

Γηαζεζηκόηεηα Υώξσλ

ηνηρεία Γηαθήκηζεο 

πγθξνηήκαηνο

Δλεκέξσζε 

Πειάηε

Σκήκα 

Marketing

H/Y

Internet 

«αλαδήηεζε 

αγνξάο»

Πειάηεο

 

ρήκα Γ.2 – Υάξηεο 1 «ρεδηαζκόο Πξνώζεζεο & Πξνβνιήο πγθξνηήκαηνο» 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ  

«ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΧΘΖΖ & ΠΡΟΒΟΛΖ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ» 

ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηνπ ράξηε «ρεδηαζκόο Πξνώζεζεο & Πξνβνιήο 

πγθξνηήκαηνο», είλαη ε δηαθήκηζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηνπο ελ 

δπλάκεη πειάηεο ηνπ. 

ΔΤΡΟ 
Ξεθηλάεη απφ ηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε θαη θαηαιήγεη ζηνλ 

πειάηε. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ / 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
Γελ εμεηάδνληαη. 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 
Οη ππεχζπλνη γηα ην ράξηε απηφ είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο 

marketing ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
Αξρεία ρεδηαζκνχ 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΡΟΖ 
ρήκα Γ.2 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ 1 

Πίλαθαο Γ.2 

ηνηρεία Σεθκεξίσζεο Υάξηε 1 «ρεδηαζκόο Πξνώζεζεο & Πξνβνιήο πγθξνηήκαηνο» 

 

 

 

ρήκα Γ.3 – Υάξηεο 2 «ύλαςε πλεξγαζηώλ» 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ  

«ΤΝΑΦΖ ΤΝΔΡΓΑΗΧΝ» 

ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηνπ ράξηε «ύλαςε πλεξγαζηώλ», είλαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ. 

ΔΤΡΟ 
Ξεθηλάεη απφ ηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε θαη θαηαιήγεη ζηνλ 

πειάηε. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ / 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 
Οη ππεχζπλνη γηα ην ράξηε απηφ είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο 

marketing ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
χκβαζε πλεξγαζίαο κε εηαηξείεο. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΡΟΖ 
ρήκα Γ.3 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ 2 

Πίλαθαο Γ.3 - ηνηρεία Σεθκεξίσζεο Υάξηε 2 «ύλαςε πλεξγαζηώλ» 

 

 

 

3

ΚΡΑΣΖΖ ΓΧΜΑΣΗΟΤ

4

ΓΗΑΜΟΝΖ ΠΔΛΑΣΖ

Αλάγθεο Πειάηε

ηνηρεία Κξάηεζεο

Πξνζθεξόκελεο Τπεξεζίεο

 πγθξνηήκαηνοΓηαζεζηκόηεηα Γσκαηίσλ

Γηαζεζηκόηεηα άιισλ 

ρώξσλ πγθξνηήκαηνο
Πειάηεο

Πειάηεο

Τπεύζπλνο Κξαηήζεσλ
H/Y

Πξνζσπηθό 

πγθξνηήκαηνο

Τπεξεζίεο 

Κνπδίλαο

Τπεξεζίεο Καζαξηόηεηαο, 

Φπραγσγίαο, Μεηαθνξώλ

Καλνληζκόο ρέζεσλ 

Ξελνδόρσλ & Πειαηώλ
Καλνληζκόο ρέζεσλ 

Ξελνδόρσλ & Πειαηώλ

ηνηρεία Πιεξσκήο 

Παξερόκελσλ Τπεξεζηώλ

 

ρήκα Γ.4 – Υάξηεο 3 & 4 «Κξάηεζε Γσκαηίνπ & Γηακνλή Πειάηε» 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ  

«ΚΡΑΣΖΖ ΓΧΜΑΣΗΟΤ & ΓΗΑΜΟΝΖ ΠΔΛΑΣΖ» 

ΚΟΠΟ 
Ο ζθνπφο ηνπ ράξηε «Κξάηεζε Γσκαηίνπ & Γηακνλή Πειάηε» 

είλαη ε επηινγή ηχπνπ δσκαηίνπ, ε θξάηεζε θαη πιεξσκή ηνπ. 

ΔΤΡΟ Ξεθηλάεη απφ ηνλ πειάηε θαη θαηαιήγεη ζηνλ πειάηε. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ / 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 
Οη ππεχζπλνη γηα ην ράξηε απηφ είλαη ην πξνζσπηθφ ηεο 

μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
Καλνληζκφο ζρέζεσλ μελνδφρσλ θαη πειαηψλ απηψλ. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΡΟΖ 
ρήκα Γ.4 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ 3, 4 

Πίλαθαο Γ.4 - ηνηρεία Σεθκεξίσζεο Υάξηε 3, 4 «Κξάηεζε Γσκαηίνπ & Γηακνλή Πειάηε» 
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ & 

ΞΔΝΑΓΖΔΗ ΠΔΛΑΣΖ

Λίζηα πκκαρηώλ

Αλάγθεο Πειάηε

Λίζηεο Πειαηώλ γηα 

Μεηαθνξέο & Ξελαγήζεηο

Δθπξόζσπνη 

Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ

H/Y

Πειάηεο Πειάηεο

 

ρήκα Γ.5 – Υάξηεο 5 «Μεηαθνξέο & Ξελαγήζεηο  Πειάηε» 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ  

«ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΞΔΝΑΓΖΔΗ ΠΔΛΑΣΖ» 

ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηνπ ράξηε «Μεηαθνξέο & Ξελαγήζεηο Πειάηε» είλαη ε 

μελάγεζε ηνπ πειάηε ζηελ πεξηνρή δηακνλήο ηνπ, ε κεηαθνξά ηνπ 

απφ θαη πξνο ην ζεκείν άθημεο θαη αλαρψξεζεο ηνπ θαη ε 

δπλαηφηεηα ελνηθίαζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 

ΔΤΡΟ Ξεθηλάεη απφ ηνλ πειάηε θαη θαηαιήγεη ζηνλ πειάηε. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ / 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 
Οη ππεχζπλνη γηα ην ράξηε απηφ είλαη εθπξφζσπνη δηαθφξσλ 

ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
Γελ ππάξρεη. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΡΟΖ 
ρήκα Γ.5 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ 5 

Πίλαθαο Γ.5 - ηνηρεία Σεθκεξίσζεο Υάξηε 5 «Μεηαθνξέο & Ξελαγήζεηο Πειάηε» 
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ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΚΟΤΕΗΝΑ

ηνηρεία Πξνκήζεηαο 

Σξνθίκσλ

Απαηηήζεηο Πειάηε

Λίζηα Δπηινγώλ ίηηζεο

Λίζηα Πξνζθεξόκελσλ Γεπκάησλ 

εληόο ηνπ μελνδνρείνπ

Λίζηα Έιιεηςεο Σξνθίκσλ 

αλά Δπηινγή ίηηζεο

Πξνζσπηθό Κνπδίλαο

Δμνπιηζκόο 

Κνπδίλαο
Ζ/Τ

Καλνληζκόο 

Κνπδίλαο

Ένδσζη

Αζθάλεια & Τγιεινή 

…..

ISOύζηημα

 HACCP

Πειάηεο
Πειάηεο

 

ρήκα Γ.6 – Υάξηεο 6 «Παξνρή Τπεξεζηώλ Κνπδίλαο» 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ  

«ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΟΤΕΗΝΑ» 

ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηνπ ράξηε «Παξνρή Τπεξεζηώλ Κνπδίλαο» είλαη ε 

παξνρή κηαο ιίζηαο γεπκάησλ θαη επηινγψλ ζίηηζεο (εζηηαηφξην, 

ηαβέξλα), έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

ΔΤΡΟ Ξεθηλάεη απφ ηνλ πειάηε θαη θαηαιήγεη ζηνλ πειάηε. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ / 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
Γελ εμεηάδνληαη. 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Οη ππεχζπλνη γηα ην ράξηε απηφ είλαη ην πξνζσπηθφ θνπδίλαο. 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

Καλφλαο έλδπζεο πξνζσπηθνχ θνπδίλαο, θαηαγεγξακκέλν ζχζηεκα 

HACCP θαη πηζηνπνηήζεηο. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΡΟΖ 
ρήκα Γ.6 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ 6 

Πίλαθαο Γ.6 - ηνηρεία Σεθκεξίσζεο Υάξηε 6 «Παξνρή Τπεξεζηώλ Κνπδίλαο» 
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ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ 

ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ & 

ΤΝΔΓΡΗΧΝ

Πειάηεο

Γηαζεζηκόηεηα 

Δθδειώζεσλ

Αλάγθεο Πειάηε

Γηαζεζηκόηεηα Υώξσλ

 ίηηζεο & Υσξεηηθόηεηα

Γηαζεζηκόηεηα πλεδξηαθώλ 

Υώξσλ & Υσξεηηθόηεηα

Λίζηα Δθδειώζεσλ

Πξόγξακκα 

Δθδειώζεσλ / πλεδξίσλ
Πειάηεο

Τπεύζπλνο 

Δθδειώζεσλ / πλεδξίσλ

Πξνζσπηθό Κνπδίλαο

 

ρήκα Γ.7 – Υάξηεο 7 «Γηνξγάλσζε Δθδειώζεσλ & πλεδξίσλ» 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ  

«ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ & ΤΝΔΓΡΗΧΝ» 

ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηνπ ράξηε «Γηνξγάλσζε Δθδειώζεσλ & πλεδξίσλ» 

είλαη λα αλαιακβάλεη ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε λα δηνξγαλψλεη  

εθδειψζεηο θαη ζπλέδξηα πειαηψλ πνπ δηακέλνπλ ή φρη ζην 

ζπγθξφηεκα. 

ΔΤΡΟ Ξεθηλάεη απφ ηνλ πειάηε θαη θαηαιήγεη ζηνλ πειάηε. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ / 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
Γελ εμεηάδνληαη. 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 
Οη ππεχζπλνη γηα ην ράξηε απηφ είλαη ην πξνζσπηθφ θνπδίλαο θαη ν 

ππεχζπλνο Δθδειψζεσλ / πλεδξίσλ. 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
Γελ ππάξρεη. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΡΟΖ 
ρήκα Γ.7 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ 7 

Πίλαθαο Γ.7 - ηνηρεία Σεθκεξίσζεο Υάξηε 7 «Γηνξγάλσζε Δθδειώζεσλ & πλεδξίσλ» 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖΛίζηα Οηθνλνκηθώλ 

ηνηρείσλ

Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
H/Y

Δζσηεξηθόο θαη 

Δμσηεξηθόο 

Οηθνλνκηθόο Έιεγρνο

Οηθνλνκηθή Απόδνζε

Αξρείν 

Οηθνλνκηθώλ 

Γεδνκέλσλ

 

ρήκα Γ.8 – Υάξηεο 8 «Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε» 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ  

«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» 

ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηνπ ράξηε «Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε» είλαη ε επεμεξγαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα ηελ εμαγσγή 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΔΤΡΟ 
Ξεθηλάεη απφ ηα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ θαη θαηαιήγεη ζηνλ 

πειάηε. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ / 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 
Οη ππεχζπλνη γηα ην ράξηε απηφ είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο 

ινγηζηεξίνπ. 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
Ννκηθφ Πιαίζην θαη Αξρείν νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΡΟΖ 
ρήκα Γ.8 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ 8 

Πίλαθαο Γ.8 - ηνηρεία Σεθκεξίσζεο Υάξηε 8 «Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε» 
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ΠΡΟΜΉΘΔΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ / 

ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ

Λίζηα Διιείςεσλ 

Σξνθίκσλ

Λίζηα Διιείςεσλ 

Αλαισζίκσλ
10

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ / 

ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ

Λίζηα Παξαγγειηώλ 

Σξνθίκσλ

Λίζηα Παξαγγειηώλ 

Αλαισζίκσλ

Λίζηα Σξνθίκσλ & Αλαισζίκσλ 

πξνο Καηαλάισζε

Σκήκα Παξαγγειηώλ
H/Y

ΖΜ/ΝΗΑ

Φόξκεο Παξαγγειίαο ... ΖΜ/ΝΗΑ

ύκβαζε 

πλεξγαζίαο

Με Πξνκεζεπηέο

Σκήκα Απνζήθεο

Δγρεηξίδηα 

Φύιαμεο & πληήξεζεο 

Σξνθίκσλ / Αλαισζίκσλ

Δγθαηαζηάζεηο 

Απνζήθεπζεο  

ρήκα Γ.9 – Υάξηεο 9 & 10 «Πξνκήζεηα & Απνζήθεπζε Σξνθίκσλ/Αλαισζίκσλ» 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ  

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ / ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ» 

ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηνπ ράξηε «Πξνκήζεηα & Απνζήθεπζε 

Σξνθίκσλ/Αλαισζίκσλ» είλαη ε νξγάλσζε ηεο ιίζηα παξαγγειηψλ 

ηξνθίκσλ/αλαισζίκσλ, κε βάζε ηηο ειιείςεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

θαη ελ ζπλερεία ε απνζήθεπζε ησλ παξαιαβψλ κε ηαπηφρξνλε 

αλαλέσζε ηεο ιίζηαο παξαγγειζέλησλ. 

ΔΤΡΟ 
Ξεθηλάεη απφ ηα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ θαη θαηαιήγεη ζηνλ 

πειάηε. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ / 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
Γελ εμεηάδνληαη. 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 
Οη ππεχζπλνη γηα ην ράξηε απηφ είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο 

πξνκεζεηψλ θαη απνζήθεο. 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

Φφξκεο Παξαγγειίαο, πκβάζεηο πλεξγαζίαο κε Πξνκεζεπηέο, 

Δγρεηξίδηα πληήξεζεο Σξνθίκσλ. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΡΟΖ 
ρήκα Γ.9 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ 9 & 10 

Πίλαθαο Γ.9 

ηνηρεία Σεθκεξίσζεο Υάξηε 9 & 10 «Πξνκήζεηα & Απνζήθεπζε Σξνθίκσλ /Αλαισζίκσλ» 
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Υάξηεο Γηεξγαζηώλ Δπηπέδνπ 1 

 

0.1

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΑΠΟΣΟΛΖ 

& ΟΡΑΜΑΣΟ

0.4

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ

0.5

ΠΑΓΗΧΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ Δ 

ΣΑΚΣΟ ΥΡΟΝΟ

Τπεξεζίεο 

πγθξνηήκαηνο

Απφςεηο Μεηφρσλ

Απνθάζεηο Μεηφρσλ

Αλψηεξε Γηνίθεζε

Γήισζε Απνζηνιήο

0.2

ΚΑΘΟΡΗΜΟ 

ΣΟΥΧΝ

0.3

ΚΑΘΟΡΗΜΟ 

ΚΟΠΧΝ

Γήισζε

 Οξάκαηνο

ηφρνη 

Δπηρείξεζεο

Ηεξαξρεκέλνη Λίζηα 

Μεηξήζηκσλ θνπψλ

Πξνθαηαξθηηθφ

 ηξαηεγηθφ ρέδην

ηξαηεγηθφ ρέδην

Αλψηεξε Γηνίθεζε

Αλψηεξε Γηνίθεζε

Αλψηεξε Γηνίθεζε Αλψηεξε Γηνίθεζε

  

ρήκα Γ.10 – Δλέξγεηεο «ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ» 
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ΔΝΔΡΓΔΗΔ  «ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ» 

 0.1 0.2 0.3 0.4 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΑΓΤΝΑΜΗΧΝ 

(πνπ εληνπίδνληαη ζεκεία 

πξνο βειηίσζε) 

Αδπλακία 

δηεχξπλζεο 

απνζηνιήο & 

νξάκαηνο. 

Αδπλακία 

θαζνξηζκνχ λέσλ 

ζηφρσλ. 

Αδπλακία 

εμππεξέηεζεο 

λέσλ ζθνπψλ. 

Αδπλακία 

επαλεμέηαζεο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

(πνην ζα είλαη ην 

απνηέιεζκα κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπλακηψλ) 

Αχμεζε ηθαλφηεηαο 

γηα ζπλερή 

παξαθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο. 

Αχμεζε ηθαλφηεηαο 

πξνζαξκνγήο ζε λέα 

δεδνκέλα εμσηεξηθνχ 

& εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Αχμεζε 

ηθαλφηεηαο 

νξηνζέηεζεο λέσλ 

ζθνπψλ 

πξνζαξκνζκέλσλ 

ζηνπο λένπο 

ζηφρνπο. 

Αχμεζε εζφδσλ θαη 

κείσζε εμφδσλ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

(πνην είλαη ην ζπλνιηθφ 

φθεινο ηεο επηρείξεζεο 

& ηνπ πειάηε κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπλακηψλ) 

Δλίζρπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα 

ππνβάιινπλ 

πξνηάζεηο ζπλερνχο 

βειηίσζεο. 

Τηνζέηεζε Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο. 

Δλζσκάησζε 

Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο. 

Βειηίσζε εηαηξηθήο 

εηθφλαο. 

Βειηίσζε ηεο 

επίδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ζην 

ηξίπηπρν ηεο 

αεηθνξίαο. 

Πίλαθαο Γ.10 – Απνηειεζκαηηθόηεηα Δλεξγεηώλ «ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ» 
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2.1

ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

ΣΡΗΣΧΝ ΓΗΑ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ

2.2

ΔΡΔΤΝΑ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ

2.3

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΓΗΑ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ 

ΔΗΡΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ

2.4

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ

2.5

ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ

2.6

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 

ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΓΗΑ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ

2.7

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ

Πξνζθεξφκελεο Τπεξεζίεο 

πγθξνηήκαηνο

Αλάγθε γηα Τπεξεζίεο 

Σξίησλ

ηφρνη πγθξνηήκαηνο

πκθσλία

ηνηρεία Αλαδήηεζεο

Λίζηα 

Δπηθξαηέζηεξσλ 

Δηαηξεηψλ

ηνηρεία

 Δπηιεγκέλσλ Δηαηξεηψλ

Ζκεξνκελία 

Πξνζσπηθήο Δπαθήο

Θεηηθή Αληαπφθξηζε

Αξλεηηθή Αληαπφθξηζε

Με πκθσλία

Σκήκα Marketing

Αλψηεξε Γηνίθεζε

Σκήκα Marketing

Σκήκα Marketing

Σκήκα Marketing

Αλψηεξε Γηνίθεζε

Αλψηεξε Γηνίθεζε
Ννκηθφ Σκήκα

Λίζηα πκκαρηψλ

Υαξαθηεξηζηηθά ηξαηεγηθψλ 

πκκαρηψλ

.

.

.

ΖΜ/ΝΗΑ

ύκβαζε 

πλεξγαζίαο

Έλεγτος 

διαθεζιμόηηηας

προχόνηφν /

σπηρεζιών

Έλεγτος ηιμής 

προχόνηφν / 

σπηρεζιών
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ΔΝΔΡΓΔΗΔ  «ΤΝΑΦΖ ΤΝΔΡΓΑΗΧΝ» 

 2.1 2.3 2.4, 2.5 2.6 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΑΓΤΝΑΜΗΧΝ 

 

(πνπ εληνπίδνληαη ζεκεία 

πξνο βειηίσζε) 

Κφζηνο Αδπλακίαο 

ζπλεξγαζίαο κε 

«πξάζηλεο»/αεηθφξεο 

εηαηξείεο παξνρήο 

πξντφλησλ/ππεξεζηψ

λ. 

Αδπλακία παξνρήο 

πνηνηηθψλ 

πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ ιφγσ 

κε επηηπρεκέλσλ 

ζπλεξγαζηψλ. 

Κφζηνο ρξφλνπ 

ιφγσ 

επηθνηλσλίαο κε 

επηρεηξήζεηο πνπ 

δελ έρνπλ 

πξνζθνκίζεη 

απνδεηθηηθά ηεο 

πεξηβαιινληηθήο 

ηνπο επίδνζεο. 

Υξφλνο 

δηαπξαγκάηεπζεο κε 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή 

πεξηβαιινληηθή 

επίδνζε. 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

 

(πνην ζα είλαη ην 

απνηέιεζκα κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπλακηψλ) 

Αχμεζε δπλαηφηεηαο 

ζπκκεηνρήο ζε 

«πξάζηλεο» 

εθνδηαζηηθέο 

αιπζίδεο. 

Αχμεζε 

ζπλεξγαζηψλ κε 

εηαηξείεο κε 

πηζηνπνηεκέλα 

απνδεθηφ 

πεξηβαιινληηθφ 

απνηχπσκα. 

Πεξηζζφηεξν 

απνδνηηθή 

επηθνηλσλία κε 

ηηο πξνο 

ζπλεξγαζία 

επηρεηξήζεηο. 

Δπίηεπμε 

επηηπρεκέλσλ 

ζπλεξγαζηψλ ιφγσ 

θνηλψλ ζηφρσλ 

κεηαμχ ησλ 

δηαπξαγκαηεπφκελσλ 

κεξψλ. 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

 

(πνην είλαη ην ζπλνιηθφ 

φθεινο ηεο επηρείξεζεο 

& ηνπ πειάηε κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπλακηψλ) 

Βειηίσζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ 

απνηππψκαηνο θαηά 

κήθνο ηεο 

εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. 

Αχμεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο 

μελνδνρεηαθήο 

επηρείξεζεο λα 

αληαπνθξίλεηαη 

ζηνπο ζηφρνπο ηεο. 

Αχμεζε 

ηθαλφηεηαο 

αληαπφθξηζεο ζηηο 

ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ. 

Πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ζπκβαηψλ 

κε ηνπο ζηφρνπο 

θαη επηζπκεηψλ 

ζπλεξγαζηψλ.   

Βειηίσζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ 

απνηππψκαηνο θαηά 

κήθνο ηεο 

εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. 

Πίλαθαο Γ.11 – Απνηειεζκαηηθόηεηα Δλεξγεηώλ «ύλαςεο πλεξγαζηώλ» 
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3.1

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΧΡΟΤ 

ΓΗΑΜΟΝΖ

3.2

ΑΠΟΦΑΖ 

ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΓΗΑΜΟΝΖ

3.3

ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 

ΓΧΜΑΣΗΧΝ ΣΖΝ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ

3.5

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΛΗΣΑ ΑΠΟ 

ΠΔΛΑΣΖ

3.6

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΣΤΠΟΤ 

ΓΧΜΑΣΗΟΤ

3.7

ΑΜΔΖ 

ΚΡΑΣΖΖ 

ΓΧΜΑΣΗΟΤ
3.4

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ 

ΠΑΚΔΣΑ ΣΗΜΧΝ

3.8

ΠΡΟΚΡΑΣΖΖ 

ΓΧΜΑΣΗΟΤ

Λίζηα 

Γσκαηίσλ Ξελνδνρείνπ

Λίζηα Γηαζέζηκσλ Γσκαηίσλ

Απνδνρή Πειάηε

3.9

ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ 

ΚΡΑΣΖΖ

3.11

ΓΗΑΜΟΝΖ

Αλάγθεο Πειάηε

Γηαζεζηκφηεηα Γσκαηίσλ

Γηαζεζηκφηεηα άιισλ 

ρψξσλ πγθξνηήκαηνοΠειάηεο

Τπεχζπλνο Κξαηήζεσλ

Ζκεξνκελία 

Γηακνλήο

Απόρριυη Δλέγτοσ 

(Μη Γιαθέζιμα Γφμάηια

Πειάηεο

Απόρριυη Πελάηη

Πειάηεο

Λίζηα Πξνζθνξψλ

Αίηεκα 

Κξάηεζεο

 Γσκαηίνπ

Τπεχζπλνο Κξαηήζεσλ H/Y

ηνηρεία Πιεξσκήο 

Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ

Πξνζθεξφκελεο Τπεξεζίεο

 πγθξνηήκαηνο

Τπεχζπλνο

 Κξαηήζεσλ

ηνηρεία 

Κξάηεζεο

Πξνζσπηθφ 

πγθξνηήκαηνο

Τπεξεζίεο

 Κνπδίλαο

Τπεξεζίεο 

Καζαξηφηεηαο, 

Φπραγσγίαο, 

Μεηαθνξψλ

Απνζηνιή 

πξνθαηαβνιήο

Τπεχζπλνο

 Κξαηήζεσλ

Τπεχζπλνο

 Κξαηήζεσλ

Απνδεηθηηθφ 

Πξνθαηαβνιήο

3.10

ΓΗΑΜΟΝΖ Δ 

ΑΝΑΜΟΝΖ

H/Y
Τπεχζπλνο

 Κξαηήζεσλ

Πειάηεο

Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο

 πεξί ηηκψλ γεπκάησλ

Τπεχζπλνο Κξαηήζεσλ

H/Y

Καλνληζκόο ρέζεσλ 

Ξελνδόρσλ & Πειαηώλ

Φφξκα Κξαηήζεσλ

Φφξκα Κξαηήζεσλ

Internet

Σειέθσλν
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ΔΝΔΡΓΔΗΔ  «ΚΡΑΣΖΖ ΓΧΜΑΣΗΟΤ» 

 3.1, 3.3, 3.4 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΑΓΤΝΑΜΗΧΝ 

 

(πνπ εληνπίδνληαη 

ζεκεία πξνο βειηίσζε) 

Κφζηνο αδπλακίαο ελεκέξσζεο πειαηψλ γηα επηπιένλ δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

 

(πνην ζα είλαη ην 

απνηέιεζκα κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπλακηψλ) 

Αχμεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ. 

Μείσζε ρξφλνπ νινθιεξσκέλεο ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ γηα ην μελνδνρείν. 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

 

(πνην είλαη ην ζπλνιηθφ 

φθεινο ηεο επηρείξεζεο 

& ηνπ πειάηε κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπλακηψλ) 

Αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ μελνδνρείνπ. 

Πίλαθαο Γ.12 – Απνηειεζκαηηθόηεηα Δλεξγεηώλ «Κξάηεζε Γσκαηίνπ» 
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5.1

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 

ΞΔΝΑΓΖΔΧΝ & 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

5.2

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΔΛΑΣΖ 

ΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΞΔΝΑΓΖΔΧΝ & 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

5.3

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ 

ΣΗΜΔ

5.4

ΑΠΟΦΑΖ 

ΠΔΛΑΣΖ

5.5

ΔΛΔΓΥΟ ΚΔΝΧΝ 

ΘΔΔΧΝ & 

ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ 

ΜΔΧΝ

5.6

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

ΠΔΛΑΣΖ

Λίζηα πλεξγαζηψλ

Αλάγθεο Πειαηψλ

Πειάηεο

Μη Δνδιαθερόμενος

Λίζηα Δπιθσμηηών 

Ξεναγήζεφν & 

Μεηαθορικών Μέζφν

Έγκριζη

Απόρριυη

Πειάηεο

Δλδηαθεξφκελνο

Λίζηα 

Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ

Πξφγξακκα 

Ξελαγήζεσλ

Λίζηα Σηκψλ 

Ξελαγήζεσλ

Λίζηα Σηκψλ

Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ

Πειάηεο

Φφξκα 

Δηζαγσγήο ηνηρείσλ

Δμσηεξηθφο Τπάιιεινο 

Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ

Δμσηεξηθφο Τπάιιεινο 

Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ

Δμσηεξηθφο Τπάιιεινο 

Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ

Δμσηεξηθφο Τπάιιεινο 

Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ

Δμσηεξηθφο Τπάιιεινο 

Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ

Λίζηα Πειαηψλ γηα 

Ξελαγήζεηο & Μεηαθνξέο

ηνηρεία Πειαηψλ

Πειάηεο

 

ρήκα Γ.13 – Δλέξγεηεο «Μεηαθνξέο & Ξελαγήζεηο Πειαηώλ»
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 ΔΝΔΡΓΔΗΔ  «ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΞΔΝΑΓΖΔΗ ΠΔΛΑΣΧΝ» 

 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΑΓΤΝΑΜΗΧΝ 

 

(πνπ εληνπίδνληαη ζεκεία 

πξνο βειηίσζε) 

Αδπλακία εμππεξέηεζεο πειαηψλ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

 

(πνην ζα είλαη ην 

απνηέιεζκα κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπλακηψλ) 

Ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ. 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

 

(πνην είλαη ην ζπλνιηθφ 

φθεινο ηεο επηρείξεζεο 

& ηνπ πειάηε κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπλακηψλ) 

Αχμεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα κεηαθνξέο θαη μελαγήζεηο. 

Πίλαθαο Γ.13 – Απνηειεζκαηηθόηεηα Δλεξγεηώλ «Μεηαθνξέο & Ξελαγήζεηο Πειαηώλ» 
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11.1

ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ & 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

Λίζηα 

Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ

11.2

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

11.3

ΤΝΣΑΞΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθψλ

11.4

ΔΞΑΓΧΓΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΓΔΗΚΣΧΝ ΔΣΟΤ

Λίζηεο Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ

 αλά 

θαηεγνξία θαηαρψξεζεο

χλνιν Καηαρσξεκέλσλ 

Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

11.5

ΤΓΚΡΗΖ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ ΜΔ 

ΠΡΟΖΓΟΎΜΔΝΑ ΔΣΖ Οηθνλνκηθή Απφδνζε

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθψλ

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθψλ

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθψλ

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθψλ

H/Y

H/Y

H/Y

H/Y

H/Y

Αξηζκνδείθηεο 

Αξρείν 

Οηθνλνκηθώλ 

Γεδνκέλσλ

 

ρήκα Γ.14 – Δλέξγεηεο «Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο» 
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ΔΝΔΡΓΔΗΔ  «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» 

 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΑΓΤΝΑΜΗΧΝ 

 

(πνπ εληνπίδνληαη ζεκεία 

πξνο βειηίσζε) 

Αδπλακία κέηξεζεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. 

Αδπλακία παξαθνινχζεζεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. 

Αδπλακία πξνβνιήο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

 

(πνην ζα είλαη ην 

απνηέιεζκα κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπλακηψλ) 

Αχμεζε ηθαλφηεηαο βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. 

Παξαθνινχζεζε θαη αληηκεηψπηζε εκπνδίσλ πεξηβαιινληηθήο βειηίσζεο. 

ΓΔΗΚΣΖ 

ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

 

(πνην είλαη ην ζπλνιηθφ 

φθεινο ηεο επηρείξεζεο 

& ηνπ πειάηε κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπλακηψλ) 

πλερήο βειηίσζε. 

Δλεκέξσζε ησλ κεηφρσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηνπ 

μελνδνρείνπ. 

Πίλαθαο Γ.14 – Απνηειεζκαηηθόηεηα Δλεξγεηώλ «Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο» 
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Δπξεηήξην Βαζηθώλ Οξηζκώλ 

Αλάιπζε Κύθινπ Εσήο – «Life Cycle Assessment», (Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, 

ζει. 65) 

«Ζ Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο είλαη έλα εξγαιείν εθηίκεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε έλα πξντφλ, κηα δηεξγαζία ή κηα δξαζηεξηφηεηα.» 

 

Γηεξγαζία «Process», (http://asq.org/glossary/p.html), (http://iso.org) 

«Μηα δηεξγαζία - «process» απαηηεί έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ – «procedures» γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο. Έηζη, ε δηεξγαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν εηζξνψλ νη 

νπνίεο κέζσ κηαο ζεηξάο δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν 

εθξνψλ / απνηειεζκάησλ.» 

 

Δλδηαθεξόκελα Μέξε, «§ 3.11, ISO 14001», (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 

2000, ζει. 197) 

«Μεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη ή επεξεάδνληαη απφ ηελ 

πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ.» 

 

Δπηζεώξεζε .Γ.Π., «§ 3.6, ISO 14001», (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 2000, 

ζει. 197) 

«Μηα ζπζηεκαηηθή θαη αξρεηνζεηεκέλε δηαδηθαζία ιήςεο θαη αμηνιφγεζε    

ζηνηρείσλ ηα νπνία θαζνξίδνπλ εάλ ην .Γ.Π. ζπκκνξθψλεηαη κε ηα θξηηήξηα ηα 

νπνία νξίζηεθαλ απφ ηνλ νξγαληζκφ.» 

 

«Καζαξή» Παξαγσγή – «Cleaner Production», (Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, 

ζει. 70) 

«Καζαξή Παξαγσγή είλαη ε ζπλερήο εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο ζηξαηεγηθήο θαη αθνξά ζε κεζφδνπο, δηαδηθαζίεο, πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, ψζηε λα απμεζεί ε νιηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη κεησζεί ε 

επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο.» 
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Οηθνινγηθή ήκαλζε – «Eco Label», ((Μαξαγθάθεο Α. θαη Παπαδνπνχινπ Μ., 

2005, ζει. 18) 

«Ζ Οηθνινγηθή ήκαλζε είλαη κηα εζεινληηθή κέζνδνο πηζηνπνίεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Σππνπνίεζεο, ISO έρεη θαζνξίζεη ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εζεινληηθήο 

ζήκαλζεο, ηνλ Σχπν I ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηελ πηζηνπνίεζε, ηνλ Σχπν II ν 

νπνίνο νλνκάδεηαη πεξηβαιινληηθφο ηζρπξηζκφο θαη ηνλ Σχπνο III νπνίνο είλαη ε 

πεξηβαιινληηθή δήισζε πξντφληνο. »  

 

Οηθνινγηθόο ρεδηαζκόο – «Ecodesign», (Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει.64) 

«Ο νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο αθνξά ζηελ ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ 

θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.» 

 

Οξγαληζκόο, «§ 3.12, ISO 14001», (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 2000, ζει. 

197) 

«Δηαηξεία, ζπλεηαηξηζκφο, εκπνξηθφο νίθνο, επηρείξεζε, δεκφζηα αξρή ή ηλζηηηνχην 

ή ζπλδπαζκφο απηψλ, δεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο, νη νπνίνη έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

ιεηηνπξγίεο θαη δηεχζπλζε.» 

 

Πεξηβάιινλ, «§ 3.2, ISO 14001», (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 2000, ζει. 197) 

«Οη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο έλαο νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 

αηκφζθαηξα, ηε γε, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηε ρισξίδα, ηελ παλίδα, ηνπο αλζξψπνπο 

θαη ηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο.» 

 

Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε  - Έθζεζε Αεηθνξίαο, (Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, 

ζει. 90) 

«Ζ Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε είλαη κηα εζεινληηθή κέζνδνο δεκνζηνπνίεζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ελφο νξγαληζκνχ.» 

 

Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε, (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 2000, ζει.179): 

«Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηνπ 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ππεπζπλφηεηεο θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ 
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πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε δηαξθή 

αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηεξγαζηψλ ζην πεξηβάιινλ.» 

 

Πεξηβαιινληηθή Γήισζε, (Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει. 80) 

«Ζ Πεξηβαιινληηθή Γήισζε Πξντφληνο απνηειεί δήισζε Σχπνπ III νηθνινγηθήο 

ζήκαλζεο θαη δίλεη πνζνηηθνπνηεκέλεο πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο γηα έλα πξντφλ 

κε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο.» 

 

Πεξηβαιινληηθή Δπίδνζε, «§ 3.8, ISO 14001», (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 

2000, ζει. 197) 

«Πνζνηηθή έθθξαζε απνηειεζκάησλ / κεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην 

πεξηβαιινληηθφ ζέκα ηνπ νξγαληζκνχ.» 

 

Πεξηβαιινληηθή Δπίδξαζε, «§ 3.4, ISO 14001», (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 

2000, ζει. 197) 

«Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πεξηβάιινλ, είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή, πνπ λα νθείιεηαη 

κεξηθψο ή πιήξσο ζηηο δηεξγαζίεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ.» 

 

Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή, «§ 3.9, ISO 14001», (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 

2000, ζει. 197) 

«Γήισζε ησλ αξρψλ θαη ησλ πξνζέζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή 

πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ.» 

 

Πεξηβαιινληηθόο Ηζρπξηζκόο, (Πξηκηθήξε Δ. θαη ινηπνί, 2009, ζει.78) 

«Ο Πεξηβαιινληηθφο Ηζρπξηζκφο είλαη ν Σχπνο II  νηθνινγηθήο ζήκαλζεο κε ηνλ 

φπνην κηα επηρείξεζε παξέρεη πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντφλ 

ηεο, κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, ρσξίο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ή νηθνινγηθφ ζήκα.» 

 

Πεξηβαιινληηθόο ηόρνο, «§ 3.7, ISO 14001», (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 

2000, ζει. 197) 

«Πξνθχπηεη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, νξηνζεηείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη 

εθθξάδεηαη πνζνηηθά φπνπ είλαη εθηθηφ.» 
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Πξόιεςε Ρύπαλζεο, «§ 3.13, ISO 14001», (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 2000, 

ζει. 197) 

«Υξήζε ησλ δηεξγαζηψλ, πξαθηηθψλ, πιηθψλ ή πξντφλησλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηε 

ξχπαλζε. ηηο δηεξγαζίεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη αλαθχθισζε, αιιαγέο 

ζηηο επεμεξγαζίεο, κεραληζκνί ειέγρνπ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ πνπ 

επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ.» 

 

πλερήο Βειηίσζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο., «§ 3.1, ISO 14001», 

(Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 2000, ζει. 197) 

«Γηαδηθαζία αλαβάζκηζεο ηνπ .Γ.Π., ψζηε λα βειηησζεί ε ζπλνιηθή 

πεξηβαιινληηθή επίδνζε θαη λα επζπγξακκηζηεί κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνπ 

νξγαληζκνχ.» 

 

ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, (Αξβαληηνγηάλλεο Η. . θαη ινηπνί, 2000, 

ζει.179):  

«Έλα ζχζηεκα ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ νξγαλσηηθή 

δηάξζξσζε, ηηο πξνγξακκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ππεπζπλφηεηεο, ηηο πξαθηηθέο, 

ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο γηα ηελ εμέιημε, ηελ 

εθαξκνγή, ηελ επίηεπμε, ηελ επηζεψξεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο.» 

 

 

 

 

 


