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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η σύγχρονη οικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 

ώστε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κοινωνία και άλλοι φορείς να συνεργαστούν στενά 

για να συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας βιώσιµης κοινωνίας. 

Οι προκλήσεις είναι πολλές και σύνθετες και θέτουν σοβαρά υπό 

αµφισβήτηση τον παραδοσιακό τρόπο διακυβέρνησης, διαβίωσης, κατανάλωσης και 

κατανοµής των πόρων. Η κλιµατική αλλαγή, η ανεπάρκεια των πόρων, η 

δηµογραφική αλλαγή, ο κοινωνικός διαχωρισµός κ.λπ. είναι µερικές από αυτές. O 

ρόλος των επιχειρήσεων στην αντιµετώπιση τους µπορεί και πρέπει να είναι 

σηµαντικός. Μέσα από ένα ευρύτατο φάσµα προγραµµάτων υπεύθυνης 

επιχειρηµατικότητας που θα εστιάζονται στη βιώσιµη ανάπτυξη, µπορούν να 

αναδείξουν την ενεργό συµβολή τους στη δηµιουργία µιας σταθερής και περιεκτικής 

κοινωνίας. 

Το ερώτηµα είναι αν οι επιχειρήσεις έχουν προετοιµαστεί να  αντιµετωπίσουν 

το νέο περιβάλλον που θα διαµορφωθεί µετά την έξοδο από την κρίση. Αν δηλαδή 

έχουν αναπτύξει ένα όραµα για το πώς βλέπουν το πλαίσιο λειτουργίας τους π.χ. κατά 

το 2020 και αυτό σε σχέση µε την οργανωτική δοµή τους, τα πιο φιλικά προς το 

περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες τους και το πιο σηµαντικό στην κατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναµικού τους µε νέες δεξιότητες που θα ανταποκρίνονται στις νέες 

ανάγκες. Προκύπτει, εποµένως, η ανάγκη για δηµιουργία νέων µοντέλων 

διακυβέρνησης. 

Αυτά τα νέα µοντέλα απαιτούν τρία βασικά στοιχεία: α) ύπαρξη γνώσης 

(γνώση των νέων τεχνολογιών, γνώση του πόσο σηµαντική είναι η βιώσιµη ανάπτυξη 

για την επιχείρηση µέσα από τη δηµιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη, αµφισβήτηση 

του business as usual, ύπαρξη οράµατος, καλή γνώση της αγοράς κ.λπ. β) απόκτηση 

νέων δεξιοτήτων όπως ικανότητα επίλυσης προβληµάτων και λήψης αποφάσεων, 

ικανότητα διαχείρισης σύνθετων καταστάσεων και γ) αλλαγή συµπεριφορών όπως 

περισσότερη διαφάνεια και ακεραιότητα, προσαρµοστικότητα, ευρύτητα πνεύµατος, 

δυνατότητα αυτοελέγχου και αυτορρύθµισης. Εφόσον όλα αυτά λειτουργήσουν 

σωστά, τότε θα έχουµε µια πραγµατικά υπεύθυνη επιχείρηση που θα εκτιµάται από τα  
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ενδιαφερόµενα µέρη της. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που δεν θα είναι σε θέση να 

αποδείξουν τη δέσµευση τους για υπεύθυνη συµπεριφορά θα χάσουν την αξιοπιστία 

τους απέναντι στα ενδιαφερόµενα µέρη τους. Στο κοµµάτι της απόκτησης νέων 

δεξιοτήτων, τα επιχειρηµατικά µοντέλα πρέπει να οικοδοµήσουν δοµές και 

διαδικασίες λήψης απόφασης που θα λαµβάνουν υπόψη τα ενδιαφερόµενα µέρη και 

τους προβληµατισµούς τους, µεταξύ των οποίων είναι και οι εργαζόµενοι, δεδοµένου 

ότι η νέα γενιά δεν θα προσβλέπει σε µια παραδοσιακή δοµή καριέρας αλλά θα 

ενδιαφέρεται να έχει περισσότερες επαγγελµατικές εµπειρίες, που θα 

ανταποκρίνονται στα οράµατα της για την κοινωνία και το περιβάλλον. Και εδώ 

προκύπτει το θέµα της εκπαίδευσης για τη διαµόρφωση των ηγετών του µέλλοντος.  

Εφόσον οι αγορές θα αλλάξουν και εποµένως θα αλλάξουν οι συνθήκες τους, 

πρέπει να αλλάξουν και τα επιχειρηµατικά σχέδια προς την κατεύθυνση του 

χειρισµού των αλλαγών µέσω προληπτικών αποφάσεων και όχι αναγκαστικών 

αντιδράσεων. Σηµαντικό ρόλο στη συγκεκριµένη περίπτωση θα παίξει το όλο 

εκπαιδευτικό σύστηµα και ιδιαίτερα του πανεπιστηµιακού επιπέδου. 

Ένα νέο µοντέλο διοίκησης και ηγεσίας αποτελεί -πέραν των άλλων- το θέµα 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ιδιαίτερα τη σηµερινή εποχή όπου υπάρχει 

έντονα το θέµα της αξιοπιστίας για τον τρόπο που ασκείται η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, διαφαίνεται µία συνεχής και αυξανόµενη πίεση για τη θεσµοθέτηση 

της. Ήδη υπάρχουν κυβερνήσεις, πρότυπα και κατευθυντήριες γραµµές που πιέζουν 

τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

Βέβαια η ευθύνη της δηµιουργίας νέων  µοντέλων διακυβέρνησης δεν πρέπει 

να επικεντρωθεί µόνον στις επιχειρήσεις. Σηµαντικό κοµµάτι στη διαµόρφωση τους 

θα παίξουν και οι καταναλωτές. Ακόµη και µε τη σηµερινή οικονοµική κρίση, 

βρισκόµαστε µπροστά σε µια επερχόµενη αλλαγή ως προς τον επαναπροσδιορισµό εκ 

µέρους τους της αντίληψης για το τι σηµαίνει να είσαι ενεργός πολίτης. Έχουν µια 

νέα, αυξανόµενη διάσταση για τα καθήκοντά τους ως πολίτες, που εστιάζεται 

ιδιαίτερα στην περισσότερο υπεύθυνη κατανάλωση. Αρχίζουν, δηλαδή, να δαπανούν 

τα χρήµατα τους σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πιο κοντά στα ιδεώδη και τα 

πιστεύω τους. 

Είναι ευκαιρία λοιπόν η κρίση - εκτός των άλλων - να αντιµετωπιστεί σαν 

ευκαιρία για µια νέα αρχή, µια νέα προοπτική όπου οι αρχές και οι αξίες για βιώσιµη  
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ανάπτυξη θα υιοθετούνται ελεύθερα και θα επιτρέπουν σε επιχειρήσεις, πολιτεία και 

όλα τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη να βρίσκουν λύσεις για τις νέες προκλήσεις. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µπορεί να παράσχει δυνατότητες για 

δηµιουργικότητα και καινοτοµία δίνοντας τη δυνατότητα για ανάλυση τάσεων και 

ζητηµάτων, να χτίσει σχέσεις και να δώσει κίνητρα. Η ανάγκη αυτή αποτελεί 

σηµαντικό κοµµάτι στο σχεδιασµό της συσκευασίας. 

Καθώς η συσκευασία του κάθε προϊόντος, είναι ένας από τους βασικότερους 

παράγοντες προβολής του και άρα στρατηγικό σηµείο διαφοροποίησης µεταξύ των 

προϊόντων και παράλληλα αποτελεί σταθµό για τον τρόπο που το επιλέγει ο 

σύγχρονος καταναλωτής η εφαρµογή µεθοδολογίας συνυφασµένης µε την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη µπορεί να ωφελήσει στην αναγνωρισιµότητα του προϊόντος.  

Η επιλογή ανάµεσα στα διάφορα υλικά συσκευασίας καθοριζόταν, µέχρι 

τώρα, από τις δυνάµεις της αγοράς και δεν επηρεάζονταν από το κοινωνικό κόστος το 

οποίο συνεπάγονταν τα στάδια παραγωγής και χρήσης τους. Οι δύο κύριες 

συνιστώσες του κοινωνικού κόστους είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, λόγω της 

απόρριψης των υλικών συσκευασίας µετά από πολύ µικρό χρόνο ζωής στα 

απορρίµµατα και η ρύπανση που συνεπάγονται τα στάδια παραγωγής τους.  

Το αυξανόµενο ενδιαφέρον και η ανησυχία του κοινού αλλά και των 

κυβερνήσεων για τη µόλυνση περιβάλλοντος και το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

ενδέχεται να επηρεάσει τη µελλοντική επιλογή και τη χρήση υλικών συσκευασίας.  

Η συσκευασία έχει µελετηθεί ενδελεχώς από τις επιστήµες της µηχανικής, της 

τεχνολογίας τροφίµων, της χηµείας κ.α. Στις οικονοµικές επιστήµες και ειδικότερα 

στην διοίκηση επιχειρήσεων φαίνεται να υπάρχει ένα κενό καθώς οι µόνες, λιτές, 

αναφορές γίνονται στο µάρκετινγκ σε σύνδεση πάντα µε τα προϊόντα. 

Στην διπλωµατική αυτή  εργασία αυτή παρουσιάζεται η σηµασία της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη βιοµηχανία της συσκευασίας και ο ρόλος της 

στην περιβαλλοντική πολιτική και τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας 

αποκαθιστώντας τον λειτουργικό της ρόλο. Χρησιµοποιώντας µελέτες περιπτώσεων 

θα αναδείξουµε την συσκευασία ως µέσο βελτίωσης του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος των επιχειρήσεων σε επίπεδο αποτελεσµατικότητας (π.χ. µε το 

άνοιγµα/ανάπτυξη νέων αγορών) και αποδοτικότητας (π.χ. µε την µείωση του 

κόστους των διαδικασιών παραγωγής). 
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Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας κρίνεται σκόπιµο να προηγηθεί µία 

συνοπτική παρουσίαση για τον ορισµό και το ρόλο της συσκευασίας. Ακολούθως 

αναπτύσσονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η κατανάλωση πρώτων υλών και η 

διατήρηση φυσικών πόρων, τα απόβλητα κατά την παραγωγή υλικών συσκευασίας 

καθώς και η κατανάλωση ενέργειας.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η ανάπτυξη του προτύπου Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης. Επιπλέον το σύστηµα συµπληρώνεται µε τα δύο βασικά 

συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ 

EN ISO 14001 και κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 761/2001 κατά το EMAS.Το 

θεωρητικό πλαίσιο της διπλωµατικής εργασίας χωρίζεται σε διάφορες θεµατικές 

ενότητες οι οποίες προσεγγίζουν τµηµατικά το θέµα και έγινε µε τη βοήθεια υλικού 

που συγκεντρώθηκε από την αντίστοιχη βιβλιογραφία.  
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1  ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 

Καθηµερινά πολλά νέα προϊόντα κάνουν την εµφάνισή τους στην αγορά. Τα 

περισσότερα από αυτά έχουν σχεδιαστεί από ειδικούς µε πολύ προσοχή. Ανεξάρτητα 

όµως από πόσο καλή είναι η ποιότητα του προϊόντος, το µεγάλο µυστικό στην 

προώθηση του και την επιτυχία του την αγορά είναι η συσκευασία του [1]. Η 

συσκευασία ενός προϊόντος σε µία υπερκαταναλωτική κοινωνία που διαρκώς 

εξελίσσεται καλείται να παίξει ένα πιο περίπλοκο ρόλο καθώς το προϊόν ενδέχεται να 

µην παρουσιάσει εµπορική επιτυχία αν δεν µελετηθεί ο κατάλληλος σχεδιασµός της. 

Επιπλέον η εξέλιξη της τεχνολογίας της συσκευασίας άλλαξε τα δεδοµένα 

διατροφής στον κόσµο µέσω της ικανότητας διατήρησης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

προϊόντων εκτός εποχής ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µέσω της ευκολίας 

διαθεσιµότητας προϊόντων παγκοσµίως. Ακόµη, έδωσε και τη δυνατότητα 

σχεδιασµού και εφαρµογής νέων µοντέλων λειτουργίας των επιχειρήσεων όπως είναι 

η κεντρικοποίηση παραγωγών, η κεντρική αποθήκευση, η µεταφορά, η διανοµή και 

άλλες λειτουργίες που συνεπάγονται τη δηµιουργία νέων παραγωγικών δυνατοτήτων 

αλλάζοντας έτσι τον παραγωγικό χάρτη παγκοσµίως. 

Ο Νόµος 2939/01 ορίζει ότι συσκευασία νοείται κάθε προϊόν, 

κατασκευασµένο από οποιοδήποτε είδος υλικού από πρώτες ύλες µέχρι 

επεξεργασµένα υλικά και προοριζόµενο να χρησιµοποιείται για να περιέχει αγαθά µε 

σκοπό την προστασία, διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίασή τους από τον 

παραγωγό µέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Ως συσκευασίες θεωρούνται όλα τα 

είδη µιας πολλαπλής χρήσης που χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό [2]. Πέρα 

όµως από την αισθητική άποψη µίας συσκευασίας θα πρέπει να καλύπτονται και 

κάποιες λειτουργικές ανάγκες. Οι βασικές λειτουργίες µίας συσκευασίας είναι [3]: 

� Να περιέχει και να προστατεύει το περιεχόµενο, 

� να συµβάλλει στην ασφαλή µεταφορά του, 

� να πληροφορεί τον καταναλωτή, 

� να είναι ασφαλής για τον καταναλωτή, 

� να είναι φιλική προς το περιβάλλον, 

� να είναι εύχρηστη µε καλή εµφάνιση και  

� να είναι χαµηλού κόστους. 
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Μία συσκευασία θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένη ώστε να 

προστατεύει το περιεχόµενο από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως: η 

θερµοκρασία, η υγρασία, ο αέρας, το φως, τα µικρόβια, τα τρωκτικά, οι δυσάρεστες 

οσµές, το θαλάσσιο περιβάλλον, κα. Θα πρέπει να προστατεύει το περιβάλλον σε 

περίπτωση συσκευασίας επικίνδυνων υλικών/ουσιών, να  εξασφαλίζει τη σταθερή 

ποιότητα και αξιοπιστία του περιεχοµένου. Γενικά τα συσκευασµένα προϊόντα θα 

πρέπει να προστατεύονται από καταπονήσεις κατά τη µεταφορά και αποθήκευση 

τους, όπως είναι η κρούση, οι δονήσεις, η πλευρική και η θλιπτική φόρτιση. Μία 

άλλη σηµαντική λειτουργία της συσκευασίας είναι ότι θα πρέπει να συµβάλει στην 

αποτελεσµατική και οικονοµική µεταφορά και αποθήκευση (π.χ. καλύτερη 

εκµετάλλευση χώρων). Είναι απαραίτητο να προσδιορίζει την ταυτότητα του 

προϊόντος δίνοντας  πληροφορίες για την ποιοτική και ποσοτική του σύσταση, το 

βάρος/όγκο του, την ηµεροµηνία παραγωγής, το χρόνο ζωής του προϊόντος, τον 

αριθµό παρτίδας και οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέρεια κρίνεται απαραίτητη. Η δοµή 

της συσκευασίας πληροφορεί για το εάν ή όχι το προϊόν έχει παραβιαστεί, ενώ τα 

τελευταία χρόνια  πληροφορεί και για τον τρόπο διάθεσης έπειτα από τη χρήση της . 

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής οδήγησαν το ρόλο της συσκευασίας να 

ξεπεράσει τις  αρχικές της λειτουργίες στις οποίες συγκαταλέγονταν η προστασία, η 

παραλαβή, η µεταφορά, η διανοµή µε λειτουργικό ρόλο την καταµέτρηση της 

ποσότητας και την έκθεση του προϊόντος.  

Πλέον η σύγχρονη συσκευασία έχει µελετηθεί ενδελεχώς από τις επιστήµες 

της µηχανικής, της τεχνολογίας τροφίµων, της χηµείας κ.α. και έπειτα από έρευνες σε 

πολλούς επιστηµονικούς τοµείς ανταποκρίνεται σε όλες τις παραπάνω απαιτήσεις 

παρουσιάζοντας µια πολύ γρήγορη ανάπτυξη και ευελιξία. Ωστόσο ο σύγχρονος 

τρόπος ζωής, τα καταναλωτικά πρότυπα και οι ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς 

είχαν σαν αποτέλεσµα ο ρόλος της συσκευασίας εκτός από τα βασικά λειτουργικά 

χαρακτηριστικά να πρέπει να δηµιουργεί image στο προϊόν προκειµένου να καλύψει 

τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή λαµβάνοντας υπόψη την ψυχολογία του,  την 

ιδιαιτερότητα του τρόπου ζωής του, τη συνεχή µετακίνησή του, τον περιορισµό του 

χώρου του στο σπίτι του, την έλλειψη χρόνου του σε συνδυασµό µε τα ελάχιστα 

διαθέσιµα δευτερόλεπτα για την επιλογή ενός προϊόντος αλλά και  το κόστος και την  
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περιβαλλοντική επιβάρυνση που µπορεί να έχει τόσο η παραγωγή του όσο και η 

τελική διάθεση του προϊόντος. 

Σε διεθνές επίπεδο ο ρόλος της συσκευασίας κάποιες φορές είναι 

πολυδιάστατος καθώς η συσκευασία διαφοροποιείται ανάλογα µε τη χώρα 

κυκλοφορίας. ∆ηλαδή διαφορετική συσκευασία από αυτή της χώρας προέλευσης στις 

αγορές του εξωτερικού, πολιτισµικά στοχευµένη αποτελεί  στρατηγική διεθνοποίησης 

της επιχείρησης. 

Με βάση Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 20
ης

 ∆εκεµβρίου 1994 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συσκευασίες 

και τα απορρίµµατα συσκευασίας η συσκευασία χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

α) η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία, 

β) η οµαδοποιηµένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία 

            γ) η συσκευασία µεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία [17]. 

 

 

Ανάλογα µε το υλικό κατασκευής τους οι τύποι προϊόντων συσκευασίας 

είναι οι εξής [2]: 

° Μεταλλικά υλικά συσκευασίας 

° Υλικά συσκευασίας από χαρτί 

° Πλαστικά προϊόντα συσκευασίας 

° Γυάλινα προϊόντα συσκευασίας 

° Ξύλινα προϊόντα συσκευασίας 

° Σύµµεικτα υλικά συσκευασίας 

 

Από τα παραπάνω, παγκοσµίως, το χαρτί κατέχει το πιο µεγάλο µερίδιο της 

αγοράς (42%), ενώ  ακολουθούν το πλαστικό (36%), το µέταλλο (14%) και το γυαλί 

(8%).  

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι τα τρόφιµα και ποτά είναι ο τοµέας που 

απορροφά το µεγαλύτερο µέρος της συσκευασίας (60%) και έπεται η 

φαρµακοβιοµηχανία (25%) [4]. 
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∆ιάγραµµα 1-1: Συνολική κατανάλωση υλικών συσκευασίας στη ∆υτική 

Ευρώπη για το 1999 

 

 

 

Η βιβλιογραφία αναφέρει σύγχρονες τεχνολογίες όπως η συσκευασία σε 

τροποποιηµένες ατµόσφαιρες αερίων, η χρήση της ενεργούς αναγνωρισιµότητας 

µέσω ‘tags” ραδιοσυχνοτήτων (RFID) που δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση 

διακίνησης των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα διανοµής, η τεχνολογία των 

“smartpacks” µε δείκτες της µικροβιολογικής κατάστασης ενός τροφίµου ή της 

υπολειπόµενης διάρκειας ζωής του, οι χρονοθερµοκρασιακοί δείκτες (ΤΤΙ) σε 

συσκευασίες, οι λεγόµενες ενεργητικές συσκευασίες (active packaging) όπου τα ίδια 

τα υλικά συσκευασίας ελεγχόµενα απελευθερώνουν συστατικά στο προϊόν (πχ 

αντιοξειδωτικά, συντηρητικά) για να βελτιώσουν τη διατηρησιµότητα τους ή τα 

ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, υλικά που υποστηρίζουν νέες τεχνολογίες 

επεξεργασίες στα τρόφιµα, τα αντιµικροβιακά films (e.g. chitosan-based films etc), τα 

βιοδιασπώµενα υλικά από φυσικές πηγές προέλευσης, συσκευασία υπό 

τροποποιηµένες ατµόσφαιρες αερίων [17] .  

 

1.1 Συσκευασίες από µέταλλο 

Το µέταλλο χρησιµοποιείται στις κονσέρβες, στα αναψυκτικά, στα σωληνάρια 

για οδοντόκρεµες, στις φιάλες προωθητικών αερίων, στα µεταλλικά δοχεία γενικής 

χρήσης, στα πώµατα, στα τσέρκια, στις εύκαµπτες µεταλλικές συσκευασίες όπως  

 

 

 



“Περιβαλλοντική πολιτική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εταιρειών που παράγουν  

και χρησιµοποιούν προϊόντα συσκευασίας” 

2011 

 

15  

 

είναι οι συσκευασίες από σνακς κ.α. Τα συνηθέστερα υλικά κατασκευής των 

µεταλλικών συσκευασιών είναι το αλουµίνιο και ο λευκοσίδηρος. 

Επίσης το µέταλλο χρησιµοποιείται δοχεία open top, τα οποία είναι δοχεία 

διαφόρων µεγεθών και παράγονται είτε από λευκοσίδηρο είτε από αλουµίνιο. Κύριο 

χαρακτηριστικό της χρήσης τους είναι ότι ανοίγεται µια φορά και το περιεχόµενο 

τους πρέπει να καταναλωθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ανάλογα µε τη 

διαδικασία παραγωγής, τα δοχεία open top διακρίνονται σε δοχεία δύο ή τριών 

τεµαχίων. Τα δοχεία τριών τεµαχίων διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τρόπο 

συγκόλλησης, όπως κασσιτεροκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση ή συγκόλληση µε 

ακτίνες laser. Τα δοχεία open top δύο τεµαχίων παράγονται από µεταλλικούς δίσκους 

µε τη χρήση πρέσας. Τα δοχεία δύο τεµαχίων δεν απαιτούν συγκόλληση [2].  

Τα µεταλλικά σωληνάρια είναι µεταλλικές συσκευασίες οι οποίες 

χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα για τη συσκευασία ηµίρρευστων προϊόντων 

(χαρακτηριστικό παράδειγµα οι παλαιές συσκευασίες οδοντόκρεµας). Για την 

παραγωγή µεταλλικών σωληναρίων θεωρητικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάθε ελατό 

µέταλλο αλλά στην πράξη χρησιµοποιείται µόνο το αλουµίνιο. Τα µεταλλικά 

σωληνάρια είναι διαφόρων µεγεθών και παράγονται µε την ίδια µέθοδο [2]. 

Μία άλλη κατηγορία είναι οι φιάλες για τη συσκευασία αέριων προϊόντων υπό 

πίεση, όπως είναι το βουτάνιο και  δοχεία για αεροζόλ όπως είναι  τα αποσµητικά 

χώρου, τα εντοµοκτόνα, κ.λπ. Οι φιάλες συσκευασίας αυτές παράγονται είτε από 

λευκοσίδηρο είτε από αλουµίνιο [2].  

Άλλες µεταλλικές συσκευασίες είναι τα δοχεία γενικής χρήσης που 

κατασκευάζονται µε µεθόδους ανάλογες µε τα open top. Η βασική διαφορά τους είναι 

ότι τα δοχεία γενικής χρήσης µπορούν να επαναπωµατιστούν και το περιεχόµενο να 

καταναλωθεί σταδιακά (όπως τα δοχεία που περιέχουν χρώµατα). Τα δοχεία αυτά 

διακρίνονται ανάλογα µε το πώµα που διαθέτουν. Το σχήµα των δοχείων αυτών 

µπορεί να είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ή κυλινδρικό και παράγονται σε 

διάφορα µεγέθη. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά βαρέλια 

που χρησιµοποιούνται για ορυκτέλαια, λάδια µηχανών, καύσιµα και γενικώς 

προϊόντα πετρελαίου.  
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Συµπληρωµατικά µε τους µεταλλικούς περιέκτες η Ελληνική Εταιρία 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αναφέρει και άλλα µεταλλικά προϊόντα που 

χρησιµοποιούνται στη συσκευασία. Μία κατηγορία είναι τα µεταλλικά πώµατα τα 

οποία παρασκευάζονται κυρίως από αλουµίνιο και προορίζονται για την πωµάτωση  

οινοπνευµατωδών ποτών, αναψυκτικών κ.λπ. ∆ιακρίνονται σε διάφορα είδη ανάλογα 

µε το κύριο προϊόν για το οποίο προορίζονται. Παράγονται επίσης και πώµατα (τύπου 

Crown) από σίδηρο τα οποία χρησιµοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά σε ορισµένους 

τύπους ποτών όπως είναι η µπύρα. Συµπληρωµατικά υπάρχει και µια ιδιαίτερη 

κατηγορία πωµάτων τα οποία αποτελούνται από πολύ λεπτά φύλλα αλουµινίου και 

χρησιµοποιούνται για το άσηπτο κλείσιµο πλαστικών περιεκτών τροφίµων (όπως το 

γιαούρτι). Κατασκευάζονται αποκλειστικά από αλουµίνιο και το πάχος τους και το 

µέγεθός τους εξαρτάται από την κύρια συσκευασία [2]. 

Μία άλλη εύκαµπτη και µεταλλική συσκευασία είναι τα λεπτά φύλλα 

αλουµινίου που έχουν υποστεί επεξεργασία (επικάλυψη) µε πλαστικό ή κερί. Η 

διαδικασία αυτή συνίσταται στην απόκτηση µηδενικής διαπερατότητας του υλικού 

από αέρα, υγρασία, ακτινοβολία κ.λπ. Η εύκαµπτη µεταλλική συσκευασία 

χρησιµοποιείται για τη συσκευασία αρτοποιηµάτων και προϊόντων ζαχαροπλαστικής 

όπως σοκολάτες, κρουασάν, σνακς, κ.λπ.  

Τα µεταλλικά τσέρκια χρησιµοποιούνται κυρίως στην τριτογενή συσκευασία 

για το δέσιµο χαρτοκιβωτίων ή άλλων µεγάλων φορτίων. Οι διαστάσεις και το υλικό 

παραγωγής ποικίλλει ανάλογα πάντα µε τις ανάγκες συσκευασίας. 

 

1.2 Υλικά Συσκευασίας από χαρτί 

Το χαρτί το οποίο είναι το υλικό που χρησιµοποιείται περισσότερο από όλα τα 

άλλα υλικά παγκοσµίως χρησιµοποιείται γενικά για την κατασκευή χαρτοκιβωτίων, 

για χάρτινες σακούλες αλλά και για περιτύλιγµα διαφόρων ειδών. 

Τα χαρτοκιβώτια, µε βάση τα χαρακτηριστικά τους, διακρίνονται σε δύο 

τύπους χαρτοκιβωτίων. Αφενός στα χαρτοκιβώτια RSC ((Regular Slotted Container) 

τα οποία είναι όλα τα απλά ορθογώνια χαρτοκιβώτια κλειστού τύπου και 

χρησιµοποιούνται στη δευτερογενή και τριτογενή συσκευασία τροφίµων, ποτών, 

χρωµάτων, απορρυπαντικών, φαρµάκων, καλλυντικών. Ο σχεδιασµός 

τους είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικός για πολλές εφαρµογές. Όλα τα πτερύγια έχουν  
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το ίδιο µήκος και τα δυο εξωτερικά ενώνονται στο κέντρο όταν κλείσει το 

κιβώτιο. Είναι χρώµατος καφέ ή λευκού, είναι οικονοµικά και µπορούν να τυπωθούν 

σε διάφορα χρώµατα.  

 

 

 

Εικόνα 1-1 ∆είγµα από χαρτωκιβώτιο τύπου RSC (Regular Slotted Container) 

 

Αφετέρου υπάρχουν τα DIE cut είναι τα χαρτοκιβώτια ειδικού τύπου, δηλαδή 

χαρτοκιβώτια µε διάφορα χαρακτηριστικά όπως ανοιχτά, µε χειρολαβές, µε οπές κ.α. 

τα οποία χρησιµοποιούνται στη δευτερογενή συσκευασία µπύρας, αναψυκτικών και 

τροφίµων, που φυλάσσονται σε ψυγεία ή καταψύκτες (γαλακτοµικά, αλλαντικά, κ.α). 

Επίσης, βρίσκουν µεγάλη εφαρµογή στη συσκευασία αγροτικών προϊόντων 

«χαρτοτελάρα», περιορίζοντας τη ξύλινη και πλαστική συσκευασία στο συγκεκριµένο 

χώρο.  

 

Εικόνα 1-2 ∆είγµα από «χαρτοτελάρο» µε χαµηλό πλαϊνό 
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Εικόνα 1-3 ∆είγµα από χαρτοκιβώτιο µε κλειστά πλαϊνά 

 

Κατασκευαστικά, τα RSC και τα DIE χαρτοκιβώτια αποτελούνται από 

κυµατοειδές χαρτόνι τριών φύλλων, όπου το εσωτερικό φύλλο είναι ηµιχηµικό 

χαρτόνι και τα εξωτερικά φύλλα είναι χαρτόνι κραφτ. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται 

µεγάλη ανθεκτικότητα, όπως στη συσκευασία αγροτικών προϊόντων, χρησιµοποιείται 

κυµατοειδές χαρτόνι πέντε φύλλων, όπου συνδυάζονται εναλλάξ κραφτ και 

ηµιχηµικό. Ως πρώτη ύλη, στην παραγωγή των RSC χρησιµοποιείται σε µεγάλο 

ποσοστό το ανακυκλωµένο χαρτί, ενώ στην παραγωγή των DIE προτιµάται το χαρτί 

από χηµική χαρτοµάζα [2] .  

Τα χάρτινα κουτιά χρησιµοποιούνται στην πρωτογενή και δευτερογενή 

συσκευασία τροφίµων, ποτών, απορρυπαντικών, καλλυντικών, φαρµάκων, τσιγάρων, 

ενδυµάτων, χαρτιών υγιεινής κ.ά. Παράγονται σε µία µεγάλη ποικιλία σχηµάτων και 

διαστάσεων, από συµπαγές χαρτόνι κραφτ ή από κυµατοειδές microwelle χαρτόνι. 

Στην κυτιοποιία, ανάλογα µε την ποιότητα του προϊόντος χρησιµοποιείται και 

ανακυκλωµένο χαρτί. Η κυτιοποιία συνδέεται άµεσα µε την τέχνη της εκτύπωσης 

χάρτινων κουτιών, καθώς η ελκυστική εµφάνιση του κουτιού έχει έντονη επίδραση 

στην εµπορική επιτυχία του συσκευασµένου προϊόντος. 

Οι χάρτινες τσάντες χρησιµοποιούνται κυρίως στα καταστήµατα λιανικής 

πώλησης για την συσκευασία ενδυµάτων, υποδηµάτων, καλλυντικών, ειδών δώρων, 

αλλά και στα καταστήµατα έτοιµου φαγητού. ∆ιακρίνονται σε πολλές κατηγορίες 

ανάλογα µε το εάν είναι πλαστικοποιηµένες ή όχι, ανάλογα µε το χερούλι που 

διαθέτουν (κορδόνι ή χάρτινο) και τέλος ανάλογα µε το εάν φέρουν τη φίρµα ή όχι  
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του πελάτη και παράγονται από παρθένο χαρτί κραφτ σε διάφορες διαστάσεις [2]. Ο 

ρόλος του εκτός από λειτουργικός είναι και διαφηµιστικός µε αποτέλεσµα ο 

σχεδιασµός τους και το χρώµα τους να παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στο µήνυµα που 

θέλει το εκάστοτε µαγαζί να περάσει στους πελάτες αλλά και το ευρύτερο κοινό.  

 

 

Εικόνα 1-4 ∆είγµα χάρτινης τσάντας λιανικής πώλησης µε οικολογικό µήνυµα 

 

 
Εικόνα 1-5 ∆είγµα χάρτινης τσάντας λιανικής πώλησης µε Ματ πλαστικ/ση µε 

τοπικό UV και τύπωµα  2 όψεων 
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Οι χάρτινες σακούλες χρησιµοποιούνται στην πρωτογενή συσκευασία ειδών 

αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, µαναβικής, ξηρών καρπών και έτοιµου φαγητού. Οι 

διαστάσεις τους ποικίλλουν ανάλογα µε τη χρήση από 8,5 Χ 21 εκ. έως 17 Χ 40 εκ. 

και στην παραγωγή τους χρησιµοποιείται  όπως και στην προηγούµενη κατηγορία 

χαρτί κραφτ.  

Οι χαρτόσακοι χρησιµοποιούνται στην πρωτογενή συσκευασία τσιµέντου, 

δοµικών υλικών, αλευριού, ζάχαρης και ζωοτροφών.  

Το χαρτί συσκευασίας χρησιµοποιείται για την συσκευασία προϊόντων σε 

αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, τυροπωλεία, καταστήµατα µαναβικής και 

καταστήµατα µε είδη δώρων. Ειδικά στη συσκευασία τροφίµων, εκτός από το απλό 

χαρτί, χρησιµοποιείται και το πλαστικοποιηµένο, όπου η εσωτερική πλευρά του 

χαρτιού είναι καλυµµένη µε φιλµ πλαστικού. Οι διαστάσεις και το βάρος του χαρτιού 

συσκευασίας που χρησιµοποιείται για την περιτύλιξη τροφίµων καθορίζονται 

ανάλογα µε το βάρος του προϊόντος [2]. 

Πλαστικά προϊόντα συσκευασίας 

 

1.3 Πλαστικά προϊόντα συσκευασίας 

Η πιο νέα τεχνολογία είναι τα πλαστικά, τα οποία αποτελούν τα υλικά του 

σύγχρονου πολιτισµού. Στις κατασκευαστικές χρήσεις τα πλαστικά διαδραµατίζουν 

πολύ σηµαντικό ρόλο και στο µέλλον ο ρόλος τους αναµένεται να είναι 

πρωταγωνιστικός χάρη στις εξαίρετες και σε µερικές περιπτώσεις µοναδικές τους 

ιδιότητες.  Πιο συγκεκριµένα το µικρό τους βάρος, η χηµική τους αδράνεια, οι έξοχες 

µηχανικές τους ιδιότητες, και η οικονοµία σε φυσικούς πόρους που συνεπάγεται η 

χρήση τους, καθιέρωσαν τα πλαστικά ως την πιο δηµοφιλή κατηγορία υλικών [5]. Τα 

πλαστικά συµβάλλουν στην απλοποίηση της ζωής αποφασιστικά καθώς µπορούν να 

επιδείξουν µεγάλη ποικιλία χρήσεων, καλύπτοντας το πιο ευρύ φάσµα εφαρµογών 

αλλά και λόγω του εύκολου τρόπου µορφοποίησής τους που τα καθιστά πρακτικά και 

καλαίσθητα. Η χρήση τους είναι ευρύτατη στην κατασκευή αυτοκινήτων, 

αεροπλάνων και άλλων µέσων µεταφοράς καθώς συµβάλλουν στη µείωση του 

βάρους, στη βελτίωση της αεροδυναµικής κάτι που συνεπάγεται µικρότερες 

απαιτήσεις καυσίµων και λιγότερους ρύπους. Εξοικονόµηση ενέργειας και πρώτων 

υλών προκύπτει και µε τη χρήση τους στη συσκευασία µε τη λεγόµενη  
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αντικατάσταση των παραδοσιακών υλικών συσκευασίας [6]. Συγκεκριµένα µία 

γερµανική µελέτη µε τίτλο «συσκευασία χωρίς πλαστικά»  αναφέρει πως η 

κατάργηση της πλαστικής συσκευασίας θα είχε δραµατικές συνέπειες στην αύξηση 

του βάρους, στην κατανάλωση ενέργειας, στην τιµή των προϊόντων αλλά και στον 

όγκο των παραγόµενων απορριµµάτων [7]. Τα σηµαντικά τεχνολογικά και 

οικονοµικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τις πλαστικές συσκευασίες εύχρηστες, 

ανθεκτικές και ευρέως χρησιµοποιούµενες είναι παράλληλα και αυτά που επιτείνουν 

και διογκώνουν το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων τους µετά τον 

ωφέλιµο κύκλο ζωής τους καθώς καθιστούν δύσκολη την εφαρµογή µεθόδων 

επεξεργασίας και αξιοποίησής τους.  

Συνοπτικά φιάλες νερού, φιάλες αναψυκτικών, πλαστικές σακούλες, καπάκια 

αναψυκτικών, δοχεία συσκευασίας τροφίµων και πλαστικά µπιτόνια αποτελούν τις 

πιο διαδεδοµένες συσκευασίες στο χώρο των πλαστικών κατασκευάζονται 

συνηθέστερα από  πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, χλωριούχο πολυβινύλιο, 

πολυστυρένιο και τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο.  

  

 1.3.1 Πλαστικά προϊόντα συσκευασίας από πολυαιθυλένιο (PE) 

Με βάση την πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται παράγονται διαφοροποιηµένα 

τελικά προϊόντα. Τα πολυµερή του αιθυλενίου (PE) παραδείγµατος χάριν χωρίζονται 

σε: Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας που χρησιµοποιείται για την παραγωγή 

σάκων, φιαλών και άλλων περιεκτών διαφόρων προϊόντων και σε πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας που χρησιµοποιείται για την παραγωγή φιαλών (π.χ. λαδιού, 

τυριού, νερού), µεµβρανών (films) για περιτύλιξη παλετών (τριτογενής συσκευασία) 

και πολλών άλλων προϊόντων [2]. Το πολυαιθυλένιο χαρακτηρίζεται ως το 

δηµοφιλέστερο πλαστικό αφού είναι το πολυµερές που συναντάται περισσότερο στην 

καθηµερινή ζωή. Η επεξεργασία του οδηγεί στη δηµιουργία διαφόρων προϊόντων που 

χρησιµοποιούνται καθηµερινά όπως οι τσάντες παντοπωλείων, τα µπουκάλια 

σαµπουάν, τα παιδικά παιχνίδια. Ένα µόριο του πολυαιθυλενίου δεν είναι τίποτα 

περισσότερο από µια µακριά αλυσίδα των ατόµων άνθρακα, δύο άτοµα υδρογόνου 

που συνδέονται µε κάθε άτοµο άνθρακα.  

 

 



“Περιβαλλοντική πολιτική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εταιρειών που παράγουν  

και χρησιµοποιούν προϊόντα συσκευασίας” 

2011 

 

22  

 

 

Εικόνα 1-6 Το µόριο πολυαιθυλενίου 

 

Το Πολυαιθυλένιο (-CH2-), του οποίου η σύνθεση έγινε για πρώτη φορά το 

1933, µοιάζει να είναι ένα από τα πιο απλά µόρια, ωστόσο είναι µεγάλος ο αριθµός 

των τρόπων µε τους οποίους τα µόρια (-CH2-) µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους.  

Είναι η πρώτη ένωση της οµάδας των πολυολεφινών, οι οποίες ανήκουν στα 

θερµοπλαστικά πολυµερή,  χαρακτηρίζεται ως αδρανές πλαστικό και είναι ανθεκτικό 

τόσο στο πόσιµο όσο και στο αλµυρό νερό, ενώ χρησιµοποιείται ευρέως στα οικιακά 

προϊόντα µε πιο διαδεδοµένη την χρήση του ως σκεύος υποδοχής ή συσκευασίας 

τροφίµων (παραδείγµατος χάρη προϊόντα Tupperware). Το πολυαιθυλένιο σαν υλικό 

είναι φτηνό. Κατασκευάζεται εύκολα και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του 

µπορεί εύκολα να φορµαριστεί, αποκτώντας διάφορους χρωµατισµούς, ενώ το τελικό 

προϊόν έχει τη δυνατότητα να είναι είτε διαφανές, είτε ηµιδιαφανές, είτε αδιαφανές. Η 

επιφάνεια του είναι χαρακτηριστική καθώς έχει ελαφρώς κέρινη υφή και σαν υλικό 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καλυφθούν τα γυµνά καλώδια. Βέβαια το 

µειονέκτηµα του είναι η δυσκολία στο να εκτυπωθεί κάτι επάνω στο διαµορφωµένο 

προϊόν.  

Το πολυαιθυλένιο είναι ένα υλικό ανεκτικό, µάλιστα δεν είναι τοξικό και έτσι 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις χειρουργικές επεµβάσεις που γίνονται στο ανθρώπινο 

σώµα, όπως είναι οι βαλβίδες της καρδιάς, οι τεχνητές αρτηρίες ή ακόµα και σαν 

υλικό για την ένωση του ισχίου.  

 Από εµπορική άποψη, το  PE, παράγεται ως ταινία, φύλλο, ράβδος, αφρός και 

ίνα. Όταν παράγεται µε τη µορφή τεντωµένης ίνας παρουσιάζει εξαιρετική µηχανική 

ακαµψία και δύναµη και είναι κατάλληλη για δοµικές χρήσεις. Το πολυαιθυλένιο 

λόγω  του ότι είναι καλός ηλεκτρικός µονωτής µε χαµηλές διηλεκτρικές απώλειες, 

είναι ένα από τα καλύτερα υλικά για τη δηµιουργία των δοχείων τα οποία  
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χρησιµοποιούνται για µαγείρεµα στο φούρνο µικροκυµάτων.   Έχει φτωχή αντίσταση 

στις αρωµατικές ουσίες και το χλώριο, ενώ καίγεται αργά. Ωστόσο είναι φτηνό, 

διαµορφώνεται εύκολα, είναι βιολογικά αδρανές και ανακυκλώσιµο, ενώ 

χαρακτηρίζεται ως τα πιο δηµοφιλή υλικά  των επόµενων 20 ετών. 

Το πολυαιθυλένιο µε χαµηλή πυκνότητα (LDPE) που χρησιµοποιείται για 

ταινίες και συσκευασίες, είναι  ακατάλληλο για συσκευασία υγρών µε  χαµηλότερη 

πυκνότητα από το νερό.  Ενώ το πολυαιθυλένιο µε µέση (MDPE) και υψηλή (HDPE) 

πυκνότητα είναι δύσκαµπτο και πιο ισχυρό ώστε να χρησιµοποιείται σε 

εµπορευµατοκιβώτια και σε σωλήνες. Επιπλέον υπάρχει και το γραµµικό χαµηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο (LLPDE) το οποίο είναι λιγότερο ανθεκτικό στους 

οργανικούς διαλύτες κάτι που αντιµετωπίζεται µε την έκθεσή του σε φθοριούχο αέριο 

ώστε να χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια για τις δεξαµενές βενζίνης στα αυτοκίνητα, να 

χρησιµοποιηθεί σαν υγρό καθαρισµού, στα καλλυντικά και σαν διαβρωτική ουσία 

στη συµπύκνωση κόλλας.  

Οι συνηθέστερες χρήσεις του πολυαιθυλενίου συνοπτικά είνατ τα κιβώτια 

πετρελαίου, στύλοι οδών, µπουκάλια γάλακτος, παιχνίδια, αποθήκευση κουτιών 

µπύρας, συσκευασίες τροφίµων, ρούχα µιας χρήσης, πλαστικές τσάντες, επιστρώµατα 

εγγράφου, µόνωση καλωδίων, τεχνητές ενώσεις, και ως ίνες - σχοινιά χαµηλότερου 

κόστους και ενίσχυση ταινιών συσκευασίας.  

 

1.3.2.Πλαστικά προϊόντα συσκευασίας από πολυβινυλοχλωρίδιο (TPPVC) 

Το PVC - βινύλιο - είναι το πιο φτηνό και ευπροσάρµοστο υλικό από τα 

πολυµερή, το οποίο χρησιµοποιείται ευρύτατα συγκεντρώνοντας όλα τα 

χαρακτηριστικά τους.  Στην καθαρή του µορφή το tpPVC - ως θερµοπλαστικό – είναι 

άκαµπτο, αλλά δεν είναι πολύ ανθεκτικό, ενώ η χαµηλή του τιµή το κάνει ένα 

οικονοµικώς αποδοτικό πλαστικό εφαρµοσµένης µηχανικής. Οι ενσωµατωµένες 

πλαστικοποιήσεις δηµιουργούν το εύκαµπτο  PVC, elPVC, το οποίο είναι ένα υλικό 

µε ιδιότητες όπως εκείνες του δέρµατος και του λάστιχου και χρησιµοποιείται σαν 

υποκατάστατο για αυτά τα δύο. Σε αντίθεση, η ενίσχυση του tpPVC µε ίνες γυαλιού 

δίνει ένα υλικό που είναι αρκετά δύσκαµπτο, ισχυρό και σκληρό ιδανικό για να 

χρησιµοποιηθεί για τις στέγες, τα δάπεδα και την επένδυση των κτιρίων.  Τόσο το 

άκαµπτο όσο και το εύκαµπτο tpPVC µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τη µορφή  
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αφρώδους υλικού και να δώσουν δοµικά υλικά µικρού βάρους καθώς και ταπετσαρίες 

είτε για τα αυτοκίνητα είτε για οικιακή χρήση.  

Στην καθαρή του µορφή, το PVC είναι βαρύ, δύσκαµπτο και εύθραυστο. Οι 

πλαστικοποιήσεις µπορούν να το µετασχηµατίσουν από ένα άκαµπτο υλικό σε ένα 

που είναι ελαστικό και µαλακό σχεδόν όσο το λάστιχο. Το πλαστικοποιηµένο PVC 

χρησιµοποιείται ως φτηνό υποκατάστατο του δέρµατος, στο οποίο µπορεί να µοιάσει 

στο χρώµα και στην υφή. Είναι λιγότερο διαφανής από PMMA ή το PC, αλλά 

κοστίζει πολύ λιγότερο και έτσι χρησιµοποιείται ευρέως για τις διαφανείς 

συσκευασίες σκουπιδιών. Το PVC είναι διαθέσιµο ως ταινία, φύλλο ή σωλήνας. 

Μπορεί να ενωθεί µε τον πολυεστέρα, µε συγκόλληση ή µε κόλλες πολυουρεθάνης. 

Έχει άριστη αντίσταση στα οξέα και τις βάσεις και ιδιότητες σε ατµοσφαιρικό που 

εµποδίζουν τα δηλητηριώδη αέρια της ατµόσφαιρας, αλλά έχει φτωχή αντίσταση σε 

κάποιους διαλύτες. 

Το PVC µπορεί να είναι ένα θερµοπλαστικό ή ελαστοµερές. Υπάρχουν πολλοί 

τύποι PVC: εκτεινόµενο και άκαµπτο PVC, τύπος Ι, τύπος ΙΙ, CPVC, ακρυλικό/µίγµα 

PVC, σαφές PVC. Οι χαρακτηριστικές χρήσεις για το tpPVC είναι : σωλήνες, 

εξαρτήµατα, σχεδιαγράµµατα, οδικά σήµατα, καλλυντική συσκευασία, κανό, λάστιχα 

ποτίσµατος κήπων,  δάπεδα βινυλίου, παράθυρα και επικαλύψεις, δίσκοι βινυλίου, 

κούκλες, ιατρικοί σωλήνες. Ενώ για το elPVC είναι : τεχνητό δέρµα, µόνωση 

καλωδίων, ταινίες, φύλλα, υφάσµατα, ταπετσαρίες αυτοκινήτων.  

 

1.3.3. Πλαστικά προϊόντα συσκευασίας από πολυπροπυλένιο (PP) 

 Το Πολυπροπυλένιο (PP) το οποίο ξεκίνησε να παράγεται για εµπορικούς 

λόγους το 1958, είναι νεότερο από το πολυαιθυλένιο, αλλά αυτά τα δύο έχουν κοινή 

τιµή, παρόµοιες µεθόδους επεξεργασίας και παρόµοια εφαρµογή. Έτσι όπως και το 

PE παράγεται σε πολύ µεγάλες ποσότητες (περισσότεροι από 30 εκατοµµύρια τόνοι 

το 2000), οι οποίες αυξάνονται συνεχώς κατά σχεδόν 10% ετησίως. Με καθαρή 

µορφή του το πολυπροπυλένιο είναι εύφλεκτο και συρρικνώνεται στο φως του ήλιου. 

Οι  retardants πυρκαγιάς καθιστούν αργή την καύση του και οι σταθεροποιητές του 

δίνουν ακραία σταθερότητα, τόσο στην UV ακτινοβολία όσο  και στο φρέσκο και 

αλµυρό νερό καθώς και στα περισσότερα υδατοειδή διαλύµατα.  
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Το τυποποιηµένο PP είναι ανέξοδο, ελαφρύ και εύπλαστο αλλά έχει χαµηλή 

δύναµη. Είναι πιο άκαµπτο από το PE και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε υψηλότερες 

θερµοκρασίες. Οι ιδιότητες του PP είναι παρόµοιες µε εκείνες των HDPE αλλά είναι  

δύσκαµπτο και τήκεται σε µια υψηλότερη θερµοκρασία (165 - 170 C). Η ακαµψία και 

η δύναµη µπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω αν ενισχυθεί µε γυαλί, κιµωλία ή talc. 

Τεντωµένες οι ίνες του PP έχουν εξαιρετική δύναµη και  ανθεκτικότητα κάτι που σε 

συνδυασµό µε την αντίστασή του στο νερό το καθιστά ελκυστικό υλικό για την 

κατασκευή σχοινιών και υφάσµατος. Σαν υλικό είναι πιο εύκολο να φορµαριστεί από 

το PE και µπορεί να δεχτεί ζωηρότερα χρώµατα. Το PP παράγεται συνήθως µε τη 

µορφή φύλλων, ινών ενώ µπορεί να πάρει και τη µορφή αφρού. Συνήθως 

χρησιµοποιείται για σκοινιά, διοχέτευση αέρα στα αυτοκίνητα, έπιπλα κήπων, κάδος 

πλυντηρίου, σωλήνες και οι τοποθετήσεις τους, θήκες µπουκαλιών µπύρας, 

ηλεκτρικούς πυκνωτές, προφυλακτήρες αυτοκινήτων, κλουβιά, βαλίτσες, τεχνητή 

τύρφη, θερµικά εσώρουχα.  

 

1.3.4 Πλαστικά προϊόντα συσκευασίας από τεραφθαλικο πολυαιθυλένιο 

(PET) 

 Ο Πολυεστέρας προέρχεται από έναν συνδυασµό «πολυµερισµού» και  

«εστεροποίησης». Οι εµποτισµένοι πολυεστέρες είναι θερµοπλαστικοί - τα 

παραδείγµατα είναι PET και PBT έχουν τις καλές µηχανικές ιδιότητες σε 

θερµοκρασίες τόσο υψηλές όπως 175 C.  Το PET είναι καθαρό σαν κρύσταλλο, 

αδιαπέραστο από το νερό και το CO2, αλλά µικρή ποσότητα οξυγόνου τον 

διαπερνάει. Είναι ανθεκτικό, δυνατό υλικό, το οποίο παίρνει εύκολα µορφή, 

αποστειρώνεται και µπορεί να γίνει επαναχρησιµοποίησή του. Ανακυκλώνεται και 

δίνει ίνες και υλικά για τον ιµατισµό και τους τάπητες. Ο πολυεστέρας µπορεί να 

είναι οπτικά διαφανής, σαφής, διαφανής, άσπρος ή αδιαφανής ενώ η ρητίνη 

χρωµατίζεται εύκολα. Οι πολυεστέρες κατασκευάζονται από µια αντίδραση αλκοόλης 

όπως το αιθυλικό οινόπνευµα (αυτό στην µπύρα) και ενός οργανικού οξέος όπως το 

οξικό οξύ (αυτό στο ξίδι). Αυτά τα δύο αντιδρούν, απελευθερώνοντας νερό ενώ 

διαµορφώνουν έναν εστέρα. Τα PET, PBT και τα PCT δεν διασυνδέονται, ωστόσο 

είναι θερµοπλαστικά.  
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Το PET χρησιµοποιείται κυρίως στις φιάλες νερού, αναψυκτικών κ.α. Λόγω 

των βελτιωµένων χαρακτηριστικών του τείνει να αντικαταστήσει τα τελευταία χρόνια 

τα συσκευασίες από PVC. Τα πλαστικά είδη συσκευασίας αποτελούν τόσο 

εναλλακτικές λύσεις προς τις λοιπές συσκευασίες, π.χ. πλαστικές φιάλες για υγρά 

τρόφιµα, έναντι των γυάλινων, όσο και συµπληρωµατικές λύσεις π.χ. επίστρωση 

εσωτερικής επιφάνειας συσκευασίας από άλλα υλικά (σύµµεικτα).  

 Οι συχνότερες χρήσεις τους είναι: Ηλεκτρικές συναρµολογήσεις και 

συνδέσεις, συσκευασίες ταινιών, φωτογραφικά φιλµ, οπτικό/ακουστικές ταινίες, 

βιοµηχανικά λουριά, φιλµ Ακτινών Χ, πιστωτικές κάρτες. Επιπλέον τα πολυµερή του 

προπυλενίου (PP)  χρησιµοποιούνται ευρέως στη βιοµηχανία συσκευασίας για την 

παραγωγή σχετικά σκληρών (βιδωτών κυρίως) καπακιών στη συσκευασία 

αναψυκτικών, καφέ κ.α. Επίσης χρησιµοποιείται για την παραγωγή δοχείων για 

συσκευασία γαλακτοκοµικών προϊόντων, φιαλών και άλλων προϊόντων.  

 Τα πολυµερή του χλωριούχου βινυλίου (PVC) είναι τα δεύτερα πλέον 

διαδεδοµένα υλικά στην παραγωγή πλαστικών συσκευασιών µετά το πολυαιθυλένιο 

(αν και τα τελευταία χρόνια αντικαθίστανται σταδιακά από το ΡΕΤ). 

Χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία φιαλών νερού, βρώσιµων λαδιών, καθώς και 

υπό µορφή βάζων για την συσκευασία διαφόρων άλλων τροφίµων. Ακόµη 

χρησιµοποιείται ευρέως για την παραγωγή film για τη συσκευασία νωπού κρέατος 

και οπωροκηπευτικών και σε διάφορες άλλες χρήσεις. Τα πολυµερή του στυρολίου 

(ΡS) χρησιµοποιούνται σε συσκευασίες γιαουρτιού, µαργαρίνης, παγωτών, µελιού, 

σιροπιών καθώς και για θήκες τοποθέτησης ποικιλίας καταναλωτικών προϊόντων.  

Τα πλαστικά είδη συσκευασίας αποτελούν τόσο εναλλακτικές λύσεις προς τις 

λοιπές συσκευασίες, π.χ. πλαστικές φιάλες για υγρά τρόφιµα, έναντι των γυάλινων, 

όσο και συµπληρωµατικές λύσεις π.χ. επίστρωση εσωτερικής επιφάνειας 

συσκευασίας από άλλα υλικά (σύµµεικτα) [2]. 

Οι κυριότερες συσκευασίες από πλαστικό µπορούν να διαχωριστούν σε 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι φιάλες οι οποίες ανάλογα µε τη χρήση τους 

κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο, πολυβινυλοχλώριο και τερεφθαλικό 

πολυαιθυλένιο. Χρησιµοποιούνται για την εµφιάλωση νερού, αναψυκτικών, χυµών, 

καθώς και για τη συσκευασία ειδών προσωπικής υγιεινής (σαµπουάν, καλλυντικά, 

κ.λ.π.) και χηµικών απορρυπαντικών, λιπαντικών και ποικιλίας άλλων προϊόντων.  
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Ακολουθούν οι πλαστικοί σάκοι οι οποίοι είναι συνήθως µεγάλων διαστάσεων 

και χωρητικότητας (20 – 50 kgr) και χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία 

λιπασµάτων, οικοδοµικών υλικών (π.χ. ασβέστη) και άλλων βιοµηχανικών 

προϊόντων. Η συνηθέστερη κατηγορία είναι οι σακούλες και η χρήση τους είναι για 

τη συλλογή απορριµµάτων. Είναι διαφόρων τύπων (π.χ. µε κορδόνι) και διαστάσεων 

και παράγονται σε µεγάλο ποσοστό από την ανακύκλωση του scrap διαφόρων 

πλαστικών προϊόντων. Επίσης οι πλαστικές τσάντες, οι οποίες χρησιµοποιούνται από 

τα διάφορα καταστήµατα λιανικής πώλησης και τις υπεραγορές. Πολύ χρηστικά ως 

προς την εξοικονόµηση βάρους της συσκευασίας είναι τα πλαστικά µπιτόνια τα οποία 

χρησιµοποιούνται κυρίως για τη συσκευασία τροφίµων και ποτών αλλά και για τη 

συσκευασία ορυκτελαίων. Για την παραγωγή τους χρησιµοποιείται κυρίως 

πολυαιθυλένιο ενώ τα τελευταία χρόνια παράγονται και µπιτόνια από PET που η 

χωρητικότητας τους κυµαίνεται από 1 έως 35 λίτρα. Για τη µεταφορά ή συσκευασία 

τροφίµων και κυρίως αγροτικών προϊόντων και γυάλινων φιαλών χρησιµοποιούνται 

και πλαστικά κιβώτια, για τα συγκεκριµένα ως πρώτη ύλη χρησιµοποιείται το 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HOPE). Μία άλλη κατηγορία είναι τα πλαστικά 

βαρέλια τα οποία χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία και µεταφορά τροφίµων. Με 

χωρητικότητα που κυµαίνεται από 3 έως 220 λίτρα και ως πρώτη ύλη το 

πολυαιθυλένιο (PE). Εκτός από τα µεταλλικά δοχεία συνήθως κατασκευάζονται και 

πλαστικά από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) τα οποία χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία 

κυρίως γαλακτοµικών προϊόντων και άλλων τροφίµων. Τα τελευταία χρόνια µε 

µεγάλη επιτυχία για το χώρο της συσκευασίας αναπτύχθηκαν οι µεµβράνες (Films) 

συσκευασίας αποτελώντας µια από τις καινοτόµες λύσεις στη συσκευασία. Πρόκειται 

για λεπτές µεµβράνες από πλαστικές ύλες (ΡΕ) µε τις οποίες συσκευάζονται τρόφιµα 

και χρησιµοποιούνται ως συρρικνωµένες συσκευασίες. Στην περίπτωση αυτή το 

προϊόν τοποθετείται στη σακούλα πολυαιθυλενίου, η οποία µε ελαφρά θέρµανση 

συρρικνώνεται παίρνοντας τη µορφή και το σχήµα του προϊόντος. Επίσης τέτοιου 

είδους µεµβράνες µεγαλύτερου πάχους και σκληρότητας χρησιµοποιούνται και ως 

τριτογενές συσκευασία για την περιτύλιξη των προϊόντων των παλετών, και 

χαρτοκιβωτίων προκειµένου να επιτυγχάνεται η ευκολότερη µεταφορά τους σε 

διαδροµές µεγάλων αποστάσεων. Άλλα πλαστικά προϊόντα είναι η διχτυωτή 

συσκευασία µε τη µορφή σάκων διαφόρων διαστάσεων και χρησιµοποιείται για τη  
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συσκευασία αγροτικών προϊόντων και τα πλαστικά τσέρκια που  χρησιµοποιούνται 

στην τριτογενή συσκευασία, για το δέσιµο χαρτοκιβωτίων ή άλλων µεγάλων φορτίων 

και παράγονται από PP ή PET.   

 

 1.4 Γυάλινες συσκευασίες 

Το γυαλί µία από τις παλαιότερες συσκευασίες παρουσιάζει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα συγκριτικά µε τα υπόλοιπα υλικά 

συσκευασιών. Εξακολουθεί να κατέχει ένα σηµαντικό µερίδιο της αγοράς των 

συσκευασιών αν και η χρήση του έχει σχετικά περιοριστεί ακόµα και σε προϊόντα 

που παραδοσιακά χρησιµοποιούνταν, όπως το γάλα, το κρασί, η µπύρα και άλλα 

οινοπνευµατώδη. Τα προϊόντα συσκευασίας από γυαλί µπορούν χωριστούν σε τρεις 

µεγάλες κατηγορίες: τις φιάλες, τα βάζα και τις αµπούλες.  

Οι φιάλες που χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία τροφίµων και ποτών 

αποτελούν και τις κυριότερες συσκευασίες από γυαλί. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία 

ποιότητας, µορφών, χρωµάτων και χωρητικότητας των γυάλινων φιαλών που 

χρησιµοποιούνται. Τα κυριότερα προϊόντα που συσκευάζονται σε φιάλες είναι κρασί, 

µπύρα, ποτά, αναψυκτικά, χυµοί, λάδια και τρόφιµα σε ηµιστερεά µορφή όπως 

τοµατοχυµοί, σάλτσες, κ.λ.π.  Για τη συσκευασία τροφίµων χρησιµοποιούνται και τα 

βάζα και συγκεκριµένα για τη συσκευασία γλυκών και µαρµελάδας ενώ περιορισµένη 

εφαρµογή, λόγω του κόστους βρίσκουν και στη συσκευασία καλλυντικών και 

φαρµάκων.  

Μία άλλη κατηγορία είναι οι αµπούλες, οι οποίες είναι συνήθως κυλινδρικού 

σχήµατος και µικρής χωρητικότητας (µέχρι 50ml). Προορίζονται κυρίως για τη 

συσκευασία ιδιαίτερα ευαίσθητων από µικροβιολογική και χηµική άποψη προϊόντων. 

Σε αµπούλες συσκευάζονται κυρίως φαρµακευτικά προϊόντα και καλλυντικά.  

 

 1.5 Ξύλινα προϊόντα συσκευασίας  

Το ξύλο λόγω του ότι είναι ανθεκτικό και διατηρεί σωστά τα προϊόντα που 

περιέχει είναι ένα υλικό που χρησιµοποιείται ευρύτατα για τη συσκευασία αγροτικών 

προϊόντων κυρίως φρούτων και λαχανικών. Οι ξύλινες συσκευασίες έχουν τη 

δυνατότητα να αντέχουν κάτω από τις δύσκολες συνθήκες µεταφοράς. Για το λόγο 

αυτό προτιµάται σε µεγάλο ποσοστό για τη µεταφορά ευαίσθητων και εύθραυστων  
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προϊόντων, ενώ τα τελευταία χρόνια η αισθητική των ξύλινων κιβωτίων έχει 

βελτιωθεί σε µεγάλο βαθµό. Μεγάλο ρόλο σ΄ αυτή την αλλαγή έχει παίξει η 

χρησιµοποίηση ειδικών προϊόντων ξυλείας, όπως το κόντρα πλακέ στην κατασκευή 

κιβωτίων. Με το υλικό αυτό παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής πιο εύχρηστων και 

πιο καλαίσθητων προϊόντων συσκευασίας [2].  

Εκτός από τη χρησιµοποίηση του ξύλου για την κατασκευή τελάρων, 

χρησιµοποιείται ευρύτατα ως τριτογενής συσκευασία µε τη µορφή παλετών. Το είδος 

αυτής της συσκευασίας χρησιµοποιείται για την ευκολότερη µεταφορά και 

αποθήκευση διαφόρων προϊόντων [2]. Οι επιφάνειες αυτές φόρτωσης είναι ένα 

προϊόν συσκευασίας το οποίο χρησιµοποιείται ευρύτατα σε όλους του τοµείς της 

βιοµηχανίας καθώς δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο προϊόν από άλλο υλικό, που να 

µπορεί να το αντικαταστήσει.  

Επιπλέον το ξύλο χρησιµοποιείται ως υλικό για τη συσκευασία (περιτύλιξη) 

καλωδίων. Η µορφή της συσκευασίας αυτής είναι κυλινδρική διαφόρων διαστάσεων 

και αποτελείται από την ένωση πολλών παραλληλογράµµων κοµµατιών ξύλου. Το 

είδος αυτής της συσκευασίας χρησιµοποιείται κυρίως για την περιτύλιξη καλωδίων 

µεγάλου πάχους και µήκους και καθιστά ευκολότερη την χρησιµοποίηση τους [2].  

 

 1.6 Σύµµεικτα υλικά συσκευασίας 

Με στόχο τη µέγιστη δυνατή προστασία του προϊόντος από τις συνθήκες 

περιβάλλοντος (οξυγόνο, υγρασία, ακτινοβολία, θερµοκρασιακές µεταβολές, κλπ) και 

τις µηχανικές καταπονήσεις κατά τη µεταφορά, την αποθήκευση και την έκθεση του 

προϊόντος, µε στόχο την καλύτερη διατήρηση και την επιµήκυνση του χρόνου ζωής 

του προϊόντος χρησιµοποιούνται σύµµεικτα υλικά δηλαδή συνδυασµοί δύο ή τριών 

βασικών συσκευασιών, του φύλλου αλουµινίου, του χαρτιού, και του πλαστικού. [2]. 

Οι συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις στον τοµέα της συσκευασίας είχαν σαν 

αποτέλεσµα να ακολουθηθεί µία νέα παραγωγική συσκευασία µε υγρή ή ξηρή 

συναρµογή φύλλου αλουµινίου µε φύλλο πλαστικού ή φύλλου χαρτιού. Τα σύµµεικτα 

υλικά που παράγονται και χρησιµοποιούνται είναι διαφόρων ειδών και τύπων 

ανάλογα µε το είδος που προορίζονται να συσκευάσουν. 
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Εν κατακλείδι η συσκευασία σήµερα έχει τη δύναµη να διαµορφώνει τις πωλήσεις µε 

το σχήµα της και τον εικαστικό σχεδιασµό της γενικότερα ενώ ο κύριος ρόλος της 

συσκευασίας είναι να διευκολύνει τη µεταφορά, τις συναλλαγές, την αποθήκευση, τη 

χρήση και την προστασία του προϊόντος ενώ παράλληλα να παρέχει την κατάλληλη 

πληροφόρηση αποκαθιστώντας την επικοινωνία ανάµεσα στον παραγωγό και τον 

καταναλωτή.  
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2  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

2.1 Προοίµιο 

 
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εκτιµά ότι περίπου 58 εκατοµµύρια τόνοι υλικών 

συσκευασίας καταναλώνονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ποσότητα 

αυτή (αναλογία βάρους) είναι υπεύθυνη για το περίπου 17% των συνολικών οικιακών 

στερεών αποβλήτων [8]. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι η ανακύκλωση και 

ανάκτηση των υλικών συσκευασίας έχει αυξηθεί (από το 1999 µέχρι το 2002).  

Η βιοµηχανία παραγωγής υλικών συσκευασίας είναι από τους πιο δυναµικούς 

κλάδους, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη χώρα µας. Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι 

λειτουργούν 20.000 µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους βιοµηχανίες παραγωγής υλικών 

συσκευασίας µε συνολικό κύκλο εργασιών που φτάνει τα 104,4δις ευρώ. Μόνο το 

2004 η αξία της παγκόσµιας αγοράς συσκευασίας ανήλθε σε 380δις ευρώ 

σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 7,5% σε σύγκριση µε το 2003 [4]. 

 

Πίνακας 2-1 Παραγωγή, ανακύκλωση και ανάκτηση συσκευασιών [8] 

 

 

Η συσκευασία παράγεται κυρίως από µη ανανεώσιµες πρώτες ύλες, σε 

αντίθεση µε τα συστατικά των προϊόντων, µέρος των οποίων είναι ανανεώσιµα. Ως 

αποτέλεσµα η συσκευασία σε σύγκριση µε το ίδιο προϊόν: 

� έχει διπλάσια επίδραση στην εξάντληση των πρώτων υλών. και στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου 
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� επιδρά τρεις φορές περισσότερο στο φαινόµενο του ευτροφισµού και 

οξύνισης 

� επιδρά ιδιαίτερα στη φωτοχηµική ρύπανση σε ποσοστό 35%.  

 

Πίνακας 2-2 Ποσότητες υλικών συσκευασίας που χρησιµοποιούνται από 1000 εταιρείες 

συσκευασίας στην Ελλάδα [2] 

 

Υλικά συσκευασίας  Ποσότητα σε τόνους (tn) 

Χαρτί-χαρτόνι 158.125 

Χάρτινες συσκευασίες υγρών 18.338 

Πλαστικά 112.257 

Αλουµίνιο 21.608 

Σίδηρος 35.038 

Γυαλί 107.901 

Ξύλο 14.096 

Λοιπά 2.064 

Σύνολο 463.194 

 

 2.2 Απόβλητα συσκευασίας και οικολογική άποψη 

Στην πραγµατικότητα κανένα υλικό συσκευασίας ή τύπος περιέκτη δεν µπορεί να 

διεκδικήσει περιβαλλοντική υπεροχή καθώς η περιβαλλοντική επίδραση εξαρτάται 

από πολλά κριτήρια και διαφορετικά συστήµατα διανοµής. Λόγω του ότι µια 

συσκευασία δεν µπορεί να υπάρχει χωρίς το περιεχόµενο προϊόν, κάθε αξιολόγηση 

του περιέκτη θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη όχι µόνον τη συσκευασία, αλλά και το 

εκάστοτε  προϊόν. Πριν λοιπόν οδηγηθούµε σε συµπεράσµατα για τις επιπτώσεις 

που έχει µια συσκευασία στο περιβάλλον, θα πρέπει προηγουµένως να εξετάσουµε 

όλους τους παράγοντες που σχετίζονται µε το οικολογικό ισοζύγιο.  

Κάθε αξιολόγηση που προσπαθεί να δηµιουργήσει περιβαλλοντικές 

προδιαγραφές, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το συνολικό κύκλο ζωής της κάθε 

συσκευασίας (LCA). Συγκεκριµένα, πρέπει να περιλαµβάνει: κατανάλωση ενέργειας 

και πρώτων υλών, εκποµπές στην ατµόσφαιρα, εκροές και απόβλητα προερχόµενα 

από όλα τα µέρη του συστήµατος. 
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Επειδή το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι το σοβαρότερο περιβαλλοντικό 

πρόβληµα, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην ελαχιστοποίηση της 

καταναλισκόµενης ενέργειας και των εκποµπών στην ατµόσφαιρα. Αν και τα 

τελευταία χρόνια προωθείται ιδιαίτερα η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η 

ενέργεια σήµερα παράγεται κυρίως από ορυκτά καύσιµα των οποίων η χρήση 

επιφέρει αύξηση των εκποµπών CO2. 

Ειδικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης µιας συσκευασίας από οικολογική άποψη 

πρέπει να περιλαµβάνουν: 

° τις απαιτούµενες πρώτες ύλες και την πρωτογενή ενέργεια 

για την παραγωγή 

° την χρήση πρωτογενούς ή δευτερογενούς (ανακυκλωµένου) 

υλικού 

° την απαιτούµενη ενέργεια γεµίσµατος ή συσκευασίας 

° την ενέργεια διανοµής 

° τη ρύπανση του περιβάλλοντος κατά την παραγωγική διαδικασία  

° την αποθήκευση-µεταχείριση 

° την επίδραση στη συλλογή των αποβλήτων, των συστηµάτων 

διάθεσης τους συµµετοχή τους στο όγκο των 

απορριµµάτων 

° την ολική καταναλισκόµενη ενέργεια, από την παραγωγή των 

πρώτων υλών µέχρι την τελική διάθεση του συσκευασµένου 

προϊόντος 

° τα προερχόµενα απόβλητα δια µέσου της αλυσίδας διανοµής  

° µελέτη της συµπεριφορά της συσκευασίας κατά την απόρριψή 

της  

° και πρόνοια αποτελεσµατικής προστασίας και ασφαλούς 

διανοµής 

 

 Σύµφωνα και µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την κατασκευή 

συσκευασιών θα πρέπει να λαµβάνονται σε γενικές γραµµές υπόψη τα ακόλουθα 

σηµεία :  

� η ελαχιστοποίηση χρήσης φυσικών πόρων, 
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� η ελαχιστοποίηση εκποµπών επικινδύνων ουσιών, 

� η µεγιστοποίηση του χρόνου ζωής του προϊόντος και  

� η µεγιστοποίηση της επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών  

 

 2.3 Κατανάλωση πρώτων υλών / διατήρηση φυσικών πόρων  

Tα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξηµένη ανάγκη εξοικονόµησης φυσικών 

πόρων, ιδιαίτερα εκεί που γνωστά αποθέµατα πρόκειται να εξαντληθούν στο 

κοντινό µέλλον ή εκεί που µια πραγµατική µείωση στις εισαγωγές είναι υψίστης 

σηµασίας για τη χώρα.  

Είναι αναµενόµενο ότι, όσο περιορίζονται τα αποθέµατα πρώτων υλών τόσο 

αυξάνει το κόστος τους. Εκεί είναι δυνατόν λοιπόν η παγκόσµια βιοµηχανία 

υποκαθιστά τις σπάνιες ύλες από άλλες, οι οποίες βρίσκονται σε αφθονία. Είναι 

φανερό ότι, για οικονοµικούς λόγους, η βιοµηχανία συσκευασίας δε χρησιµοποιεί 

δαπανηρές -σπάνιες- πρώτες ύλες, όταν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις. 

Στην προσπάθεια που καταβάλλεται για τον περιορισµό της κατανάλωσης 

πρώτων υλών και της υποκατάστασης των σπάνιων φυσικών πόρων των διαφόρων 

υλικών συσκευασίας περιλαµβάνεται και η παράλληλη µείωση του βάρους τους. 

 

 2.4 Κατανάλωση ενέργειας κατά τη δηµιουργία µίας συσκευασίας  

Μία συσκευασία, επιδρά στο περιβάλλον είτε κατά τη διάρκεια της παραγωγής 

της, όπου χρησιµοποιεί πρώτες ύλες και ενέργεια και προκαλεί ρύπανση του 

περιβάλλοντος, είτε µετά τη χρήση της, όπου απορρίπτεται και δηµιουργεί απόβλητα. Η  

συσκευασία δεν υφίσταται µόνο για λογαριασµό της, είναι ένας από τους παράγοντες 

στο  σύστηµα διανοµής των αγαθών. Γι ' αυτό το  λόγο είναι άστοχο να 

υπολογίζεται η ενέργεια που χρησιµοποιείται στην παραγωγή ενός µέσου συσκευασίας 

χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η χρήση ενέργειας του συνολικού συστήµατος.  

Η ενέργεια χρησιµοποιείται άµεσα:  

° Ως καύσιµο και  

° ως πρώτη ύλη (π.χ. πετρέλαιο για την παραγωγή πλαστικών). 

Ενώ έµµεσα :  

° Στην παραγωγή καυσίµων και στην µετατροπή τους,  
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° ως καύσιµο χρησιµοποιούµενο στην κατασκευή µηχανηµάτων, 

τα οποία χρησιµοποιούνται στη συνέχεια στην παραγωγή,  

° ως ανθρώπινη ενέργεια, και  

° ως καύσιµο για τις µεταφορές. 

Για τη µείωση της κατανάλωσης και τη βελτίωση του βαθµού απόδοσης στη 

χρήση ενέργειας υπάρχουν οι εξής βασικοί τρόποι µέσω των οποίο εξοικονοµείται 

ενέργεια :  

° Σωστή διαχείριση και περιορισµός της σπατάλης  

° εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων παραγωγής, έλεγχος 

των διεργασιών της παραγωγής µέσω χρήσης συστηµάτων 

υπολογιστών, 

° ανάκτηση της θερµότητας αποβλήτων των αποβλήτων (τα 

προϊόντα της καύσης που αποβάλλονται στην ατµόσφαιρα, 

µπορούν να αποτελέσουν µια δευτερογενή ενεργειακή πηγή 

θερµότητας),  

° ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,  

° συµπαραγωγή ηλεκτρισµού ή µηχανικής ενέργειας και θερµότητας 

από την ίδια πηγή ενέργειας.  

  

Μια δίκαιη σύγκριση της καταναλισκόµενης ενέργειας µπορεί να γίνει µόνον 

όταν η βάση των υπολογισµών είναι διαφανής και ληφθεί υπόψη η πλήρης 

παραγωγική διαδικασία έκαστου υλικού (ενεργειακή ανάλυση). Είναι επίσης 

σηµαντικό, κατά τους υπολογισµούς, να χρησιµοποιηθούν τα ίδια σηµεία 

εκκίνησης και τερµατισµού, για παράδειγµα, από την εξόρυξη των πρώτων υλών µέχρι 

την πλήρωση του περιέκτη. Η ενεργειακή ανάλυση ως µέθοδος υπολογισµού των 

ενεργειακών καταναλώσεων αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70, µε κύριο 

στόχο τη λεπτοµερέστερη παρακολούθηση των ενεργειακών ροών στην οικονοµία. 

Με τη βοήθεια κατάλληλων τεχνικών ενεργειακής ανάλυσης είναι ευχερής ο 

υπολογισµός του ενεργειακού κόστους ή ενεργειακού περιεχοµένου ενός αγαθού, 

δηλαδή του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης που απαιτεί η παραγωγή του. 

Αυτό προϋποθέτει τη γνώση των ενεργειακών εισροών σε κάθε βιοµηχανική ή 

γενικότερα οικονοµική δραστηριότητα που συµβάλλουν στην παραγωγή αυτή. Είναι  
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φανερό ότι µε την πολυπλοκότητα και αλληλεξάρτηση των σύγχρονων παραγωγικών 

συστηµάτων, δεν είναι συνήθως δυνατή η µελέτη όλων αυτών των δραστηριοτήτων. 

Για τον προσδιορισµό την ενεργειακής κατανάλωσης λαµβάνονται υπόψη τα 

εξής µεγέθη: 

� Οι ενεργειακές απαιτήσεις για την παραγωγή των απαραίτητων στην 

τελική µορφοποίηση των µέσων συσκευασίας, πρώτων υλών 

� Οι ενεργειακές απαιτήσεις για τη µεταφορά των πρώτων υλών 

� Οι ενεργειακές απαιτήσεις για την παραγωγή – µορφοποίηση των υλικών 

συσκευασίας 

� Οι ενεργειακές απαιτήσεις για την µεταφορά των κενών µέσων 

συσκευασίας στην εµφιάλωση 

� Οι ενεργειακές απαιτήσεις για την εµφιάλωση 

� Οι ενεργειακές απαιτήσεις για τη µεταφορά των συσκευασµένων 

προϊόντων στην κατανάλωση. 

Για τη συγκριτική αξιολόγηση των υλικών έγινε αναγωγή στη ίδια µονάδα 

όγκου συσκευαζόµενου προϊόντος.  

 

Πίνακας 2-3 Κατανάλωση ενέργειας διαφόρων υλικών συσκευασίας [10] 

Υλικό Πρωτογενής ενέργεια (MJ/Κg) 

Αλουµίνιο (φύλλο) 294,71 

Λευκοσίδηρος (φύλλο) 49,84 

Χαρτί / χαρτόνι (φύλλο)  99,45 

Γυάλινες φιάλες  21,70 

Πολυαιθυλένιο-χαµηλής πυκνότητας 

(φύλλο)  

104,35 

Πολυπροπυλένιο  172,76 

ΡΕΤ (κόκκοι) 183,00 

 

  

2.5 Απόβλητα από την παραγωγή υλικών συσκευασίας και ανακύκλωση  

H βιβλιογραφία αναφέρει πως τα απόβλητα συσκευασίας κατά µέσο όρο 

ανέρχονται σε 170kg/άτοµο/έτος στην Ε.Ε. Η Ελλάδα και η Φιλανδία παρουσιάζουν  
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την µικρότερη τιµή (λιγότερο από 100kg/άτοµο/έτος), ενώ η Ιρλανδία και η Γαλλία 

τη µεγαλύτερη (περισσότερο από 200kg/άτοµο/έτος). Οι διαφορές στις τιµές είναι 

πολύ µεγάλες για να σχετίζονται µε τον τρόπο ζωής και προέρχονται κυρίως από τον 

διαφορετικό τρόπο εκτίµησης των αποβλήτων από τα κράτη µέλη [4] . 

 

∆ιάγραµµα  2-1: Απόβλητα συσκευασίας σε kg ανά κάτοικο και κατά χώρα της ΕΕ για 

τα έτη 1997 ως και 2004 [4] 

 

 

 

 2.5.1 Απόβλητα κατά την παραγωγή πλαστικών υλικών συσκευασίας  

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής πλαστικών υλικών δεν χαρακτηρίζονται από υψηλό 

όγκο στερεών ή υγρών αποβλήτων ούτε και ιδιαίτερα ρυπογόνων σε σύγκριση πάντα µε τις 

υπόλοιπες χηµικές βιοµηχανίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα στερεά απόβλητα, τα 

οποία προέρχονται από τα σκάρτα της παραγωγής (αποκόµµατα, ελαττωµατικά προϊόντα), 

ανακυκλώνονται από την ίδια παραγωγική µονάδα. 

 

2.6 ∆ιάθεση των απορριµµάτων 

Η τελική διάθεση αποτελεί την τελευταία και πιο ευαίσθητη φάση της 

διαχείρισης των απορριµµάτων και αποσκοπεί στην οριστική απαλλαγή από αυτά,  
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εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία της δηµόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στην εξοικονόµηση πρώτων υλών και 

ενέργειας. 

Οι βασικές µέθοδοι τελικής διάθεσης, που εφαρµόζονται διεθνώς, είναι:  

α) η υγειονοµική ταφή 

β) η καύση  

γ) η ανάκτηση υλικών και ανακύκλωση. 

Από τις προαναφερόµενες  µεθόδους διάθεσης, κύρια εφαρµόζεται η 

υγειονοµική ταφή (ΗΠΑ, Ευρώπη), επειδή συνδυάζει πολλά χαρακτηριστικά 

ευκολίας, προσαρµοστικότητας και λειτουργίας καθώς επιπλέον παρουσιάζει 

χαµηλότερο κόστος συγκρινόµενη µε τις άλλες µεθόδους. 

Το χαµηλό σχετικά ποσοστό ανακύκλωσης οφείλεται και στο γεγονός ότι 

τα συστήµατα µηχανικής διαλογής και ανάκτησης πρώτων υλών απαιτούν 

προχωρηµένη τεχνολογία, σηµαντικά κεφάλαια για επένδυση, έχουν υψηλό κόστος και 

αποδίδουν µόνον περιορισµένης καθαρότητας προϊόντα. Θα πρέπει πάντως να τονιστεί 

ότι ο τρόπος διάθεσης των απορριµµάτων εξαρτάται κυρίως από την πυκνότητα του 

πληθυσµού, αλλά και από το τεχνολογικό επίπεδο µιας χώρας.  

 

 2.7 Επιπτώσεις στο περιβάλλον  

Η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριµµάτων σε χώρους απόρριψης ακόµα και 

σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων έχει σαν συνέπεια τη ρύπανση του 

εδάφους, του αέρα αλλά και ων νερών της χωµατερής στην οποία αυτά διατίθενται µε 

άµεσες συνέπεια στο γύρω οικοσύστηµα και στη συνέχεια στην ευρύτερη περιοχή. 

Ανάµεσα στα απορρίµµατα συναντάται η ύπαρξη υλικών συσκευασίας η οποία είναι 

αρκετά αυξηµένη.  

Μάλιστα µια τυπική ανάλυση των απορριµµάτων [9] δείχνει ότι το 40% 

περίπου είναι υλικά συσκευασίας. Σύµφωνα µε στοιχεία του 1991, στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση παράγονται 50 εκατ. τόνοι απορριµµάτων το χρόνο από τη συσκευασία και 

στην Αµερική 57 εκατ. τόνοι. Ένας Ευρωπαίος παράγει ετησίως κατά µέσο όρο 154 

κιλά απορριµµάτων από συσκευασία, ένας Έλληνας 100 περίπου κιλά και ένας 

Αµερικανός 210 κιλά. Η συσκευασία, εκτός από την αύξηση του όγκου των 

σκουπιδιών έχει και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διαδικασία  
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παραγωγής, όπως είναι η κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας και η παραγωγή 

αερίων εκποµπών και υγρών αποβλήτων.  

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι σε µια εκστρατεία µείωσης του όγκου των 

υλικών συσκευασίας η βιοµηχανία θα πρέπει να έχει κύριο ρόλο. Η σωστή 

ενηµέρωση στους καταναλωτές κρίνεται απαραίτητη ώστε οι ίδιοι να επιλέγουν τις 

επιστρεφόµενες συσκευασίες ή εκείνες που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν, να 

προτιµούν προϊόντα σε µεγάλη συσκευασία, απορρυπαντικά σε συµπυκνωµένη 

µορφή, να αποφεύγουν τη χρήση πλαστικών ειδών, να χρησιµοποιούν στα ψώνια 

διχτάκι ή υφασµάτινη τσάντα κ.ά.  

Μία πολύ σηµαντική διαδικασία στη µείωση των απορριµµάτων είναι η 

επαναχρησιµοποίηση των συσκευασιών η οποία αναφέρεται σήµερα σχεδόν 

αποκλειστικά στις γυάλινες φιάλες, µε δυνατότητες επέκτασης και σε άλλες 

συσκευασίες, όπως τα πλαστικά [9]. 

Κατά την εφαρµογή αυτής της διαδικασίας ο αγοραστής προκαταβάλλει στον 

πωλητή χρηµατικό ποσό (deposit) που του επιστρέφεται (refund) κατά την επιστροφή 

της συσκευασίας. Κατόπιν η συσκευασία επανέρχεται στο χώρο παραγωγής, όπου 

γίνεται πλύση και ακολούθως επαναχρησιµοποιείται. Σηµαντικός παράγοντας για την 

επιτυχία της επαναχρησιµοποίησης των συσκευασιών είναι η σωστή ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, καθώς και το κόστος περισυλλογής, 

επιστροφής, πλύσης και εµφιάλωσης των συσκευασιών. 
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3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

3.1 Προοίµιο  

Ο εικοστός πρώτος αιώνας ξεκίνησε µε σηµαντικές αλλαγές τόσο σε 

οικονοµικό, όσο πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο σε όλον τον πλανήτη. Το κυρίαρχο 

στοιχείο όλων αυτών των αλλαγών είναι η διαφοροποίηση στις αντιλήψεις όσον 

αφορά: 

° Την οικονοµία, µε την απελευθέρωση των αγορών και τη 

σηµαντική στροφή στους κλάδους παροχής υπηρεσιών, 

° Την κοινωνία καθώς σοβαρές γεωπολιτικές ανακατατάξεις 

έλαβαν χώρα τις τελευταίες δεκαετίες σε συνδυασµό µε την 

ταχεία εξάπλωση του διαδικτύου και τη διακίνηση της 

πληροφορίας, 

° Το περιβάλλον µε την ωρίµανση δηµοσίων και επιχειρησιακών 

περιβαλλοντικών πολιτικών  µε απόρροια τον κεντρικό στόχο 

της αειφόρου ανάπτυξης [11]. 

 

Το µέλλον των ανθρώπων αλλά και το µέλλον του πλανήτη αποτελούν, 

επίσης, καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Ειδικότερα οι 

κοινωνίες άρχισαν να προβληµατίζονται για µία σειρά κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών ζητηµάτων που ανέκυψαν έντονα µε την εκτεταµένη εκβιοµηχάνιση 

µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο αλλά που έχουν τη ρίζα τους στη βιοµηχανική 

επανάσταση. Μία νέα έννοια άρχισε να σχηµατοποιείται σε παγκόσµια κλίµακα: η 

Αειφόρος Ανάπτυξη (Sustainable Development) [12]. Εναλλακτικά χρησιµοποιείται ο 

όρος Βιώσιµη Ανάπτυξη, ενώ η ∆ιεθνής Επιτροπή για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη όρισε ότι είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς 

να εµποδίζει τις µελλοντικές γενιές να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες [12]. 

Οι αλόγιστες σπατάλες  των φυσικών πόρων, η αλόγιστη απόρριψη των 

αποβλήτων στο περιβάλλον είχαν σαν αποτέλεσµα προβλήµατα ρύπανσης και 

υπερέβησαν τη φέρουσα ικανότητα της φύσης αλλοιώνοντας παράλληλα και την 

ισορροπία των οικοσυστηµάτων.  
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Στις αρχές δεκαετίας του 1970 οι κοινωνίας ήρθαν αντιµέτωπες µε 

περιβαλλοντικά θέµατα όπως είναι η κλιµατική αλλαγή, η τρύπα του όζοντος, η 

διαταραχή της βιοποικιλότητας, η διασυνοριακή ρύπανση και συνειδητοποίησαν ότι η 

οικονοµική ανάπτυξη έχει κάποια όρια τα οποία προσδιορίζονται από το 

πεπερασµένο περιβάλλον του πλανήτη.  

Οι επιχειρήσεις  άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η σχέση τους µε το 

περιβάλλον δεν µπορεί να είναι παρά «συµβιωτική» και τα δύο µέρη µπορούν να 

έχουν πλεονεκτήµατα µε θετική δράση ενώ και τα δύο θα υποφέρουν αν τα 

περιβαλλοντικά θέµατα δεν βρεθούν στο κέντρο του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων 

[11].  

Με βάση την εκτενή αναφορά που κάνει ο Τσουλφάς [12], το 1972 µία οµάδα 

ερευνητών δηµοσίευσαν για λογαριασµό της «Λέσχης της Ρώµης» (Club of Rome) 

µία µελέτη υπό τον τίτλο “The limits to growth” η οποία τους πρώτους µήνες 

κυκλοφορίας της πούλησε πάνω από ένα εκατοµµύρια αντίτυπα µεταφραζόµενη σε 

37 γλώσσες. Η µελέτη κατέληγε στα εξής συµπεράσµατα: 

� Αν οι «τωρινές» (εννοώντας το 1972) αυξητικές τάσεις του πληθυσµού, της 

βιοµηχανοποίησης, της ρύπανσης, της παραγωγής τροφίµων και της 

εξάντλησης των φυσικών πόρων παραµείνουν απαράλλαχτες, τα όρια της 

ανάπτυξης στον πλανήτη θα εξαντληθούν µέσα σε µία εκατονταετία. Το 

πιθανότερο αποτέλεσµα της παραπάνω κατάστασης θα είναι µία ξαφνική και 

ανεξέλεγκτη πτώση του πληθυσµού και της βιοµηχανικής παραγωγικότητας. 

� Υπάρχει ακόµη η δυνατότητα να αλλαχθούν οι συγκεκριµένες τάσεις και να 

θεµελιωθεί µία συνθήκη οικολογικής και οικονοµικής σταθερότητας η οποία 

να είναι βιώσιµη σε βάθος χρόνου. Η παγκόσµια ισορροπία µπορεί να 

σχεδιαστεί έτσι ώστε οι βασικές υλικές ανάγκες κάθε ατόµου να 

ικανοποιούνται και κάθε άτοµο να έχει τις ίδιες ευκαιρίες να 

συνειδητοποιήσει τις ατοµικές του δυνατότητες.  

Η συγκεκριµένη µελέτη µε κεντρικό θέµα το γεγονός ότι η αλόγιστη ανάπτυξη 

και κατανάλωση θα ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα του παγκόσµιου 

οικοσυστήµατος, µε καταστροφικές πιθανότατα επιπτώσεις είχε τέτοια απήχηση ώστε 

να αποτελέσει το έναυσµα για να ξεκινήσει να αναπτύσσεται σε παγκόσµιο επίπεδο 

προβληµατισµός για την Αειφόρο Ανάπτυξη.   
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Λίγο µετά το 1973 και το 1978 οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις και το 

διαφαινόµενο τέλος των ενεργειακών αποθεµάτων, αφύπνισαν τις καταναλωτικές 

κοινωνίες της ∆ύσης και γέννησαν τους πρώτους προβληµατισµούς για την 

προοπτική της «µαζικής παραγωγής» και τις επιπτώσεις της [11].  

 Η κυρίαρχη αντίληψη των επιχειρήσεων µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 

1980, όσον αφορά τις επιχειρήσεις ήταν ότι το περιβάλλον δεν ήταν παρά ένα 

στοιχείο κόστους στο βαθµό που επιβαλλόταν η προστασία του από το Νόµο. 

Σταδιακά, αλλά κυρίως µετά το 1987, όπου και δηµοσιεύθηκε η «Έκθεση Brundland» 

της Παγκόσµιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στην οποία µε 

αρκετή σαφήνεια διατυπώνονταν η στενή σχέση µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και 

προστασίας περιβάλλοντος οι επιχειρήσεις αναζήτησαν νέους τρόπους για να 

απαντήσουν στις νοµοθετικές απαιτήσεις και άλλες πιέσεις που αφορούσαν την 

προστασία του περιβάλλοντος [11]. 

 Η δεκαετία του 1990, έφερε µία συστηµατική δραστηριοποίηση για την 

τροποποίηση των παραγωγικών διαδικασιών αλλά και την ανάπτυξη νέων 

διαδικασιών και προϊόντων περιβαλλοντικά φιλικών. Πλέον οι επιχειρήσεις άρχισαν 

να αντιλαµβάνονται ότι µπορούν να έχουν και άµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα 

εκτός από την αποφυγή προστίµων µη συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία, αλλά και 

µείωση κόστους µε εξοικονόµηση ενέργειας, νερού, πρώτων υλών και υλικών 

συσκευασίας. Εκτός όµως από τα οικονοµικά οφέλη πολύ σηµαντική ήταν και η 

παράλληλη βελτίωση της εικόνας τους στην αγορά και η απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών τους διότι µπορούσαν να αποδείξουν την 

ανταπόκριση τους στις περιβαλλοντικές ευαισθησίες των καταναλωτών και της 

κοινωνίας. Πλέον δηµιουργούνται ισχυρά οικολογικά κινήµατα, «πράσινες 

συνειδήσεις», οικολογικά πρότυπα καταναλωτική συµπεριφοράς, µε σηµαντικό 

αντίκτυπο στις πωλήσεις και τη δύναµη στην αγορά ακόµη και βιοµηχανικών 

κολοσσών [11]. 

 Συγκεκριµένα, µε βάση την «Πράσινη Βίβλο» το 1993 η έκκληση του 

Προέδρου Delors στις ευρωπαϊκές εταιρίες να συµµετάσχουν στην καταπολέµηση 

του κοινωνικού αποκλεισµού κατέληξε σε έντονη κινητοποίηση και στην ανάπτυξη 

των ευρωπαϊκών δικτύων επιχειρήσεων. Πριν λίγα χρόνια µάλιστα το 2000, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Λισσαβόνας απηύθυνε ιδιαίτερη έκκληση στο αίσθηµα  
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κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για τη διά 

βίου µάθηση, την οργάνωση της εταιρείας, τις ίσες ευκαιρίες, την κοινωνική ένταξη 

και τη βιώσιµη ανάπτυξη [13]. 

 Η σηµερινή εποχή θεωρεί κρίσιµη τη συστηµατική διαχείριση των 

περιβαλλοντικών θεµάτων για τη βιωσιµότητα και την οικονοµική ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Οι επιχειρήσεις ενσωµατώνουν περιβαλλοντικές 

στρατηγικές στις εταιρικές στρατηγικές τους, υιοθετώντας την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη, εφαρµόζοντας ποικίλα εργαλεία ώστε να πετύχουν καλύτερη περιβαλλοντική 

διαχείριση όπως την Ανάλυση Κύκλου Ζωής, το Σχεδιασµό για το περιβάλλον, τα 

Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης .  

 

Πίνακας 3-1  Η εξέλιξη επιχειρηµατικών και περιβαλλοντικών στρατηγικών της 

τελευταίας δεκαετίας [11] 

 

 Επιχειρηµατικές 

Στρατηγικές  

Περιβαλλοντικές 

Συµπεριφορές 

∆εκαετία του 1960 Προϊόντα µαζικής 

παραγωγής- χαµηλού 

κόστους 

Αλόγιστη εκποµπή ρύπων, 

όχι επεξεργασία 

αποβλήτων 

∆εκαετία του 1970 Ευελιξία ανταπόκρισης σε 

απαιτήσεις εταίρων και 

πελατών 

Έλεγχος ρύπανσης, 

τεχνολογίες 

αντιρρύπανσης (end of the 

pipe)        

∆εκαετία του 1980 Έµφαση σε έλεγχο και 

διασφάλιση ποιότητας 

Πρόληψη ρύπανσης, 

επαναχρησιµοποίηση και 

ανακύκλωση 

∆εκαετία του 1990 Ολοκληρωµένα 

Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Εισαγωγή καινοτοµιών, 

ανάλυση κύκλου ζωής, 

µηδενικές εκποµπές 

∆εκαετία του 2000 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

και Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη 

Αειφόρος ανάπτυξη 
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Οι επιχειρήσεις µε διάφορους τρόπους και παραµέτρους αποτελούν σηµαντικό 

χώρο ανάπτυξης και εφαρµογής των αξόνων δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

καθώς: 

° Προσφέρουν θέσεις εργασίας 

° Ο άνθρωπος περνάει µεγάλο µέρος της ζωής εργαζόµενος 

° Οι επιχειρήσεις καταναλώνουν φυσικούς πόρους και ενέργεια 

για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών προκαλώντας 

παράλληλα περαιτέρω επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον µε 

τα στερεά απόβλητα, τα υγρά απόβλητα και τους αέριους 

ρύπους [12].   

 

Η κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το µέγεθός της, αποτελεί βασικό 

παράγοντα της αγοράς αλλά και αναπόσπαστο µέλος της κοινωνίας µέσα στην οποία 

δραστηριοποιείται. Συνεπάγεται ότι οι επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες κάθε 

εποχής επηρεάζουν µέσα στα χρόνια την κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα [14]. 

Πλέον η κοινωνική διάσταση των επιχειρήσεων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα και 

είναι συνυφασµένη τόσο µε την αποδοχή της από την κοινωνία όσο και µε την 

ανταγωνιστικότητα  της στο µέλλον. 

Απόρροια της προηγούµενης συνειδητοποίησης ήταν η ανάπτυξη της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Συγκεκριµένα το 1998, το ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό 

Συµβούλιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (∆.Ε.Σ.Β.Α., World Business Council for 

Sustainable Development) χρησιµοποίησε τον πιο κάτω ορισµό της έννοιας της 

Ε.Κ.Ε. για να διεξάγει την πρώτη έρευνα µε θέµα τον προσδιορισµό του όρου 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο Βέλγιο και την Ολλανδία: «Η εταιρική κοινωνική 

ευθύνη είναι η διαρκής δέσµευση µιας επιχείρησης να συµπεριφέρεται ηθικά και να 

συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώνει την ποιότητα 

ζωής των εργαζοµένων και των οικογενειών τους καθώς επίσης και της τοπικής 

κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα» [15]. 

Σαν αποτέλεσµα της έρευνας σε διεθνές επίπεδο ο αρχικός ορισµός του 

∆.Ε.Σ.Β.Α. επαναπροσδιορίσθηκε στην συνέχεια ως εξής: «Η Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη είναι η δέσµευση των επιχειρήσεων να συµβάλουν στη βιώσιµη οικονοµική 

ανάπτυξη, και να προσπαθούν µαζί µε τους εργαζοµένους, τις οικογένειές τους, την  
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τοπική κοινωνία και την κοινωνία γενικότερα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους 

[15]. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει πολλούς ορισµούς. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έδωσε τον εξής ορισµό το 2006: «Μια έννοια σύµφωνα µε την οποία οι 

εταιρείες ενσωµατώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους µε άλλα 

ενδιαφερόµενα µέρη» [18].  

Η ΕΚΕ είναι µια έννοια διαχρονική. ∆εν θα πρέπει να επηρεάζεται από 

κάποιες διακυµάνσεις τns οικονοµίας. Μπορεί κάποια ακριβά προγράµµατα να 

ανασταλούν ίσως για κάποιο διάστηµα, αλλά υπάρχουν και προγράµµατα που σχεδόν 

δεν κοστίζουν τίποτε [20]. 

Οι παράγοντες οι οποίοι κατά κύριο λόγο έπαιξαν σηµαντικό ρόλο για την 

ανάδειξη της σηµασίας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε µεγάλο βαθµό ήταν η 

παγκοσµιοποίηση, η θέσπιση συνθηκών, διακηρύξεων, οδηγιών και αρχών από 

κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισµούς , όπως ο ΟΗΕ και ο ΟΑΣΑ, οι εξελίξεις στην 

πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, το ενδιαφέρον τόσο από την πλευρά των 

καταναλωτών όσο και των επενδυτών, η απαίτηση από τους πολίτες για 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαισθητοποιηµένες επιχειρήσεις, οι νέες 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες αλλά και λόγω του ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες, η 

νοµοθεσία και οι κανονισµοί δεν µπορούν να αποτυπώσουν επαρκώς τα ζητήµατα 

που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι µέχρι τώρα λόγω του ότι η Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη είναι εξελισσόµενη έννοια δεν υπάρχει ένας καθολικά αναγνωρισµένος 

ορισµός.   

Σε γενικές γραµµές θεωρείται ο τρόπος µε τον οποίο οι επιχειρήσεις 

εντάσσουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά τµήµατα στις αξίες τους, την 

κουλτούρα τους, τη λήψη αποφάσεων και το σύνολο των διαδικασιών τους, 

υιοθετώντας καλύτερες πρακτικές και παράλληλα συνεισφέροντας στη βελτίωση της 

κοινωνίας [12]. 

Παρά τις διαφορετικές διατυπώσεις που έχουν επικρατήσει ανά καιρούς και 

ανά τόπους, τα γενικά χαρακτηριστικά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

παραµένουν τα ίδια και είναι τα εξής [4]:  
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� Η ΕΚΕ δεν εµπίπτει στα όρια κάποιας νοµικής υποχρέωσης µίας 

επιχείρησης, αντίθετα έχει τα χαρακτηριστικά εθελούσιας 

συµπεριφοράς και δέσµευσής της για υπεύθυνη επιχειρηµατική 

δράση. 

� ∆εν είναι ξεχωριστό κοµµάτι στην πολιτική µιας εταιρείας. 

Αντίθετα, είναι µια φιλοσοφία που ενσωµατώνεται σε όλες τις 

δραστηριότητες µιας επιχείρησης και πρέπει να διακατέχει όλους 

τους εργαζοµένους της, αλλά κυρίως τη διεύθυνση. 

� ∆εν είναι µια σειρά αφηρηµένων εννοιών, αλλά ένα συστηµατικό 

εργαλείο που βελτιώνει ουσιαστικά την λειτουργίας µιας 

επιχείρησης. Έτσι, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως επένδυση κι 

όχι ως κόστος, όπως και η διαχείριση ποιότητας. 

� Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται η ΕΚΕ είναι η αειφόρος 

ανάπτυξη της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της, αφού χωρίς 

παράλληλη ανάπτυξη του περιβάλλοντος, κάθε επιχείρηση 

µακροπρόθεσµα θα ζηµιωθεί. Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 

Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (WBCSD) η 

ΕΚΕ αποτελεί τον ένα από τους τρεις πόλους της αειφόρου 

ανάπτυξης.  

 

Το 2002 δόθηκε ένας επιπλέον ορισµός για την ΕΚΕ ο οποίος ανέφερε πως 

όταν ένας οργανισµός λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο που αντιστοιχεί σε όσα η κοινωνία 

προσδοκά από τις επιχειρήσεις σε ηθικό, νοµικό, εµπορικό και δηµόσιο επίπεδο, τότε 

λειτουργεί στα πλαίσια της ΕΚΕ (Bussiness for Social Responsibility, White Paper 

Introduction to CSR, 2002) [11]. 

Ο ρόλος της ΕΚΕ όπως ήδη αναφέρθηκε είναι εθελοντικός, υπάρχουν όµως 

δράσεις και δεσµεύσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται, ανεξάρτητα από την 

κείµενη νοµοθεσία και τους εκάστοτε κανονισµούς σχετικά µε τα παρακάτω 

ζητήµατα [12]: 

 

� Εταιρική διοίκηση και ηθική διάσταση των επιχειρήσεων 

� Υγιεινή και ασφάλεια  
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� Περιβαλλοντική διαχείριση 

� Ανθρώπινα δικαιώµατα 

� ∆ιαχείριση ανθρώπινων πόρων 

� Συµµετοχή σε κοινωνικές δράσεις και στην κοινωνική ανάπτυξη 

� Σεβασµός και υποστήριξη των αυτοχθόνων πληθυσµών 

� Παροχές στους υπαλλήλους 

� Εξυπηρέτηση πελατών και απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών του 

υγιούς ανταγωνισµού 

� Μέτρα κατά της διαφθοράς 

� Υπευθυνότητα και διαφάνεια στις απολογιστικές εκθέσεις 

απόδοσης 

� Σχέσεις µε τους προµηθευτές.  

 

Φυσικά η δραστηριοποίηση µίας εταιρείας όσον αφορά την ΕΚΕ µπορεί να 

διαφέρει από µία εταιρεία σε µία άλλη, κάτι που ισχύει και για παράγοντες όπως τα 

προϊόντα, οι διαδικασίες, ο τρόπος που λειτουργεί, οι προµηθευτές η φήµη της και η 

φήµη του κλάδου της οι παραπάνω όµως εθελοντικές δεσµεύσεις είναι απαραίτητο να 

εφαρµοσθούν στα ίδια πλαίσια από όσες εταιρείες καλούνται να την εφαρµόσουν.  

Η ΕΚΕ αρχικά ήταν ξεχωριστός πόλος της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά 

σταδιακά αναµίχθηκε µε την ecoefficiency η οποία σηµαίνει παραγωγή περισσότερων 

προϊόντων και υπηρεσιών µε τη χρήση λιγότερων πόρων. Γι αυτό πλέον 

περιγράφοντας µια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση, εννοείται µια επιχείρηση 

στραµµένη προς την αειφόρο ανάπτυξη και όχι απλά µια επιχείρηση µε κοινωνικό 

πρόσωπο και αρχές. Η τριπλή βάση για την εφαρµογή της περιλαµβάνει Ανθρώπους-

Περιβάλλον-Κέρδος, και αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη, στην οποία οι 

επιχειρήσεις εναρµονίζουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να είναι οικονοµικά 

βιώσιµες, περιβαλλοντικά ορθές και κοινωνικά υπεύθυνες. 

Στο περιβάλλον, ως άξονα, ίσως κάποιες φορές δίνεται περισσότερη 

βαρύτητα, λόγω της έκτασης του προβλήµατος παγκοσµίως. Ωστόσο στις τρεις 

παραπάνω κατηγορίες µπορεί να προστεθεί η αγορά και η κοινωνία µε µία µια ευρεία 

γκάµα δράσεων την επιτυχή εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
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3.2 Ιστορική εξέλιξη ΕΚΕ 

Την τελευταία δεκαετία σε διεθνές επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα έχει αρχίσει 

να ευδοκιµεί η ΕΚΕ. Τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν µε την παγκοσµιοποίηση 

της οικονοµίας οδήγησαν σε έναν αναπροσδιορισµό, από την πλευρά των 

επιχειρήσεων, των σχέσεων τους µε την κοινωνία. Το 2000 µε πρωτοβουλία τού τότε 

γενικού γραµµατέα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών δηµιουργήθηκε το Global 

Compact που έχει στόχο να καταστήσει τις επιχειρήσεις µέρος  της λύσης των 

προβληµάτων που προκύπτουν από την παγκοσµιοποίηση. Στην Ελλάδα η οργάνωση 

της ΕΚΕ αρχίζει ουσιαστικά το 1999 µε την ίδρυση του Ελληνικού ∆ικτύου για την 

Κοινωνική Συνοχή, ακολουθώντας τα βήµατα του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 

Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή. Το 2000 µετονοµάστηκε σε Ελληνικό 

∆ίκτυο για την ΕΚΕ. Η έννοια της ΕΚΕ χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960 

στην Αµερική. Είναι τότε που δηµιουργήθηκε µια νέα σχολή σκέψης, η οποία 

µιλούσε για ευθύνη των επιχειρήσεων, δηλαδή ότι οι εταιρείες είναι υπεύθυνες όχι 

µόνο για τους µετόχους τους, αλλά και για την κοινωνία. Η ΕΚΕ σχηµατοποιείται, 

έστω και µεµονωµένα, τη δεκαετία του 1980 µε τη µορφή της φιλανθρωπίας και των 

χορηγιών, και από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα αρχίζει να αποτελεί µέρος της 

πολιτικής και της στρατηγικής των επιχειρήσεων. 

 

 3.3 Βασικές αρχές ΕΚΕ 

Οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί µία εταιρεία είναι οι εξής: 

• Να παράγει τα καλύτερα προϊόντα που είναι δυνατόν να παράγει και να 

ικανοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πελατών της. 

• Να είναι έντιµη και σοβαρή στις συναλλαγές µε τους πελάτες της. 

• Να σέβεται την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώµατα όσων εργάζονται και 

όσων συνεργάζονται µε αυτήν. 

• Να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε όλους τους εργαζοµένους και 

να µεριµνά για την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλειά τους. 

• Να επενδύει στην εκπαίδευση και στη συνεχή αναβάθµιση του επιπέδου όλων 

των εργαζοµένων σ' αυτήν. 
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• Να µην κάνει διακρίσεις (ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο, το θρήσκευµα, τα 

πιστεύω, την καταγωγή, το χρώµα του δέρµατος κ.ά.) στην συµπεριφορά και την 

καταβολή αµοιβής στους εργαζοµένους. 

• Να µην εκµεταλλεύεται την εργασία ανήλικων παιδιών και όπου δίνει την 

ευκαιρία σε ανήλικα παιδιά να εργαστούν σε αυτήν, να τους συµπεριφέρεται 

ανθρώπινα και µε ζεστασιά και να τα αµείβει δίκαια. 

• Να µην παραπλανά τους πελάτες της και τους καταναλωτές όσον αφορά τα 

συστατικά, τις επιδοτήσεις και την αποτελεσµατικότητα των προϊόντων της. 

• Να εµφανίζει την οικονοµική της κατάσταση στο επενδυτικό κοινό όπως αυτή 

πραγµατικά είναι (µε βάση τις διεθνώς παραδεκτές µεθόδους), χωρίς «αλχηµείες» 

και «µαγειρέµατα». 

• Να µην παρεµποδίζει την ανάπτυξη του ανταγωνισµού (µε αθέµιτα µέσα και 

εκβιασµούς). 

• Να σέβεται τα δικαιώµατα των µετόχων της πλειοψηφίας και των µι-

κροεπενδυτών. 

• Να εξασφαλίζει ότι και οι προµηθευτές µε τους οποίους συνεργάζεται θα 

συµπεριφέρονται µε το ίδιο αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης. 

• Να εξοικονοµεί ενέργεια. Να σέβεται και να προστατεύει το περιβάλλον. 

• Να προσφέρει στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται και να στηρίζει 

αξιόλογες πρωτοβουλίες, όχι µόνο χρηµατικά, αλλά και µε την προσωπική 

εργασία των στελεχών της και µε τεχνογνωσία [22] . 

 

 

 

3.4 Τα οφέλη από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τα τυχόν αρνητικά 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή της 

Οι εταιρείες έχουν σε ένα µεγάλο βαθµό κατανοήσει την έννοια της ΕΚΕ και 

τα οφέλη αυτής και την έχουν κατά συνέπεια εντάξει στις δραστηριότητές τους. 

Αρκετές φορές όµως η ΕΚΕ χρησιµοποιείται λανθασµένα από πολλές εταιρείες ως 

εργαλείο marketing και προβολής και έτσι πολλά προγράµµατα ΕΚΕ εστιάζουν σε 

περισσότερα εύκολα «επικοινωνήσιµες» δράσεις και όχι σε δράσεις ουσίας, χωρίς 

αυτό να σηµαίνει βέβαια ότι δεν είναι πολλές οι εταιρείες που χρησιµοποιούν την 

ΕΚΕ σωστά και αποτελεσµατικά.  
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µπορούν να αναπτύξουν µόνο οι εταιρίες.  

Λειτουργία όµως και πράξεις µε υπευθυνότητα µπορούν να αναπτύξουν όλοι. Οι 

πολίτες, οι ΜΚΟ, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλοι οργανισµοί και 

φορείς, το κράτος, όλοι. Μόνο όταν όλοι αναλάβουν το δικό τους µερίδιο ευθύνης 

(µεγαλύτερο ή µικρότερο), µπορούµε να µιλάµε για συλλογική προσπάθεια και 

συνείδηση. Γιατί µόνο όταν ο ίδιος ο πολίτης πράττει µε ευθύνη για την κοινωνία και  

το περιβάλλον, µπορεί µε τη σειρά του να απαιτήσει το ίδιο από το Κράτος, τις 

επιχειρήσεις, τους φορείς, τις ΜΚΟ κλπ.  

Στο µοντέλο ΕΚΕ µπορούν να ενταχθούν οι τοµείς της καινοτοµίας, της 

τεχνολογίας και της πράσινης επιχειρηµατικότητας. Η «πράσινη» ανάπτυξη 

αναφέρεται σε ένα ολοκληρωτικά νέο και καινοτόµο µοντέλο που υπόσχεται 

µακροβιότερη και περισσότερο ισορροπηµένη ανάπτυξη [21]. 

Μέσα από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τις δραστηριότητές της 

επηρεάζονται άµεσα οι εργαζόµενοι, οι πελάτες, οι καταναλωτές, οι επιχειρηµατικοί 

συνεργάτες και έµµεσα οι ∆ηµόσιες Αρχές, οι οργανωµένοι πολίτες, τα Μέσα 

Μαζικής Ενηµέρωσης και το φυσικό περιβάλλον. Μάλιστα κοινωνική υπευθυνότητα 

η οποία πηγάζει µέσα από την ΕΚΕ δεν σηµαίνει µόνο πλήρη εκπλήρωση των 

νοµικών υποχρεώσεων αλλά παράλληλα επένδυση κυρίως στο ανθρώπινο δυναµικό, 

στο περιβάλλον και στις σχέσεις του µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι δράσεις δηλαδή 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επιτυγχάνονται είτε µε δράσεις που γίνονται στο 

εσωτερικό της επιχείρησης είτε µε δράσεις που γίνονται στο εξωτερικό της 

επιχείρησης [15]. Η δράση, το όραµα και οι αξίες µίας Κοινωνικά Υπεύθυνης 

Εταιρίας προβλέπονται µαζί µε εκείνους που άµεσα ή έµµεσα επηρεάζονται από τις 

δραστηριότητές τους και τις ενσωµατώνουν στις καθηµερινές διαχειριστικές 

πρακτικές.  

Όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον ελέγχονται θέµατα όπως η υγιεινή και 

η ασφάλεια, προγράµµατα ευηµερίας, αναζητάτε η ισορροπία µεταξύ εργασιακής και 

οικογενειακής ζωής, καλύπτει προβληµατισµούς για τους τραυµατισµούς στους 

χώρους εργασίας, τη βία και την παρενόχληση [15].Επιπλέον πέρα από όσα 

προβλέπει η νοµοθεσία η επιχείρηση συµβάλλοντας στην ποιότητα ζωής των 

εργαζοµένων προβλέπει πακέτα αµοιβών, συστήµατα επιβραβεύσεων, υπηρεσίες και 

διευκολύνσεις προς το προσωπικό και τις οικογένειές τους, συµβάλλοντας ωστόσο  
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στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζοµένων. Ενώ όσον αφορά την κατάρτιση 

και την επαγγελµατική εξέλιξη προσφέρει προοπτικές για την ανάπτυξη 

επαγγελµατικής καριέρας και προγράµµατα υποστήριξης τεχνολογικών και 

οργανωτικών αλλαγών, 

Αναπτύσσεται ο κοινωνικός διάλογος και στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

είτε µέσα στο χώρο εργασίας µε σεβασµό των διεθνώς συµφωνηθέντων συνθηκών 

εργασίας όπως η απαγόρευση κάθε µορφής διάκρισης και η ανάληψη θετικής δράσης 

για το σκοπό αυτό, είτε έξω από αυτόν ασχολούµενη µε τον κοινωνικό αποκλεισµό, 

τη φτώχεια, το δικαίωµα στην εκπαίδευση, στη διατροφή, στην ελευθερία και 

γενικότερα στο δικαίωµα της ζωής και όχι απλώς της επιβίωσης, µε στόχο τον 

ευρύτερο αντίκτυπο λειτουργίας της επιχείρησης στην κοινωνία.  

 Πολύ σηµαντική είναι και η συνεργασία που επιτυγχάνεται µε τις κοινότητες 

δηλαδή τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από την επιχείρηση 

στην τοπική κοινωνία επενδύοντας πόρους, προσφέροντας παροχές, χορηγίες και 

δωρεές αλλά και µε την παρότρυνση των εργαζοµένων να στραφούν προς τον 

εθελοντισµό. 

Η ΕΚΕ αναφέρεται ότι είναι δύσκολο να οριστεί αλλά και να πραγµατωθεί, 

καθώς απαιτεί θέληση, κεφάλαια, συνειδητοποίηση των πολλαπλών ρόλων της κάθε 

επιχειρηµατικής οντότητας και υποµονή. Όσον αφορά τα οφέλη από την εφαρµογή 

της, επιστρέφει καλή φήµη, αναγνωρισιµότητα αλλά και κέρδη [16]. 

Η απασχολησιµότητα και η δηµιουργία θέσεων εργασίας προσφέρουν 

βελτίωση της δια βίου κατάρτισης αλλά και υποστήριξη της νέας γενιάς µε 

γενικότερα οφέλη στην τοπική κοινωνία. 

Για το περιβάλλον πάλι προβλέπεται βιώσιµη ανάπτυξη, πράσινες δράσεις, 

διαχείριση αποβλήτων, πρόληψη από ρύπανση. ∆ράσεις δηλαδή πάνω σε θέµατα 

αυξανόµενης σηµασίας και προβληµατισµού για τους υπεύθυνους οργανισµούς. 

Επιπλέον γίνεται οικονοµία στους ενεργειακούς πόρους, µειώνεται η ποσότητα 

στερεών αποβλήτων αλλά εξοικονοµείται και κόστος.  

Η ίδια η επιχείρηση ωφελείται µέσα από τις σχέσεις της αλυσίδας 

εφοδιασµού, τη διαχείριση προϊόντων, την έρευνα και ανάπτυξη, το marketing, τις 

υπεύθυνες επενδύσεις, µέσα από υπεύθυνες συνεργασίες µε προµηθευτές και 

υπεργολάβους, µε πρότυπα ποιότητας είτε στον εφοδιασµό είτε στην παραγωγή, µε  
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συνεχούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής και συσκευασίας για την 

ασφάλεια των εργαζοµένων αλλά και των πελατών. Ενώ µέσα στην επιχείρηση 

καλλιεργείται το κίνητρο παραγωγικότητας, µε αποτέλεσµα την έγκαιρη παράδοση 

των έργων και την πίστη του προσωπικού.  

∆ηµιουργούνται ευκαιρίες νέων προϊόντων και υπηρεσιών µε στόχο τις 

κοινωνικές ανάγκες ενώ η εταιρία προβάλλεται µέσα από σωστό marketing και 

διαφήµιση που δεν ξεπερνάει τα ήθη, µεγαλώνει η αναγνωρισιµότητα της εταιρείας 

και ενδυναµώνεται το brand name. Ωστόσο αποκτά επιχειρηµατική φήµη µε άµεση 

συνέπεια τη χαλάρωση των ρυθµιστικών απαιτήσεων σε διάφορους τοµείς.  

∆ράσεις πέρα από τη συµµόρφωση µε τους νόµους και εταιρικές αρχές και 

δράσεις που υποστηρίζουν τις δηµοκρατικές αρχές, την καταβολή φόρων, την έντιµη 

εµπορία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, προβάλλουν και υιοθετούν ταυτόχρονα την 

αποφυγή κάθε µορφής δωροδοκίας, ξεπλύµατος χρήµατος και συνεργασίας µε 

καταπιεστικά καθεστώτα. 

Οι εξωτερικές δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όταν βρίσκει 

εφαρµογή σε µία επιχείρηση αφορούν τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (δηµόσιος 

τοµέας, ∆ΕΚΟ και τοπική αυτοδιοίκηση), τις βιοµηχανίες µε το σύνολο των 

παραµέτρων που επηρεάζουν , τον αγροτικό, κτηνοτροφικό και αλιευτικό τοµέα, το 

εµπόριο και τις υπηρεσίες (ιδιαίτερη δράση παρατηρείται από τις τραπεζικές 

υπηρεσίες, µε πρωτοβουλιακές δράσεις ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους, 

αλλά και ως προς το κοινωνικό σύνολο) [15]. Αποκτά αναγνώριση από την τοπική 

κοινωνία άρα αποκτά πρόσβαση στις τοπικές πηγές εισοδήµατος. 

Η βιβλιογραφία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα οφέλη από την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη σε µία επιχείρηση είναι µεν µακροπρόθεσµα ωστόσο είναι 

σεβαστά και πολύπλευρα [16]. Το δυσχερές είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις να 

οριοθετηθούν  και να προσδιοριστούν αυτά τα οφέλη καθώς δεν είναι πάντα 

οικονοµικά, τουλάχιστον όχι άµεσα. Το κόστος και τα έσοδα της εταιρείες, στην 

Ελλάδα, κάποιες φορές επηρεάζει αρνητικά την επιλογή για την εφαρµογή της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι παράγοντες που ωφελούν µία επιχείρηση 

µολονότι τελικά κατατείνουν στην αύξηση της κερδοφορίας είναι αρκετοί και εκ 

πρώτης όψεως ετερόκλητοι. Μάλιστα χαρακτηρίζεται ότι η αύξηση της παραγωγής, ο 

περιορισµός του κόστους, οι επιτυχείς επιχειρηµατικές συµφωνίες, η ευέλικτη αγορά  
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εργασίας σίγουρα εξυπηρετούν τον επιχειρηµατικό σκοπό, αλλά δεν είναι οι µόνες 

πρακτικές που µπορούν να εξυπηρετήσουν όλα αυτά[16].  

Οι λόγοι για τους οποίους µία επιχείρηση επιλέγει την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη είναι και ηθικοί αλλά και οικονοµικοί µε τους πρώτους να είναι περισσότερο 

αναγνωρίσιµοι. Η εφαρµογή της ωστόσο κάνει την επιχείρηση εκτός από 

περισσότερο αναγνωρίσιµη, περισσότερο ανταγωνιστική, περισσότερο ανθεκτική σε 

περιόδους κρίσης αλλά και πιο θελκτική για τους καταναλωτές και τους υπαλλήλους 

της. Συγκεκριµένα, οι καταναλωτές λόγω της ευρείας διάδοσης πληροφοριών µέσω 

∆ιαδικτύου, ενηµερώνονται περισσότερο από ποτέ για τη δράση των εταιρειών που 

τους ενδιαφέρουν, για µεταλλαγµένα τρόφιµα και για βλαβερές ουσίες µέσα στα 

τρόφιµα. Καταναλωτές οι οποίοι σε προηγούµενες δεκαετίες ήταν εντελώς 

ανυποψίαστοι, πλέον δηλώνουν ότι θα προτιµούσαν να πληρώσουν κάτι παραπάνω 

αρκεί το προϊόν που θα επιλέξουν να προέρχεται από µία ευαισθητοποιηµένη εταιρεία 

µε οράµατα και για την κοινωνία και µε σεβασµό στον καταναλωτή (µε βάση έρευνα 

του CRS Europe το 2000 [16]). Άλλες έρευνες [16] απέδειξαν ότι η εφαρµογή της 

ΕΚΕ σε µία επιχείρηση είναι ένας ασφαλής τρόπος για να διαφοροποιήσει θετικά το 

εµπορικό της σήµα αλλά και για να προσφέρει λύση στην περίπτωση που η 

επιχείρηση είναι στριµωγµένη όπως συνέβη στην περίπτωση της Brittish American 

Tobaco η οποία είναι χορηγός σε πολλές αντικαρκινικές εκστρατείες ενώ παράλληλα 

διαθέτει σηµαντικά ποσά για καµπάνιες που αφορούν τη δηµόσια υγεία και δωρεές 

και ενισχύσεις σε αντικαρκινικά ιδρύµατα.  

 Συνοψίζοντας οι εταιρείες επενδύουν στην ΕΚΕ για πολλούς λόγους. Μεταξύ 

αυτών:  

α.  Η Επιχειρηµατική Ηθική συνδέεται άµεσα µε την κερδοφορία. Οι εταιρείες που 

επενδύουν σε τοµείς όπως η επιµόρφωση, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας και η 

ισορροπία "εργασίας – ζωής έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν 

την αφοσίωση του προσωπικού τους. Η πρακτική αυτή ευνοεί τόσο την 

παραγωγικότητα όσο και την ποιότητα των προϊόντων. Επιπροσθέτως ορισµένες 

έρχονται αντιµέτωπες µε περιβαλλοντικές προκλήσεις είτε µειώνοντας τις 

εκποµπές ρύπων στην παραγωγική διαδικασία, είτε µειώνοντας το ενεργειακό 

τους αποτύπωµα. Το γεγονός αυτό είναι καλό τόσο για το περιβάλλον όσο και για  
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τον περιορισµό των δαπανών της επιχείρησης, ενώ βοηθάει και στην 

ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στο µέλλον.  

β.  Η ΕΚΕ επιδρά θετικά στη διαµόρφωση της εταιρικής εικόνας και φήµης. Οι 

καταναλωτές απαιτούν πολιτικές σεβασµού, αφού η δραστηριοποίηση των 

εταιρειών υπάγεται ευκολότερα στην αξιολόγησή τους απ' ό,τι στο µέλλον. 

Επειδή οι καταναλωτές προσελκύονται από ηθικές πρακτικές είναι πολύ πιθανόν 

αυτές να συνδράµουν στην περαιτέρω κερδοφορία της επιχείρησης. Οπότε η 

εδραίωση µιας θετικής εικόνας για την επιχείρηση µεταξύ εµπορικών φορέων, µη 

κυβερνητικών οργανώσεων, του εκπαιδευτικού κόσµου, τοπικών κοινοτήτων και 

του δηµοσίου τοµέα µόνο θετικά µπορεί να επιδράσει στην επιρροή και την 

κυριαρχία της εταιρείας.  

γ. Οι εταιρείες προωθούν τις αξίες που τις διέπουν µέσω της ΕΚΕ, αφού 

Επιχειρηµατική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι αλληλένδετες [22]. 

Όσον αφορά την επιτυχία των επενδύσεων µίας επιχείρησης που θέτει σε 

εφαρµογή την ΕΚΕ έρευνες έδειξαν ότι εννέα από τα δεκαπέντε µεγαλύτερα 

κεφάλαια που επενδύονται από κοινωνικά ευαίσθητες εταιρείες κατατάσσονται 

ανάµεσα στα πιο επιτυχή σχήµατα µε βάση τριετείς αποδόσεις [16]. Από την ίδια 

µάλιστα πηγή αναφέρεται ότι το 2001 επενδύθηκαν τουλάχιστον στη Ευρώπη 

περίπου 300 κεφάλαια µε κοινωνικό και περιβαλλοντικό προσανατολισµό τα οποία 

αναπτύχθηκαν περισσότερο από 58% σε διάστηµα 18 µηνών ενώ η ίδια έρευνα 

απέδειξε ότι το 86% των επενδυτών πιστεύει ότι η διοίκηση µίας εταιρείας µε 

κοινωνικό προσανατολισµό προσθέτει σηµαντικά στην αξία µίας επιχείρησης 

µακροπρόθεσµα. 

Με την εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής ευθύνης και την  εθελοντική 

ανάληψη δέσµευσης για υπέρβαση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη 

νοµοθεσία, οι εταιρίες προσπαθούν να αναβαθµίσουν τα πρότυπα της κοινωνικής 

ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και του σεβασµού θεµελιωδών 

δικαιωµάτων. Ο κύριος σκοπός µιας επιχείρησης είναι να δηµιουργεί αξία, 

επιφέροντας µε τον τρόπο αυτό κέρδη για τους ιδιοκτήτες και τους µετόχους της. 

Ταυτόχρονα όµως µπορεί να συµβάλει στην ευηµερία της κοινωνίας. Σήµερα οι 

επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται διαρκώς περισσότερο ότι η οικονοµική επιτυχία τους 

δεν εξαρτάται µόνο από µια στρατηγική µεγιστοποίησης βραχυπρόθεσµων κερδών,  
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αλλά και από την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της κοινωνικής 

τους ευθύνης, συµπεριλαµβανοµένων των συµφερόντων των καταναλωτών. 

Η εκτεταµένη βιβλιογραφία προσφέρει πολλά επιχειρήµατα τόσο υπέρ όσο 

και κατά της εταιρικής ευθύνης. Ανάµεσα στα "κατά" περιλαµβάνονται οι απόψεις 

των οπαδών της ελεύθερης αγοράς, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η επιχείρηση δεν έχει 

ούτε σαν σκοπό να επιδιώξει, ούτε τα µέσα για να πετύχει την άριστη διαχείριση των 

πόρων που θα αποδοθούν σε κοινωφελή έργα. Κάθε σχετική εµπλοκή της λοιπόν θα 

κατασπαταλήσει πόρους και θα την αποσπάσει από το κύριο έργο της χωρίς να 

αριστοποιήσει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Επιπλέον θα δώσει περισσότερη 

δύναµη στα ήδη πανίσχυρα χέρια των επιχειρήσεων, συναινούν και οι αντίπαλοι της 

ελεύθερης αγοράς.  

Περισσότερες από 100 εµπειρικές µελέτες έχουν δηµοσιευτεί πάνω στο εν 

λόγω θέµα. Στην πλειοψηφία τους (68%) τα αποτελέσµατα έδειξαν θετική σχέση 

µεταξύ της εταιρικής κοινωνικής συµπεριφοράς και οικονοµικής επίδοσης. Οι 

ερευνητές καταλήγουν ότι, γενικά, υπάρχει θετική σχέση και οπωσδήποτε πολύ µικρή 

αρνητική σχέση µεταξύ των δύο [23]. 

To London Business School επιβεβαιώνει αυτά τα ευρήµατα. Από 80 µελέτες 

για την ΕΚΕ που έχει εξετάσει, οι 42 έδειξαν θετική επίδραση, οι 19 δεν έδειξαν 

κάποια σχέση, οι 15 έδειξαν µεικτά αποτελέσµατα και µόνο οι 4 φανέρωσαν 

αρνητική επίδραση [24] . 

 Ορισµένα παραδείγµατα από τις εν λόγω µελέτες είναι τα ακόλουθα: 

Εταιρείες µε επίσηµη δέσµευση σε κώδικες συµπεριφοράς - αξίες και 

επιχειρηµατικές πρακτικές - πληρούν καλύτερα 3 από 4 χρηµατοοικονοµικά κριτήρια 

σε σύγκριση µε εταιρείες που δεν έχουν προβεί σε µια τέτοια δέσµευση. Επιπλέον, 

αυτές οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν κέρδη κατά 18% υψηλότερα από το µέσο όρο 

[25]. 

Επιπλέον, η ΕΚΕ αναγνωρίζεται από τις επιχειρήσεις, τα άτοµα που 

χαράσσουν πολιτική και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, ως σηµαντικό στοιχείο νέων 

και αναδυόµενων µορφών διακυβέρνησης, που µπορεί να τους βοηθήσει να 

ανταποκριθούν σε θεµελιώδεις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στο παγκόσµιο 

επιχειρηµατικό στερέωµα. Συγκεκριµένα: 
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� Η παγκοσµιοποίηση δηµιούργησε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αλλά 

αύξησε την οργανωτική πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων καθώς η αυξανόµενη 

επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό οδήγησε σε νέες 

ευθύνες σε παγκόσµια κλίµακα, ιδίως σε σχέση µε τις αναπτυσσόµενες χώρες. Η 

εφαρµογή συστηµάτων ΕΚΕ και η κατάλληλη εταιρική διακυβέρνηση συντελούν 

στην εξασφάλιση εύρυθµης λειτουργίας και στην τήρηση ισορροπιών µεταξύ των 

συµµετεχόντων κατά µήκος της παραγωγικής αλυσίδας. Παράλληλα, οι 

επιχειρήσεις επιβαρύνονται σηµαντικά από την εταιρική διακυβέρνηση και 

συχνά τίθεται το ερώτηµα αν το πρόσθετο κόστος που επιβάλλεται σης 

επιχειρήσεις από την εταιρική διακυβέρνηση µπορεί, µακροπρόθεσµα, να έχει 

προστιθέµενη αξία για αυτές. Το επιπλέον κόστος που προαναφέραµε, εξαρτάται 

από το βαθµό διατήρησης της εµπιστοσύνης από την πλευρά των καταναλωτών 

και της επενδυτικής κοινότητας. Είναι, ωστόσο, σηµαντικό, ο κόσµος να νιώθει 

ότι οι εταιρείες αυτές διοικούνται σωστά και ότι µπορεί να τις εµπιστεύεται και, 

για το λόγο αυτό, και οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους θα πρέπει να απαντούν 

θετικά στο αίτηµα για περισσότερη και καλύτερη ενηµέρωση. Γι’ αυτό 

εκφράζεται η άποψη ότι υπάρχει ανάγκη για δηµιουργία προτύπων σε σχέση µε 

την εταιρική διακυβέρνηση. 

� Η παγκόσµια διακυβέρνηση και η αλληλεπίδραση ανάµεσα στο εµπόριο, τις 

επενδύσεις και τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι ανάµεσα στα κύρια ζητήµατα στη 

συζήτηση για την ΕΚΕ. Πράγµατι, η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα ζητήµατα 

και ης ανησυχίες της ΕΚΕ θα συνεισφέρει στην προώθηση πιο βιώσιµων 

επενδύσεων, πιο αποτελεσµατικής αναπτυξιακής συνεργασίας και µεταφορών 

τεχνολογίας. Η διαδικασία της απελευθέρωσης του εµπορίου και των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών πρέπει να συνοδεύονται από την κατάλληλη 

πρόοδο προς ένα αποτελεσµατικό σύστηµα παγκόσµιας διακυβέρνησης, 

συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών της διαστάσεων. 

Λόγω της παγκοσµιοποίησης οι επιχειρήσεις εκτίθενται διαρκώς περισσότερο 

στη διασυνοριακή οικονοµική εγκληµατικότητα, που απαιτεί µια διεθνή 

απάντηση. Με τη συµµόρφωσή τους προς διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις µπορούν να βοηθήσουν να εξασφαλιστεί ότι οι διεθνείς 

εµπορικές αγορές λειτουργούν µε πιο βιώσιµο τρόπο και εποµένως είναι  
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σηµαντικό η προώθηση της ΕΚΕ σε διεθνές επίπεδο να βασιστεί σε διεθνή 

πρότυπα και συµφωνηθέντα εργαλεία [26].  

� Ως άµεσα οφέλη από την εφαρµογή ΕΚΕ µπορούν να αναφερθούν το καλύτερο 

εργασιακό περιβάλλον, η δέσµευση και η µεγαλύτερη παραγωγικότητα των 

εργαζοµένων, η άµεση εµπλοκή σε θέµατα που αφορούν στις κοινότητες όπου 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. 

� Η εικόνα και η φήµη παίζουν διαρκώς σηµαντικότερο ρόλο στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον των επιχειρήσεων, καθώς oι καταναλωτές και οι ΜΚΟ ζητούν 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

παράγονται τα προϊόντα και προσφέρονται οι υπηρεσίες και για τον αντίκτυπο 

τους στη βιωσιµότητα, και τείνουν να ανταµείβουν µε την συµπεριφορά τους, τις 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες. Οπότε στα έµµεσα οφέλη 

της ΕΚΕ είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος των πελατών και των επενδυτών, 

γεγονός που αυξάνει τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες των επιχειρήσεων, η 

επαύξηση της καλής τους φήµης και η θετική ανταπόκριση του καταναλωτικού 

κοινού στο σήµα τους, Στο πλαίσιο της ενοποίησης των αγορών, η προβολή του 

κοινωνικού έργου των επιχειρήσεων µέσα από ειδικές καµπάνιες αποτελεί 

ολοένα και πιο σηµαντικό παράγοντα για την αύξηση των πωλήσεων στις 

ανεπτυγµένες αγορές, εκεί που είναι περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητοι οι 

καταναλωτές. Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων επηρεάζονται πολύ θετικά, εφόσον 

αυτές έχουν προβάλει µέσα από διάφορα µέσα µαζικής ενηµέρωσης το κοινωνικό 

τους έργο, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους έναντι επιχειρήσεων που δεν 

έχουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική ΕΚΕ [26] . 

� Για να προσδιορίσουν καλύτερα τους παράγοντες επιτυχίας και κινδύνου που 

ενυπάρχουν σε µια επιχείρηση, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ζητούν την 

αποκάλυψη πληροφοριών που ξεπερνούν την παραδοσιακή σύνταξη 

οικονοµικών εκθέσεων. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα επιθυµούν να 

διασφαλίζουν τα χρήµατα τα οποία δανείζουν στις επιχειρήσεις και συνεπώς τα 

ενδιαφέρει η δυνατότητα βιωσιµότητας της επιχείρησης µακροπρόθεσµα. Γι αυτό 

το λόγο εξετάζουν και το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν οι 

επιχειρήσεις - πελάτες τους και ενδεχοµένως να εξετάζουν και τον κοινωνικό 

απολογισµό τους. Με άλλα λόγια εξετάζουν στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να  
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προσδιορίσουν καλύτερα τους παράγοντες επιτυχίας και κινδύνου που 

ενυπάρχουν σε µια επιχείρηση και την ανταπόκρισή της στην κοινή γνώµη. 

� Με την εφαρµογή προγραµµάτων ΕΚΕ οι επιχειρήσεις συµβάλουν στην 

ανάπτυξη της γνώσης και της καινοτοµίας και αντλούν τα οφέλη που προσφέρει 

η ύπαρξη ειδικευµένου εργατικού δυναµικού.  

� Η ανάπτυξη πρακτικών που συνεκτιµούν την περιβαλλοντική και κοινωνική 

διάσταση συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, στη µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητά τους. 

� Η εφαρµογή της ΕΚΕ προϋποθέτει τη δέσµευση των επιχειρήσεων στις αξίες 

CSR και κυρίως στην ακεραιότητα, την υπευθυνότητα και τη διαφάνεια που 

συνδέονται µε την ενισχυµένη εταιρική διακυβέρνηση. Η διαφάνεια ενθαρρύνει 

τον κόσµο να επενδύει. Αυτό, ωστόσο, εξαρτάται από τον επενδυτή καθώς 

υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι. Υπάρχουν για παράδειγµα οι 

βραχυπρόθεσµοι επενδυτές, που λειτουργούν σε βάθος χρόνου 3 µηνών. 

Υπάρχουν όµως (και αυτοί είναι οι σηµαντικότεροι και σταθερότεροι) αυτοί που 

επενδύουν µακροπρόθεσµα και οι οποίοι επηρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό από 

τη διαφάνεια µιας επιχείρησης που εµπιστεύονται. Για το λόγο αυτό, είναι 

σηµαντική για τέτοιου τύπου επενδυτές, η ύπαρξη καλής διαχείρισης που θα 

µπορεί να εξασφαλίζει εξισορρόπηση του βραχυπρόθεσµου µε το 

µακροπρόθεσµο και των κερδών έναντι άλλων θεµάτων όπως η αειφόρος 

ανάπτυξη.  

� Επιπλέον οι επιχειρήσεις µπορούν να ενταχθούν σε ειδικούς χρηµατιστηριακούς 

και τραπεζικούς δείκτες αξιολόγησης εταιριών µε βάση τις δραστηριότητες τους 

σε θέµατα ΕΚΕ και έτσι να προσελκύουν περισσότερους επενδυτές. 

� Η ΕΚΕ είναι µια ευκαιρία αµφίδροµου οφέλους όχι µόνο για τις εταιρίες και τους 

επενδυτές, αλλά και για τους πολίτες. Και αυτό είναι ένα µήνυµα που πρέπει να 

προωθηθεί στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως επίσης και σε εκείνους που 

λαµβάνουν αποφάσεις και διαµορφώνουν πολιτικές, στην ακαδηµαϊκή κοινότητα 

και στην κοινή γνώµη [27] . 

Παρά την ευρεία συναίνεση που παρατηρείται όσον αφορά τη σηµασία  της 

ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις δεν µπορούν προς το παρόν να εκτιµήσουν 

επακριβώς τα συγκεκριµένα οφέλη από την ανάληψη δράσης στον τοµέα αυτό. Για το  
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λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την πραγµατοποίηση µελετών σχετικά 

µε τις θετικές συνέπειες των δράσεων στο πλαίσιο της ΕΚΕ για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την υποστήριξη δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης για την ΕΚΕ και την ανάλυση και διάδοση πληροφοριών σχετικά 

µε κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές [28] . 

Ανάπτυξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών (best practices) µεταξύ των 

επιχειρήσεων και των κρατών µελών. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις τόνισαν τη σηµασία της 

ανταλλαγής εµπειριών και ορθών πρακτικών σχετικά µε την ΕΚΕ. Εποµένως, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων δοµών 

ενισχύοντας τη δικτύωση και το συντονισµό. Σήµερα, οι επιχειρήσεις συναντούν 

ιδιαίτερες δυσκολίες στο να πείσουν και να ενηµερώσουν για τις καλές τους 

προθέσεις [26]. 

Πέρα από το υλικό µέρος του άµεσου κέρδους, η ΕΚΕ αποδίδει πολύπλευρα 

οφέλη. Αυτά τα οφέλη είναι µάλλον δύσκολο να προσδιοριστούν επακριβώς και να 

οριοθετηθούν, αφού δεν είναι πάντα οικονοµικά. Για να εξετάσει κανείς τις πιθανές 

θετικές συνέπειες που θα έχει σε µια εταιρεία η ανάληψη δράσεων ΕΚΕ, πρέπει κατ' 

αρχάς να ανατρέξει στην ίδια τη δοµή της επιχειρηµατικής λειτουργίας. Αλλά ας 

εξετάσουµε πρώτα πως επιδρά η ΕΚΕ στην κερδοφορία µιας εταιρείας. Οι 

περισσότερες εµπειρικές έρευνες που εκπονήθηκαν τα τελευταία χρόνια, απέδειξαν 

την ύπαρξη θετικής και άµεσης σχέσης ανάµεσα στα δύο. 

Τα πιο µετρήσιµα συµπεράσµατα των ερευνών αυτών αποκαλύπτουν: 

1.  Εταιρείες µε κοινωνική δέσµευση αποδίδουν καλύτερα σε τρία από τέσσερα 

οικονοµικά µεγέθη στα οποία ελέγχθηκαν, ενώ έχουν κατά 18% υψηλότερα 

κέρδη κατά µέσον όρο [25] .  

2.  Επιχειρήσεις µε κοινωνική δέσµευση υπεραποδίδουν δύο έως τρεις φορές, έναντι 

των υπολοίπων. 

3.  Σε έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε ∆ιευθύνοντες Συµβούλους εταιρειών, 

το 68% απάντησε ότι η ΕΚΕ είναι ζωτική για την κερδοφορία της εταιρείας, ενώ 

το 60% συµφώνησε ότι η ΕΚΕ πρέπει να παραµείνει προτεραιότητα ακόµα και 

σε δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες. To 94%  των στελεχών πιστεύει ότι η 

ανάπτυξη στρατηγικής ΕΚΕ µπορεί να προσφέρει πραγµατικά επιχειρηµατικά  
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οφέλη [34] , ενώ 1 στα 3 στελέχη πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ θα 

αυξήσουν τις πωλήσεις [35] . 

4.  Στην Ελλάδα, ο καταναλωτής σήµερα περισσότερο απ' ό,τι στο παρελθόν, 

εκδηλώνει ενεργά και περισσότερο αποφασιστικά τη θέση του απέναντι στον 

τρόπο µε τον οποίον λειτουργεί µια επιχείρηση. Ενδιαφέρεται και βασίζει 

περισσότερο τις επιλογές του στην ποιότητα και την ασφάλεια των υλικών των 

προϊόντων, στον τρόπο µε τον οποίον έχουν παραχθεί και στον βαθµό στον οποίο 

επηρεάζουν το περιβάλλον, αλλά και στη γενικότερη στάση της επιχείρησης. 

5. Οι Έλληνες καταναλωτές πιστεύουν όλο και περισσότερο στη δύναµή τους να 

διασφαλίσουν όχι µόνο τα δικαιώµατά τους, αλλά και να συµβάλουν στην 

εδραίωση της ΕΚΕ [36] . 

 

3.5 Επιχειρηµατική πολιτική 

Μόνον οι ανταγωνιστικές και κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι ικανές να 

συµβάλλουν µακροπρόθεσµα στη βιώσιµη ανάπτυξη δηµιουργώντας πλούτο και 

θέσεις εργασίας χωρίς να διακυβεύουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες 

της κοινωνίας. Μόνο οι κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι βιώσιµες και έχουν 

περισσότερες δυνατότητες να υιοθετήσουν ή να αναπτύξουν υπεύθυνες πρακτικές 

[19]. 

Ο ρόλος της επιχειρηµατικής πολιτικής είναι να συµβάλει στη δηµιουργία 

ενός επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, που υποστηρίζει το στόχο της Λισσαβώνας να 

για δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, καθώς και την 

επιχειρηµατικότητα και τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη. Στόχος της είναι να 

εξασφαλίσει µια ισορροπηµένη προσέγγιση της βιώσιµης ανάπτυξης, που 

µεγιστοποιεί τη συνεργία ανάµεσα στην οικονοµική, την κοινωνική και την 

περιβαλλοντική της διάσταση. 

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι ενισχύει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν 

την ανταγωνιστικότητα τους και να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της µετάβασης 

στην οικονοµία της γνώσης. Η επιχειρηµατική πολιτική εστιάζει ιδιαίτερα στις ΜΜΕ 

και την υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, όπου πραγµατοποιούνται σχέδια µε τα κράτη 

µέλη για να εντοπιστούν ορθές πρακτικές πολιτικής και υποστήριξης [19]. 
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3.6 Μικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ΕΚΕ 

Ο όρος αναφέρεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν από έναν έως 250 

εργαζόµενους. Ανάµεσά τους η πολυπληθέστερη κατηγορία είναι αυτή των «πολύ 

µικρών» ή «µικρο-επιχειρήσεων» (όσες απασχολούν έως 10 άτοµα). Ακολουθούν οι 

κατηγορίες των «µικρών» (απασχόληση 10-49 άτοµα) και των «µεσαίων» 

(απασχόληση 50 -249) ΜΜΕ [23]. 

Η κοινωνική υπευθυνότητα εκδηλώνεται όταν παρέχονται ευκαιρίες 

κατάρτισης και µάθησης που έχουν στο επίκεντρό τους όχι τα στενά οφέλη της 

επιχείρησης αλλά το κοινό καλό. Η περιβαλλοντική ευαισθησία και η απαίτηση οι 

προµηθευτές ή τα παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες να περιλαµβάνουν όσο το 

τεχνικά δυνατόν περισσότερα ανανεώσιµα υλικά είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη από την 

κοινοτική γραφειοκρατία αλλά και τις διαµορφωµένες κοινές γνώµες των χωρών-

µελών της ΕΕ. 

Έχει υποστηριχθεί πως στην παραπάνω κατεύθυνση οι ΜΜΕ µπορούν να 

διαδραµατίζουν θετικό ρόλο και πως έχουν βαρύτητα. Ίσως, όχι την ίδια βαρύτητα 

που εκ των πραγµάτων έχουν οι µεγαλύτερες και ισχυρότερες επιχειρήσεις, αλλά 

µπορούν να δραστηριοποιηθούν κατά κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Η κοινωνική τους 

όµως υπευθυνότητα σχετίζεται µε τη γενική πρακτική, τις ρυθµίσεις και τους τρόπους 

της χώρας προέλευσής τους [23]. 

Σύµφωνα µε τη στρατηγική της Επιτροπής που δίνει προτεραιότητα στις 

µικρές επιχειρήσεις, η έννοια, οι πρακτικές και τα εργαλεία της ΕΚΕ πρέπει να 

προσαρµοστούν έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για τις ειδικές συνθήκες των ΜΜΕ, 

που αποτελούν τη µεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Λόγω της 

µικρότερης πολυπλοκότητάς τους και του ισχυρού ρόλου του ιδιοκτήτη, οι ΜΜΕ 

συχνά διαχειρίζονται τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία µε πιο διαισθητικό και άτυπο 

τρόπο από τις µεγάλες επιχειρήσεις. Πράγµατι, πολλές ΜΜΕ εφαρµόζουν ήδη 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές χωρίς να γνωρίζουν την έννοια 

της ΕΚΕ ή να κοινοποιούν τις δραστηριότητές τους. Οι πρακτικές αυτές συχνά 

ορίζονται και νοούνται ως υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα από τις ΜΜΕ [19]. 

Οι περισσότερες ΜΜΕ πραγµατοποιούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

υπεύθυνες δραστηριότητες υπέρ των εξωτερικών τους ενδιαφερόµενων µερών. Οι 

κοινοτικές και κοινωνικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει θα µπορούσαν να  
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χαρακτηριστούν ως τοπικές σε έκταση, περιστασιακής φύσης, και ασύνδετες µε την 

επιχειρηµατική στρατηγική. Το κύριο κίνητρο είναι σκέψεις δεοντολογικού 

χαρακτήρα του ιδιοκτήτη / διαχειριστή, αν και σηµαντικός αριθµός των ΜΜΕ 

αναγνωρίζει επίσης τα οφέλη για την επιχείρηση όπως είναι οι καλύτερες σχέσεις µε 

τους καταναλωτές και την τοπική κοινότητα. Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι υπάρχει 

θετική σχέση ανάµεσα στο στρατηγικό επίκεντρο των ΜΜΕ και τις κοινωνικά 

υπεύθυνες δραστηριότητες τους: οι ΜΜΕ που εστιάζουν στην καινοτοµία, την 

ποιότητα και την ανάπτυξη έχουν καλύτερη επίδοση και στην τρέχουσα ή µελλοντική 

κοινωνική δέσµευση. Η έλλειψη ευαισθητοποίησης φαίνεται να είναι το πιο 

σηµαντικό εµπόδιο για την κοινωνική δέσµευση, ιδίως στις µικρότερες ΜΜΕ, ενώ 

ακολουθούν οι περιορισµένοι πόροι. Οι σύλλογοι µικρών επιχειρήσεων, οι 

οργανισµοί υποστήριξης και τα δίκτυα πρέπει να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην 

ευαισθητοποίηση µε την παροχή πληροφοριών, εργαλείων φιλικών προς το χρήστη 

και τη διάδοση περιπτώσεων ορθής πρακτικής.  

Καθώς οι ΜΜΕ δεν αντλούν αξία από την δέσµευσή τους µε τον ίδιο τρόπο 

όπως οι µεγάλες επιχειρήσεις, είναι σηµαντικό να βοηθήσουµε τις ΜΜΕ να 

υιοθετήσουν µια πιο στρατηγική προσέγγιση. Η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 

σχετικά µε τα οικονοµικά επιχειρήµατα για διαφορετικά είδη ΜΜΕ που λειτουργούν 

σε διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα είναι κρίσιµη για την καλύτερη κατανόηση και 

µεγαλύτερη συµµετοχή των ΜΜΕ. Στο µέλλον, η πιο σηµαντική πίεση για την 

υιοθέτηση πρακτικών της ΕΚΕ από τις ΜΜΕ αναµένεται να ασκηθεί από τους 

µεγάλους επιχειρηµατικούς πελάτες τους, που µε τη σειρά τους θα µπορούσαν να 

βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές µε την παροχή 

κατάρτισης, µε προγράµµατα καθοδήγησης και µε άλλες πρωτοβουλίες [19]. 

Για να διευκολυνθεί η ευρύτερη υιοθέτηση υπεύθυνων επιχειρηµατικών 

πρακτικών από τις ΜΜΕ, χρειάζεται µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα 

οικονοµικά οφέλη που επιφέρουν και η προώθησή τους ως εργαλείο διαχείρισης 

κινδύνου, καθώς και: 

� έργο για την καλύτερη κατανόηση της σηµερινής κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής δέσµευσης των ΜΜΕ, συµπεριλαµβανοµένης έρευνας σχετικά 

µε απόψεις της ΕΚΕ που αφορούν ειδικά τις ΜΜΕ και µε οικονοµικά 

επιχειρήµατα. 
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� προώθηση της ανταλλαγής και διάδοσης περιπτώσεων ορθής πρακτικής που 

εντοπίζονται µε τη βοήθεια εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών και των 

υποψηφίων χωρών, οργανώσεων εκπροσώπων των ΜΜΕ, οργανώσεων 

υποστήριξης των επιχειρήσεων και οργανώσεων των καταναλωτών (π.χ. µέσω 

δηµοσιεύσεων, συλλογής ορθών πρακτικών σε απευθείας σύνδεση κτλ.)· 

� διευκόλυνση της ανάπτυξης και διάδοσης φιλικών προς τον χρήστη εργαλείων, 

που έχουν δηµιουργηθεί κατά παραγγελία για εκείνες τις ΜΜΕ που επιθυµούν να 

δεσµευθούν ή να αναπτύξουν περαιτέρω κοινωνικά υπεύθυνες ενέργειες σε 

εθελοντική βάση (ενηµερωτικό υλικό, "εργαλειοθήκη" των ΜΜΕ, κτλ.)· 

� να στραφεί η προσοχή των συλλόγων ΜΜΕ και οργανισµών υποστήριξης 

επιχειρήσεων σε ζητήµατα που αφορούν την ΕΚΕ προκειµένου να τα 

ενσωµατώσουν στην παροχή ενίσχυσης σε υπεύθυνες επιχειρηµατικές 

πρωτοβουλίες των ΜΜΕ· 

� να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των µεγάλων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 

στη διαχείριση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής τους ευθύνης (π.χ. διοίκηση 

της αλυσίδας εφοδιασµού, προγράµµατα καθοδήγησης κτλ.), σύµφωνα µε τους 

εθνικούς κανόνες ανταγωνισµού καθώς και εκείνους της ΕΕ· 

� να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τις ΜΜΕ σχετικά µε τον αντίκτυπο των 

δραστηριοτήτων τους στις αναπτυσσόµενες χώρες, και να προωθήσει τις 

προορατικές πολιτικές των ΜΜΕ, ιδίως στους τοµείς των βασικών κανόνων 

εργασίας, της εκρίζωσης της παιδικής εργασίας, της ισότητας των φύλων, της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και 

της ασφάλισης [19]. 

  

 3.7 Συµµέτοχοι σύµφωνα µε την ΕΚΕ 

Ένας συµµέτοχος είναι οποιοδήποτε άτοµο ή οµάδα που µπορεί  να επηρεάσει 

ή επηρεάζεται από τις δραστηριότητες µιας οργάνωσης. Συµµέτοχος θα µπορούσε να 

είναι η τοπική κοινότητα που επιθυµεί να ξέρει ότι ένα εργοστάσιο δεν θα 

απελευθερώνει τους επιβλαβείς ρύπους ή κάποιοι καταναλωτές που θέλουν 

πληροφορίες σχετικά µε κάποιο προϊόν ή οι επενδυτές που προσδοκούν να δουν την 

επιχείρηση να ευηµερεί. Η σχέση µε τους συµµέτοχους προσθέτει σηµαντικές ιδέες 

στις ανησυχίες και τις προτεραιότητές τους, γεγονός που βοηθά στην κατανόηση του  
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τρόπου µε τον οποίο συσχετίζονται διαφορετικά ζητήµατα που αφορούν τη 

βιωσιµότητα. Η σχέση µε τους συµµέτοχους βοηθά επίσης τους διευθυντές να 

καταλάβουν τις προσδοκίες και τις ανησυχίες τους για την επιχείρηση, να κάνουν µια 

αξιολόγηση των ευκαιριών και των απειλών, να προσδιορίσουν τις υπάρχουσες ή 

πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων και να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες 

στρατηγικές και σχέδια. 

 

 3.7.1 Κυβερνήσεις 

Το βασικό επίπεδο υπεύθυνης συµπεριφοράς για οποιαδήποτε οργάνωση 

είναι η συµµόρφωση µε τους νόµους. Η Κυβέρνηση παίζει σηµαντικό ρόλο στον 

καθορισµό των προτύπων σε τοµείς όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η υγεία και η ασφάλεια, τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και η 

εποπτεία της εφαρµογής τους. 

Η ΕΚΕ θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να κινούνται πέρα από τη βάση της 

νοµικής συµµόρφωσης και να ενσωµατώνουν την κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά 

στις βασικές τους αξίες, σε αναγνώριση των ωφελειών που προκύπτουν µε αυτό τον 

τρόπο [29]. 

Οι κυβερνήσεις µπορούν να προωθήσουν τέτοιες πρακτικές ΕΚΕ µε τη 

δηµιουργία έξυπνων κανονισµών και µε την παροχή φορολογικών κινήτρων για να 

υποκινήσουν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την απόδοση τους πέρα από τα κατώτατα 

νοµικά επίπεδα. Οι κυβερνήσεις µπορούν επίσης να διαδραµατίσουν έναν σηµαντικό 

ρόλο µε την καθιέρωση των προγραµµάτων υποστήριξης ΕΚΕ που ενθαρρύνουν την 

υιοθέτηση ΕΚΕ και της βιώσιµης ανάπτυξης [29]. 

 

 3.7.2 ∆ιεθνείς Οργανισµοί 

Οι διεθνείς οργανισµοί όπως τα Ηνωµένα Έθνη και ο ∆ιεθνής Οργανισµός 

Εργασίας (ILO) µπορούν να διαδραµατίσουν καταλυτικό ρόλο στην υποκίνηση των 

συνειδήσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το Παγκόσµιο COMPACT 

(οικουµενικό σύµφωνο) [30] και το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα Ηνωµένων Εθνών 

(UNEP United Nations Enviroment Program) [31] που διευθύνονται από τα Ηνωµένα 

Έθνη και την Παγκόσµια Επιτροπή ILO στο πλαίσιο της Κοινωνικής ∆ιάσταση της 

Παγκοσµιοποίησης [30] . 
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 3.7.3 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (NGOs) 

Οι τοπικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (NGOs) και οι κοινοτικές οµάδες 

χορηγούν στις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν υπευθυνότητα την τοπική άδεια για να 

λειτουργήσουν, εκθέτοντας όσες επιχειρήσεις έχουν κακή απόδοση. Καθώς η 

παγκοσµιοποίηση και το διεθνές εµπόριο έχουν αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, οι 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν επεκτείνει ακόµη περισσότερο την επιρροή 

τους στις παγκόσµιες υποθέσεις. Ερωτώνται από τις κυβερνήσεις καθώς επίσης και 

τους διεθνείς οργανισµούς, όπως τα Ηνωµένα Έθνη, που έχουν δηµιουργήσει σχετική 

θέση για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί 

αυτοί (NGOs) εξαπλώνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη, από τις µεγάλες βόρειες - 

κυρίως φιλανθρωπικές - οργανώσεις όπως οι CARE, Oxfam, World Vision κ.ά. ως 

αυτές που δραστηριοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο µε οµάδες αυτοβοήθειας στο 

νότο. Επίσης περιλαµβάνουν ερευνητικά ιδρύµατα, εκκλησίες, επαγγελµατικούς 

συνδέσµους και διάφορα λόµπι. 

 

 3.7.4 Ενώσεις ανά τοµέα 

Οι επαγγελµατικές και εµπορικές ενώσεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

στον καθορισµό και την προώθηση συγκεκριµένων προτύπων για κάθε τοµέα καθώς 

και για την παροχή αξιόπιστης γνώσης και πρωτοποριακής τεχνολογίας. Οι ενώσεις 

ανά τοµέα µπορούν να έχουν χρήσιµο ρόλο γιατί συµβάλλουν στην αναγνώριση και 

τη διάκριση των καλύτερων πρακτικών ΕΚΕ για κάθε τοµέα ξεχωριστά. 

 

3.7.5 Ενώσεις ΕΚΕ (CSR) 

Οι ενώσεις CSR όπως η "CSR Europe" και η "Επιχείρηση στην Κοινότητα" 

(BITC) συµβάλλουν στην αποτελεσµατική ανάπτυξη και τη διάδοση της γνώσης 

CSR και εποµένως έχουν έναν κρίσιµο ρόλο στην ανάπτυξη και τη διάδοση γνώσης 

CSR. 

 3.7.6 Επενδυτές 

Οι επενδυτές είναι µια διαφοροποιηµένη οµάδα µε αρκετά µεγάλη επιρροή. 

Ποικίλουν από τους ιδιωτικούς επενδυτές και την τοπική οικονοµική κοινότητα ως 

τους διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς. 
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Καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη της EKE είναι η Κοινωνικά 

Υπεύθυνη Επένδυση (SRI), κατέχει εξέχουσα θέση στις κύριες κεφαλαιακές αγορές 

έχοντας αυξηθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας σε τέτοιο βαθµό ώστε να 

αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των διαθέσιµων πόρων παγκοσµίως. 

∆εδοµένου ότι αυξάνονται τα στοιχεία για το θετικό αντίκτυπο που έχουν στη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση της επιχείρησης οι πρακτικές που της εξασφαλίζουν 

µεγαλύτερη βιωσιµότητα, οι επενδυτές θα προτιµούν στις επενδυτικές τους 

αποφάσεις τις περισσότερο βιώσιµες επιχειρήσεις. 

 

 3.7.7 Μέτοχοι 

Οι µέτοχοι ενδιαφέρονται πρωτίστως για την ύπαρξη αποτελεσµατικών 

συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης που εξασφαλίζουν διαφάνεια και για την 

ελαχιστοποίηση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, αλλά ένας αυξανόµενος αριθµός 

επενδυτών ενδιαφέρεται επίσης και για την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση 

της επιχείρησης. 

 

 3.7.8 Καταναλωτές 

Ο αντίκτυπος του καταναλωτικού ακτιβισµού αποδεικνύεται ορισµένες φορές 

καθοριστικός για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης. ∆εδοµένου ότι το περιβάλλον 

κατέχει συνεχώς όλο και πιο ξεχωριστή θέση στις συνειδήσεις των καταναλωτών, οι 

µεµονωµένοι και οι οργανωµένοι καταναλωτές κινούνται προς τις "πράσινες" 

αποφάσεις αγοράς και η βιοµηχανία προστασίας του περιβάλλοντος αυξάνεται 

διαρκώς. Αν και οι µεµονωµένοι καταναλωτές δεν έχουν πάντα την πολυτέλεια να 

ασκούν πίεση στις επιχειρήσεις µέσω των αγοραστικών τους αποφάσεων, µερικές 

έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει µια ειλικρινής ανησυχία µεταξύ των καταναλωτών 

για την απόδοση των βιώσιµων επιχειρήσεων. 

 

 3.7.9 Πελάτες 

Οι πελάτες ενδιαφέρονται κυρίως για την ποιότητα και την ασφάλεια των 

προϊόντων και των υπηρεσιών και θα επιθυµούσαν οποιεσδήποτε καταγγελίες ή 

παράπονα να εξετάζονται γρήγορα και αποτελεσµατικά. Μερικοί πελάτες ίσως 

επιθυµούν να συµµετέχουν στον καθορισµό των προδιαγραφών που απαιτούνται για  
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τα νέα ή τα εξελιγµένα προϊόντα και µε τη συµµετοχή στον κύκλο ζωής των 

προϊόντων να επιτύχουν τους στόχους βιωσιµότητας των επιχειρήσεων. 

 

 3.7.10 Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης µπορούν να είναι ένας σηµαντικός φορέας 

που θα προωθήσει την ανάπτυξη και την εξέλιξη των επιχειρήσεων, µε την παροχή 

των πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας, δίνοντας 

έµφαση στις ορθές και κακές πρακτικές. 

 

  3.7.11 Υπάλληλοι 

Οι υπάλληλοι είναι η οµάδα "κλειδί" για την εφαρµογή των κοινωνικά 

υπεύθυνων πρακτικών. Μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητα βιωσιµότητας της 

επιχείρησης στην οποία εργάζονται µε τις προσωπικές τους πεποιθήσεις και την 

εµπειρία τους και έτσι να συµβάλλουν στην ανάπτυξη κουλτούρας ΕΚΕ µέσα στην 

επιχείρηση. Η διατήρηση της βιωσιµότητας µιας επιχείρησης απαιτεί την ύπαρξη 

συνειδητοποιηµένων υπαλλήλων που παρακινούνται να είναι σε ετοιµότητα για να 

συνεισφέρουν στην αλλαγή και την καινοτοµία. 

Η ΕΚΕ µπορεί να επηρεάσει πολύ την προσέλκυση και διατήρηση στελεχών. 

Οι εργαζόµενοι θέλουν καλές αµοιβές και καλές προοπτικές, όµως όλο και 

περισσότερο θέλουν επίσης να αισθάνονται υπερήφανοι για την επιχείρηση όπου 

εργάζονται. Η ΕΚΕ µπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα. Για παράδειγµα, οι 

επιχειρήσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες και πρακτικές εργασίας διαπιστώνουν 

µείωση των ελαττωµατικών ή άχρηστων εµπορευµάτων [20]. 

 

 3.7.12 Επιχειρησιακοί συνεργάτες 

Οι εταιρικές πολιτικές και επιχειρησιακές πρακτικές θα πρέπει να καλύπτουν 

τη διαχείριση των αλυσίδων ανεφοδιασµού (supply chain management) καθώς και να 

συµπεριλαµβάνουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και διαδικασίες 

εξωτερικού λογιστικού ελέγχου για τους προµηθευτές. Οι επιχειρησιακοί συνεργάτες 

χωρών του εξωτερικού, που αποσυνδέονται από την επιχείρηση µπορούν να 

εγκυµονούν κινδύνους οι οποίοι πρέπει να αντιµετωπιστούν κατάλληλα. 
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3.8 Η κοινή γλώσσα της Ευρώπης για την ΕΚΕ 

 Σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ, η Ευρώπη χρειάζεται επιχειρήσεις που θα 

είναι σεβαστές όχι επειδή παράγουν κέρδη, αλλά και διότι ανταποκρίνονται σε 

κοινωνικές προκλήσεις. 

Στην Ευρώπη, η προώθηση της EKE ανταποκρίνεται στην ανάγκη 

προάσπισης των κοινών αξιών, καθώς και στην ανάγκη να αυξηθεί η αλληλεγγύη και 

η συνοχή. Η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου και η προώθηση του επιχειρη-

µατικού πνεύµατος έχουν καταλάβει µία από τις πρώτες θέσεις στην ευρωπαϊκή 

ατζέντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να δώσει µεγαλύτερη πολιτική προβολή 

στην ΕΚΕ, να επιβραβεύσει όσα έχουν ήδη επιτύχει στον τοµέα αυτό οι ευρωπαϊκές 

επιχειρήσει και να τις ενθαρρύνει να καταβάλουν µεγαλύτερες προσπάθειες. Ακόµη 

και µέσα στους κόλπους των επιχειρήσεων, υπάρχει αυξανόµενη ζήτηση για 

µεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη και οι εργαζόµενοι ζητούν ολοένα και περισσότερο να 

απασχολούνται σε επιχειρήσεις, στις οποίες µπορούν να µοιράζονται τις θεµελιώδες 

αξίες τους [19]. 

 

 3.8.1 Η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Συµµαχίας 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύοντας τόσο στην κινητοποίηση των πόρων και 

των ικανοτήτων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όσο και στην ανάδειξη της Ευρώπης 

σε πόλο αριστείας όσον αφορά την ΕΚΕ, εξήγγειλε στις 22 Μαρτίου 2006 την 

υποστήριξή της για τη δηµιουργία µιας «ευρωπαϊκής συµµαχίας για την ΕΚΕ». Με τη 

δηµιουργία αυτής  της συµµαχίας, η Επιτροπή αποσκοπεί αφενός στο να ενθαρρύνει 

τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εγκολπωθούν σε µεγαλύτερο βαθµό την έννοια της 

EKE και αφετέρου να αυξήσει την υποστήριξη και την αναγνώριση της EKE ως 

παράγοντα που συµβάλλει στη βιώσιµη ανάπτυξη και στη στρατηγική για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση. Μάλιστα, κατόπιν ευρείας διαδικασίας 

διαβουλεύσεων και διαλόγου µε τις επιχειρήσεις και τους σχετικούς φορείς στους 

κόλπους της Επιτροπής, προέκυψε µια κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για την έννοια της 

EKE, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις ενσωµατώνουν εθελοντικά τα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά ζητήµατα στις επιχειρησιακές διαδικασίες τους και στις σχέσεις τους 

µε τους φορείς µε τους οποίους συναλλάσσονται. 
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Οι πρακτικές στον τοµέα της ΕΚΕ µπορούν να συµβάλουν στην επίτευξη 

πολλών στόχων δηµόσιας πολιτικής, όπως: 

• στη διαµόρφωση πιο ολοκληρωµένων αγορών εργασίας και υψηλότερων 

επιπέδων κοινωνικής ένταξης 

• σε επενδύσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση 

• σε βελτιώσεις στη δηµόσια υγεία 

• στη βελτίωση των επιδόσεων στον τοµέα της καινοτοµίας 

• στη διαµόρφωση πιο θετικής εικόνας για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηµατίες 

στην κοινωνία 

• στην ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων και στη µείωση των επιπέδων 

ρύπανσης 

• στον µεγαλύτερο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των βασικών 

κανόνων εργασίας 

• στη µείωση της φτώχειας και στην επίτευξη προόδου οε σχέση µε τους στόχους 

της χιλιετίας για την ανάπτυξη [19]. 

 

 

 3.8.2 Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρµογή της ΕΚΕ στις 

 οποίες πρέπει να δώσουν έµφαση οι ελληνικές επιχειρήσεις 

Σε αντίθεση µε το εξωτερικό όπου αρκετοί επενδυτές δηλώνουν πρόθυµοι να 

πληρώσουν κάτι παραπάνω για µετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στην Ελλάδα (Πίνακας 3-2), δυστυχώς, υπάρχει µία 

άτυπη συµφωνία µεταξύ επενδυτικού κοινού και διαχειριστών ότι η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη δεν επηρεάζει την απόφαση για επένδυση. Έτσι ενώ στο 

εξωτερικό οι καταναλωτές µπορούν και µποϊκοτάρουν προϊόντα από εταιρείες µε µη 

κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά, για παράδειγµα όταν δεν τους ευχαριστεί η 

πολιτική της εταιρείας σε χώρες όπως η Ινδία, στην Ελλάδα η βαρύτητα του 

συγκεκριµένου κριτηρίου είναι πολύ µικρότερη. Βέβαια λόγω της ραγδαίας εξέλιξης 

των γεγονότων και του ρυθµού µε τον οποίο οι επενδυτικές πρακτικές εισάγονται 

στην Ελλάδα, η κατάσταση δεν θα συνεχίσει να είναι έτσι για πολύ ενώ εκείνοι που 

θα δραστηριοποιηθούν γρηγορότερα θα είναι και οι περισσότερο κερδισµένοι. 

 

 



“Περιβαλλοντική πολιτική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εταιρειών που παράγουν  

και χρησιµοποιούν προϊόντα συσκευασίας” 

2011 

 

70  

 

 

Πίνακας 3 -2  Ενδεικτικές Εταιρείες που εφαρµόζουν την ΕΚΕ 

 

� AB Βασιλόπουλος 

� Adelf Wind 

� Aldemar Hotels & Spa  

� Alpha Bank 

� BP Hellas  

� Carrefour Μαρινόπουλος  

� Catridge World  

� Chiquita Hellas  

� Coca-Cola Hellas 

� COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες A.E. 

� DSGi South-East Europe (Κωτσόβολος- Electro World) 

� GENESIS Pharma  

� High Technology Expo Ε.Π.Ε. 

� INTERAMERICAN 

� Ionian Eco  

� JohnsonDiversey 

� JT International  

� Life LTD 

� Starbucks 

� Vodafone  

� WIND 

� Αθηναϊκή Ζυθοποιία A.E. 

� Αττικές ∆ιαδροµές  

� Αττική Οδός  

� Βασιλείου Τροφίνκο 

� Γέφυρα 

� ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) 

� Ελληνικά Πετρέλαια 

� ΕΥ∆ΑΠ  

� Ευρωπαϊκή Πίστη 

� Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE) 
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� Τράπεζα Πειραιώς  

� Χάλυψ ∆οµικά Υλικά 

Πηγή: http://www.eurocharity.gr [21] 
 

 

Όσον αφορά την Αττική, µε βάση το Νόµο 3325/2005, όλες οι βιοµηχανίες 

που δραστηριοποιούνται στα όρια της είναι υποχρεωµένες να εφαρµόζουν ένα 

Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Γι αυτό το λόγο υπάρχουν και προγράµµατα 

επιδοτήσεων για λήψη περιβαλλοντικών µέτρων ώστε οι βιοµηχανίες να  τις 

πρακτικές του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης το οποίο έχει σαν βάση την 

ανακύκλωση, την διαχείριση αποβλήτων, την εξοικονόµηση φυσικών πόρων, τον 

εθελοντισµό και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος.  

Έρευνες που έχουν γίνει για την ΕΚΕ στις ελληνικές επιχειρήσεις συγκλίνουν 

στην άποψη ότι υπάρχουν κάποιες βασικές ελλείψεις. Αν και οι ελληνικές 

επιχειρήσεις δείχνουν ότι αντιλαµβάνονται τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα 

εφαρµογής αυτής της στρατηγικής, ωστόσο παραλείπουν κάποιες βασικές 

προϋποθέσεις οι οποίες όµως είναι απαραίτητες για να µπορέσουν τα προγράµµατα 

να υλοποιηθούν σωστά και να υπάρχουν οφέλη. 

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

o Μέτρηση, έκδοση αναφορών και εκθέσεων και επιβεβαίωση των 

αποτελεσµάτων: Οι επιχειρήσεις της λεγόµενης κοινωνικής οικονοµίας οφείλουν να 

εκδίδουν σε τακτά διαστήµατα εκθέσεις για τα µέτρα που λαµβάνουν στο πλαίσιο της 

ΕΚΕ ή να δηµιουργούν µηχανισµούς κοινωνικού ελέγχου και κοινωνικής λογιστικής 

για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους. 

Οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί απολογισµοί αναδεικνύονται σε 

επικοινωνιακό όχηµα κλειδί για την πειστική προώθηση της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης όχι µόνο σε µετόχους αλλά και σε ευρύτερα κοινά καθώς και στους 

εργαζόµενους των επιχειρήσεων. Σταδιακή µετακίνηση από την παραδοσιακή 

διαφηµιστική προβολή σε πιο προσωπικούς, άτυπους και πιο διαφανείς τρόπους 

πληροφόρησης. Το ζητούµενο είναι η επικοινωνιακή προσέγγιση της EKE να µην 

αντιστρατεύεται το σκοπό που θέλει να υπερασπιστεί εγείροντας αµφισβητήσεις και 

ενισχύοντας τον κυνισµό των πολιτών-καταναλωτών προς τις επιχειρήσεις. 
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Οι κοινωνικοί απολογισµοί είναι µία πρωτοβουλία που υιοθετείται από 

ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιµοποιούν την διαδικασία αυτή 

για να οργανώσουν τις επιµέρους δραστηριότητές τους για την ΕΚΕ, να θέσουν 

συγκεκριµένους και µετρήσιµους στόχους καθώς και τις δράσεις τους σε επιµέρους 

τοµείς της ΕΚΕ και να δηµιουργήσουν συνθήκες για αµφίδροµη επικοινωνία µε τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. Η πρακτική αυτή αναπτύσσεται και στην Ελλάδα όπου 

υπάρχουν επιχειρήσεις που εκδίδουν µαζί µε τον ετήσιο Οικονοµικό τους 

Απολογισµό και Κοινωνικό Απολογισµό ήδη από την δεκαετία του 1980. Ωστόσο, 

ακόµη σήµερα δεν υπάρχει οµοιογένεια ως προς το είδος των πληροφοριών που  

πρέπει να περιλαµβάνονται στις εκδόσεις αυτές, ο τρόπος και οι δείκτες αξιολόγησης 

των αποτελεσµάτων -ποιοτικών- κυρίως των επενδύσεων για την ΕΚΕ και το 

σύστηµα επικοινωνίας αυτών των στοιχείων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Ως σηµείο 

αναφοράς σχετικά θα πρέπει να αναφερθεί η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τα Η.Ε. 

µε τον γενικό τίτλο Global Reporting Initiative - GRI15 και η οποία βρίσκεται σε 

εξέλιξη για την δηµιουργία ενός κοινά αποδεκτού συστήµατος έκδοσης και 

επικοινωνίας Αναφορών για την ΕΚΕ. Φυσικά, θετικά µπορεί να λειτουργήσει και η 

υιοθέτηση σχετικών συστηµάτων πιστοποίησης που αφορούν στον απολογισµό 

δραστηριοτήτων. Απαραίτητη είναι και η ανάγκη να καταστούν σαφή και 

συγκεκριµένα τα κριτήρια αξιολόγησης ή κατάταξης των επιχειρήσεων ως προς την 

ΕΚΕ τους. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι κοινά αλλά και συγκρίσιµα ανάλογα π.χ. 

µε το µέγεθος, το αντικείµενο κλπ µιας επιχείρησης [37]. 

o Μάθηση και συµµετοχική συνεργασία: Η προώθηση της έννοιας της ΕΚΕ 

και η εφαρµογή ορθών πρακτικών στους επιµέρους τοµείς θεωρείται συνάρτηση της 

Μάθησης, της ∆ιάδοσης των ορθών πρακτικών, αλλά και της συµµετοχικής 

συνεργασίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών (partnership building). Στο πλαίσιο 

αυτό κινούνται πολλές πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την ΕΚΕ (CSR 

Europe) και η πρωτοβουλία των Ηνωµένων Εθνών (U.N. Global Compact 16) που 

αποτελούν καλά παραδείγµατα αναφοράς σε διεθνές επίπεδο για την προσπάθεια των 

επιχειρήσεων να αντλήσουν γνώση αφενός και αφετέρου για την δηµιουργία 

προγραµµάτων συµµετοχικής συνεργασίας (partnership building) [26]. 

o Σήµανση των προϊόντων: Η σήµανση προϊόντων αποτελεί ένα εργαλείο που 

προτίθεται να εφαρµόσει η Ε.Ε., τόσο για την επιβράβευση προϊόντων που  
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διακρίνονται για τις πρακτικές ΕΚΕ του κατασκευαστή, όσο και για την 

αποτελεσµατική ενηµέρωση των καταναλωτών. Η Ε.Ε. έχει ήδη κάνει βήµατα προς 

αυτή την κατεύθυνση µε το οικολογικό σήµα της Ε.Ε. ("το λουλούδι") να χορηγείται 

σε προϊόντα µε την υψηλότερη περιβαλλοντική ποιότητα. Το λουλούδι είναι διαφανής 

και αξιόπιστη επισήµανση καθώς η συµµόρφωση µε τα κριτήρια βεβαιώνεται, 

επαληθεύεται και παρακολουθείται από έναν ανεξάρτητο τρίτο φορέα πιστοποίησης. 

Η διαδικασία της επισήµανσης θα ακολουθεί την πρακτική της επισήµανσης CE, για 

τα προϊόντα που ικανοποιούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές αλλά, θα παραµένει 

εθελοντική για τους κατασκευαστές που επιθυµούν να επισηµάνουν τα προϊόντα τους 

[26]. 

o Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις: Θα πρέπει να µελετηθεί από το 

Χρηµατιστήριο Αξιών της Αθήνας το ενδεχόµενο να καταρτίσει - κατά τα πρότυπα 

του Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου και άλλων ευρωπαϊκών χρηµατιστηρίων, ένα 

δείκτη αξιολόγησης των κοινωνικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που 

διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Α. Στόχος µιας τέτοιας κίνησης θα είναι η κινητοποίηση 

Ελληνικών κεφαλαίων που θα ενδιαφέρονται σε τέτοιου είδους επενδύσεις αλλά και η 

τοποθέτηση διεθνών χαρτοφυλακίων που επενδύουν µε γνώµονα αντίστοιχα κριτήρια. 

Για την εύρυθµη, αξιόπιστη και διαφανή λειτουργία ενός τέτοιου δείκτη θα 

πρέπει να οριστεί ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που θα αξιολογεί τις επιδόσεις 

τους όσον αφορά στην ΕΚΕ και θα ενηµερώνει αντίστοιχα τον σχετικό δείκτη [37]. 

o Οικοδόµηση δοµών διαλόγου και συνεργασίας ("partnership- building"): 

Σηµαντική είναι η σηµασία της ανάπτυξης παιδείας διαλόγου σε τοπικό και κλαδικό 

επίπεδο στη χώρα µας. Το πρόβληµα δεν τυγχάνει της προσοχής αρκετών από τις 

επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ΕΚΕ και υπάρχουν ήδη 

σηµαντικές προσπάθειες δηµιουργίας δοµών µέσα από τις οποίες θα υπάρχει 

αµοιβαία ροή πληροφόρησης για ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος µεταξύ των 

παραγόντων µιας τοπικής κοινωνίας, όπως και σε κάποιους συγκεκριµένους κλάδους. 

Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να ενισχυθούν και να ενθαρρυνθούν από την 

Πολιτεία και τους εθνικούς κοινωνικούς φορείς ώστε να υπάρξουν µόνιµες µορφές 

διεξαγωγής διαλόγου όπου τα- ζητήµατα θα συζητούνται πριν καταστούν 

προβλήµατα και όπου θα δηµιουργηθεί µία εξοικείωση των φορέων µε το διάλογο και  
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µεταξύ τους ώστε να λύνονται τα προβλήµατα ακόµη και όταν παρουσιάζεται 

σύγκρουση συµφερόντων [26]. 

o Εξοικείωση ελληνικών επιχειρήσεων µε την χρήση του ∆ιαδικτύου για 

την ενηµέρωση γύρω από θέµατα ΕΚΕ: Όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου το 

τοπίο εξακολουθεί ακόµα να είναι θολό. Αναµφισβήτητα το µικρό ποσοστό αποδοχής 

του διαδικτύου σε σύγκριση µε το εξωτερικό (10% στην Ελλάδα έναντι 70% στις 

Ηνωµένες Πολιτείες) αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη διάδοση της ΕΚΕ στη 

χώρα µας. 

Στο πλαίσιο της εφαρµογής προγραµµάτων CSR από τις επιχειρήσεις το CSR 

Quest θα διευκολύνει την εφαρµογή των καλύτερων πρακτικών ("best practices") 

διαχείρισης στην Ελληνική Επιχειρηµατική Κοινότητα και ειδικά στην εφαρµογή 

Ολικής ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Ως αποτέλεσµα, η διευρυµένη και βελτιωµένη χρήση 

των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης θα επιτρέψει και θα διευκολύνει την 

εναρµόνιση των ελληνικών επιχειρήσεων µε το αναδυόµενο Ευρωπαϊκό 

επιχειρηµατικό περιβάλλον και τα πρότυπα που το διέπουν. Αυτό θα έχει µια 

κρίσιµης σηµασίας επίδραση στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής 

Οικονοµίας, καθώς και στην βελτίωση της Ποιότητας Ζωής της Ελληνικής Κοινωνίας 

[26]. 

o Συµµετοχή των εργαζοµένων - πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών: Ο διάλογος και η συµµετοχή των εργαζοµένων θεωρούνται βασικοί 

παράγοντες διαχείρισης και προώθησης αλλαγών. Τίθεται ωστόσο ένα ερώτηµα, για 

το κατά πόσον, στην Ελληνική πραγµατικότητα, δίνεται η δυνατότητα στους 

εργαζοµένους και µέχρι ποίου βαθµού να συµµετάσχουν στη διαµόρφωση του 

οράµατος της επιχείρησης. Η εκπαίδευση και η γνώση αποτελούν άξονες ανάπτυξης· 

και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού και πεδία άσκησης της κοινωνικής 

ευθύνης. Η κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζοµένων κρίνεται αναγκαία για την 

ανάληψη σωστών πρωτοβουλιών. Παράλληλα οι Έλληνες επιχειρηµατίες θα πρέπει 

να αφήνουν περιθώρια ελευθερίας για την εκδήλωση καινοτοµικών δράσεων και τη 

συµµετοχή όλων των εργαζοµένων στη διαµόρφωση του οράµατος της εταιρίας. 

Εξάλλου, οι εργαζόµενοι είναι αυτοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν αυτό το όραµα. 

o Εκσυγχρονισµός της εταιρικής διακυβέρνησης: Οι κακές πρακτικές 

διακυβέρνησης βλάπτουν την εµπιστοσύνη των επενδυτών, ενώ η υιοθέτηση των  
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ορθών εταιρικών πρακτικών διακυβέρνησης µπορεί να ενισχύσει την τιµή της 

µετοχής µιας επιχείρησης. Αυτό έχει αυξήσει από πλευράς θεσµικών επενδυτών την 

πίεση για βελτιωµένη εταιρική διακυβέρνηση, και την αυστηρότερη αξιολόγηση των 

επιχειρήσεων από τους αναλυτές της αγοράς. 

Ανά την υδρόγειο, όλοι οι κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης  αναγνωρίζουν 

ότι οι διευθυντές µιας επιχείρησης πρέπει να αναλαµβάνουν την ευθύνη να 

εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους που αντιµετωπίζει η επιχείρηση. 

Πρέπει επίσης να αντιλαµβάνονται τις επιχειρησιακές ευκαιρίες και να λαµβάνουν 

µέτρα για να ενισχυθεί η απόδοση. Η ευρεία, έγκαιρη και ακριβής κοινοποίηση των 

πληροφοριών σχετικά µε την οικονοµική και λειτουργική απόδοση είναι σηµαντική 

για τη σωστή λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου. Η υπευθυνότητα τόσο στην 

επιχείρηση όσο και στους µετόχους είναι επίσης ουσιαστικό µέληµα. Τα διοικητικά 

συµβούλια πρέπει να συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις τους και να ενηµερώσουν το 

κοινό για τα θέµατα που αφορούν στους εξωτερικούς συµµέτοχους. 

Σε πολλές επιχειρήσεις έχει αρχίσει ήδη η µετάβαση από τις συγκεντρωτικές 

µορφές διοίκησης σε αποκεντρωµένες, ενώ βαθµηδόν εγκαταλείπεται η παραδοσιακή, 

κατακόρυφη ιεραρχία προς όφελος της οριζόντιας διάταξης των επιχειρήσεων που 

επιτρέπει τη συµµετοχή περισσοτέρων ατόµων στη λήψη των αποφάσεων. 

Η νέα αυτή θεώρηση της οργανωσιακής κουλτούρας στα εσωτερικά των 

επιχειρήσεων, αφενός βοηθά στη διάδοση της χρήσιµης ιδέας των «κοινωνικών 

εταίρων», αφετέρου επισηµοποιεί τη λειτουργική διασύνδεση των επιχειρήσεων µε 

τους εργαζόµενους, τους καταναλωτές και τις τοπικές κοινωνίες, αντικαθιστώντας 

ταυτόχρονα τη στενή αντίληψη της νεοκλασικής οικονοµικής θεωρίας που 

περιοριζόταν στη σύνδεση εταιριών και µετόχων [37] .  

 

 3.9 Εργαλεία µέτρησης και αποτίµησης 

Στο σύνολό τους οι εταιρίες εκφράζουν την ανάγκη για ύπαρξη 

συγκεκριµένων εργαλείων µέτρησης και αποτίµησης όλων αυτών των 

δραστηριοτήτων και ενεργειών "Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης" που υλοποιούν οι 

επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι την παρούσα χρονική στιγµή δεν υπάρχει συγκεκριµένος, 

οργανωµένος τρόπος ή πρόγραµµα αξιολόγησης και µέτρησης της 

αποτελεσµατικότητας των ενεργειών τους. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει η ανάγκη για  
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αναγνώριση του πως εισπράττεται η κοινωνική ευαισθητοποίηση της εταιρίας τόσο 

από το προσωπικό, τους συµµέτοχους ( stakeholders) αλλά και την ίδια την κοινωνία 

/ τον πολίτη [26] . 

 

3.10 Εταιρικά Οφέλη ανά πεδίο ΕΚΕ 

 

• Εργασία 

� Στρατολόγηση ταλαντούχων στελεχών  

� Κίνητρο παραγωγικότητας  

� Παράδοση έργων εγκαίρως, εντός προϋπολογισµών  

� Πίστη προσωπικού 

• Αγορά  

� Ενδυνάµωση - αναγνωρισιµότητα του brand  

� Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα  

� Καλύτερη πιστοληπτική αξιολόγηση 

 

• Περιβάλλον  

� Οικονοµία των διάφορων ενεργειακών πόρων  

� Μείωση αποβλήτων 

� Εξοικονόµηση κόστους 

 

Γενικά οφέλη  
� Πρόσθετη αξία στην επιχείρηση  

� ∆ηµιουργία - προστασία της επιχειρηµατικής φήµης  

� Η επιχείρηση αποτελεί ελκυστική επενδυτική πρόταση  

� ∆ιαχρονικότητα του brand (φίρµας) 

 

3.10.1 Κέρδη και κοινωνική ευαισθησία 

Η χρηµατοοικονοµική κρίση έχει ως αποτέλεσµα µεγάλες αναταράξεις και 

ανακατατάξεις στην εξέλιξη των αγορών και του ιδιωτικού τοµέα. Οι σηµαντικότερες 

αλλαγές συντελούνται σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο, λόγω της αυξανόµενης 

ευαισθησίας των κοινωνικών οµάδων σε οικολογικά ζητήµατα, αλλά και λόγω της 

ταχύτητας µετάδοσης πληροφοριών και των αναδυόµενων «απειλών» σε θέµατα 

ασφάλειας, ευηµερίας και ανάπτυξης. ∆ιαµορφώνεται έτσι ένα περιβάλλον  
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«αυξηµένης εταιρικής ευθύνης», στο πλαίσιο του οποίου οι εταιρείες καλούνται να 

λειτουργήσουν µε γνώµονα τη διασφάλιση της επιχειρηµατικής τους εξέλιξης και 

ενός πλέγµατος ηθικών αξιών, ώστε να ενισχύονται και να θωρακίζονται οι σχέσεις 

τους µε το ειδικό τους κοινό και την κοινή γνώµη ευρύτερα. Αν στο παρελθόν 

επιχειρηµατικές πρακτικές κοινωνικά επιζήµιες ή επιβλαβείς για το περιβάλλον 

µπορούσαν να µείνουν ατιµώρητες και µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας 

σήµερα κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατον. 

 

3.10.2 Η προστασία του περιβάλλοντος 

 

Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στο επίκεντρο της ΕΚΕ. Οι 

αυξανόµενες ανησυχίες για τις κλιµατικές αλλαγές ωθούν όλο και περισσότερες 

εταιρείες να εξετάσουν τον τρόπο προσαρµογής τους, ούτως ώστε να έχουν την 

ελάχιστη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε πως και οι 

αρχηγοί των κρατών-µελών και κυβερνήσεων της Ε.Ε. υιοθέτησαν δέσµη µέτρων για 

την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια, που καθιστούν την Ε.Ε. 

πρωτοπόρο παγκοσµίου στη σωτηρία του πλανήτη µας. Η Επιτροπή συνεχίζει να 

στηρίζει την αρχή ΕΚΕ και να παρέχει πρακτικά και διαφανή εθελοντικά µέσα 

προκειµένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις τους. Ωστόσο, χρειάζεται όλες οι επιχειρήσεις όπως και όλοι οι πολίτες να 

αναλάβουν το µερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, προκειµένου να µειώσουν τα 

τυχόν αρνητικά αποτελέσµατα που προκαλούν [33] . 

Η ΕΚΕ περιλαµβάνει ορθές και καινοτόµες περιβαλλοντικές αρχές. Οι 

επιχειρήσεις που ακολουθούν ορθά περιβαλλοντικά πρότυπα, είναι, µεσοπρόθεσµα 

και µακροπρόθεσµα, πιο ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά, καθώς τα περιβαλλοντικά 

πρότυπα προωθούν την καινοτοµία και τον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών και των 

προϊόντων και οδηγούν σε πιο καθαρές τεχνολογίες. Ίσως να ισχύει και το 

αντίστροφο, δηλαδή οι διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να είναι πιο ικανές να 

επενδύσουν σε νεώτερες, πιο αποδοτικές και πιο καθαρές τεχνολογίες [19]. 

Ο ρόλος των επιχειρήσεων στην προώθηση της περιβαλλοντικής 

βιωσιµότητας είναι ένα από τα σπουδαιότερα ζητήµατα του 6ου προγράµµατος 

περιβαλλοντικής δράσης που εγκρίθηκε πρόσφατα, και συνεχίζει αρκετές κοινοτικές  
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ενέργειες που αφορούσαν διάφορες διαστάσεις της ευθύνης των επιχειρήσεων στον 

περιβαλλοντικό τοµέα. 

� Το προαναφερθέν σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) 

προωθεί συνεχείς βελτιώσεις στην περιβαλλοντική επίδοση των βιοµηχανικών 

δραστηριοτήτων, δεσµεύοντας τις επιχειρήσεις να αξιολογούν και να βελτιώνουν 

την περιβαλλοντική τους επίδοση.  

� Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει επίσης ενεργά την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

για την οικολογική αποδοτικότητα (European Eco - Efficiency Initiative - EEEI), 

µια πρωτοβουλία του παγκόσµιου συµβουλίου επιχειρήσεων για τη βιώσιµη 

ανάπτυξη και των Ευρωπαίων εταίρων για το περιβάλλον, που στοχεύει στην 

ένταξη της οικολογικής αποδοτικότητας σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και 

στη βιοµηχανική και οικονοµική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

� Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη λογιστική καταχώρηση, 

την εκτίµηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πτυχών στους ετήσιους 

λογαριασµούς και τις ετήσιες εκθέσεις των εταιριών έχει καθορίσει κοινοτικά 

πρότυπα προκειµένου να παράγει αξιόπιστες, συγκρίσιµες και χρήσιµες 

πληροφορίες για την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων. 

� Στην ανακοίνωσή της "Η περιβαλλοντική τεχνολογία στην υπηρεσία της 

αειφόρου ανάπτυξης", η Επιτροπή υπογράµµισε τη σηµασία των 

περιβαλλοντικών τεχνολογιών, και την ικανότητά τους να συµβάλουν τόσο στην 

κερδοφορία µεµονωµένων επιχειρήσεων όσο και στην ανταγωνιστικότητα της 

οικονοµίας. Ιδιαίτερα, η χρήση καθαρότερων 'ολοκληρωµένων' τεχνολογιών 

συνδέεται συχνά µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας και µπορεί 

να εξοικονοµήσει χρήµατα για την επιχείρηση χάρη στη µεγαλύτερη 

αποδοτικότητα των πόρων, τη µείωση των αποβλήτων, κτλ. Η ανακοίνωση 

παρέχει σαφείς οδηγίες για δράση στις επιχειρήσεις που επιθυµούν να 

βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση. Η Επιτροπή σκοπεύει να 

ασχοληθεί µε το θέµα αυτό στο πλαίσιο του προσεχούς σχεδίου δράσης για την 

προώθηση των οικολογικών τεχνολογιών. 

Στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για την ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις καλούνται να 

υιοθετήσουν τις παραπάνω αρχές και προσεγγίσεις. Το EMAS µπορεί να αποτελέσει 

σηµαντικό εργαλείο για την εφαρµογή τους [19]. 
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4 ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

  

4.1 Προοίµιο 

∆ιασφάλιση Ποιότητας είναι "το σύνολο των προσχεδιασµένων και 

συστηµατικών δραστηριοτήτων που εφαρµόζονται στα πλαίσια του συστήµατος για 

την ποιότητα και τεκµηριώνονται στον απαιτούµενο βαθµό, προκειµένου να 

παρέχεται επαρκής εµπιστοσύνη ότι µια οντότητα (π.χ. εταιρία, οργανισµός κλπ.) θα 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την ποιότητα" (ISO 8402) ή πιο απλά µια σωστή και 

οργανωµένη διαχείριση [38] .  

Επειδή κάθε εργαζόµενος και κάθε διαδικασία σε µια παραγωγική επιχείρηση 

αποσκοπεί άµεσα ή έµµεσα στην επίτευξη της ποιότητας, συνάγεται ότι όλοι οι 

συντελεστές της επιχείρησης αυτής αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας. Η 

ποιότητα που επιδιώκεται από την εκάστοτε παραγωγική εταιρία, καθώς και η 

πολιτική που απαιτείται για την επίτευξη της πρέπει να ορίζονται από τη 

∆ιοίκηση/∆ιεύθυνση της εταιρίας, η οποία πρέπει να ενηµερώνου σχετικά όλα τα 

µέλη του προσωπικού που απασχολεί. Με την πάροδο του χρόνου και την 

τυποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας διαµορφώθηκαν ορισµένες µέθοδοι και 

τεχνικές µε την εφαρµογή των οποίων είναι δυνατό να διευκολυνθεί εκ των προτέρων 

η επιδιωκόµενη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος ή της 

παρεχόµενης υπηρεσίας. Το σύνολο των µεθόδων και των τεχνικών αυτών αποτελεί 

το "Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας". 

Το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Σ∆Π) ορίζεται ως "η οργανωτική δοµή 

και το σύνολο των διαδικασιών, διεργασιών και των µέσων που απαιτούνται για την 

επαρκή διαχείριση της ποιότητας (ISO 8402) ή, απλούστερα, η οργάνωση, τα 

αναγκαία µέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εξασφάλιση της σωστής 

διαχείρισης της ποιότητας [38] . 

Προκειµένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος ή της 

παρεχόµενης υπηρεσίας είναι αρχικά απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι όλες οι 

προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία 

είναι επαρκώς γνωστές και κατανοητές από όλους όσους θα κληθούν να εφαρµόσουν 

ένα τέτοιο σύστηµα. 
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Με βάση τα παραπάνω καθίσταται εµφανές ότι οι ουσιώδεις  προϋποθέσεις 

ενός συστήµατος ποιότητας συνίστανται στην εκπαίδευση του προσωπικού της 

εταιρίας και στην έρευνα. Η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, ο 

σχεδιασµός όλων των δραστηριοτήτων και η λεπτοµερής παρουσίαση των ειδικών 

οδηγιών πρέπει να γίνουν πριν από την εισαγωγή οποιασδήποτε διαδικασίας, 

προκειµένου να διασφαλιστεί ο επαρκής και αποδοτικός έλεγχος των διαδικασιών. 

Η ∆ιασφάλιση της Ποιότητας απαιτεί την πλήρη ενοποίηση και τον έλεγχο 

όλων των στοιχείων µέσα σε µια συγκεκριµένη περιοχή, έτσι ώστε να αποφευχθεί η 

αλληλεπικάλυψή τους. Τέτοια στοιχεία είναι η διοίκηση, η παραγωγή, ο ποιοτικός 

έλεγχος, ο οικονοµικός έλεγχος, οι πωλήσεις, η εµπορία, ο σχεδιασµός, η προµήθεια, 

η εγκατάσταση και η εκτέλεση εντολών. Όταν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µια 

τέτοια ενσωµάτωση στοιχείων όπως τα παραπάνω πρέπει αρχικά να οριστεί και να 

αποσαφηνιστεί καθένα από αυτά, οπότε απαιτείται καθορισµός και εκπλήρωση 

προδιαγραφούν όσον αφορά όλες τις παραπάνω δραστηριότητες. 

Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι ο όρος "διασφάλιση της ποιότητας" δεν 

ενέχει την έννοια του ελέγχου ή της επιθεώρησης της ποιότητας. Επίσης η 

διασφάλιση ποιότητας δεν είναι υπεύθυνη για αποφάσεις που σχετίζονται µε το 

µηχανολογικό εξοπλισµό. ∆εν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και να αντιµετωπίζεται 

ως µια στείρα γραφειοκρατική διαδικασία ούτε ως µια διεργασία γενεσιουργός 

υψηλού κόστους. Φυσικά, δεν είναι και ούτε πρέπει να εκλαµβάνεται ως πανάκεια 

για όλα τα προβλήµατα µιας εταιρίας. 

Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας αποτελεί µια υγιή µορφή διοίκησης και 

διαχείρισης που µπορεί να συντελέσει σηµαντικά στην αύξηση της  παραγωγικότητας 

και αποτελεί το καλύτερο µέσο για να παραχθεί το προϊόν σωστά από την πρώτη 

φορά, κατανέµοντας οµοιόµορφα και κατά σαφή τρόπο τις αρµοδιότητες στους 

υπευθύνους και εξασφαλίζοντας ικανοποιητική απόδοση για τις οποιεσδήποτε επεν-

δύσεις έγιναν σε αυτό. Ωστόσο, η εφαρµογή ενός συστήµατος διασφάλισης 

ποιότητας δεν εξασφαλίζει απαραίτητα τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενου 

προϊόντος, αλλά τη σταθερότητα της ήδη υπάρχουσας ποιότητας και την αξιοπιστία 

των προϊόντων και υπηρεσιών της εν λόγω εταιρίας, γεγονός που έχει σηµασία τόσο 

για την ίδια την εταιρία, τα στελέχη και τους εργαζόµενους σε αυτήν υπαλλήλους, 

όσο και για τις άλλες εταιρίες που συναλλάσσονται µε αυτή. Αυτό επιτυγχάνεται  
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πάντα µε την καθοδήγηση της ∆ιοίκησης της εταιρίας, µε τη σωστή και συνεχή 

εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας και µε τη συστηµατική εφαρµογή των 

εσωτερικών επιθεωρήσεων [39] . 

Τα στοιχεία που απαρτίζουν το Σύστηµα Ποιότητας και που συντελούν  στην 

επίτευξη της επιθυµητής ποιότητας του τελικού προϊόντος συνοψίζονται στον 

επόµενο πίνακα (4-1). 

 

Πίνακας 4-1  Τα βασικά στοιχεία ενός Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας [38]  

 

1. ∆έσµευση και Υπευθυνότητα ∆ιοίκησης 

2. Αρχές, ∆ιαδικασίες και Σχέδια Συστήµατος Ποιότητας 

3. Κωδικοποίηση και ιχνηλασιµότητα προϊόντος 

4. Επιθεώρηση και έλεγχος υπάρχουσας κατάστασης 

5. Έλεγχος και δοκιµές 

6. Έλεγχος, µετρήσεις και εξοπλισµός µετρήσεων 

7. Έλεγχος προϊόντων µη συµµορφούµενων µε τις προδιαγραφές 

8. ∆ιακίνηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανοµή προϊόντος 

9. Έλεγχος αποδεικτικών στοιχείων 

10. Καταγραφή ποιότητας 

11. Προγράµµατα εκπαίδευσης προσωπικού σε θέµατα ποιότητας 

12. Εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων στατιστικής 

13. Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας 

14. Ανασκόπηση συµβολαίου 

15. Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας 

16. Έλεγχος τελικού προϊόντος 

17. ∆ιορθωτικές ενέργειες 

18. ∆ιάθεση προϊόντος 

19. Έλεγχος σχεδιασµού / ανάπτυξης προϊόντος 

20. Παροχή υπηρεσιών για εξυπηρέτηση πελατών 

21. Οικονοµικά µεγέθη, κόστος ποιότητας 

22. Ασφάλεια, αρµοδιότητες 
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Οι πελάτες της εταιρίας που εφαρµόζει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ή 

τρίτοι φορείς, ανεξάρτητοι ή εκπρόσωποι των πελατών, είναι δυνατό να επιθυµούν 

να ελέγξουν την πληρότητα και την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος 

∆ιασφάλισης Ποιότητας που εφαρµόζει η εταιρία- προµηθευτής τους. Η εξασφάλιση 

της πληρότητας και του σαφούς προσδιορισµού του Συστήµατος Ποιότητας γίνεται 

µε το Πρόγραµµα Ποιότητας, το οποίο τεκµηριώνει το Σύστηµα Ποιότητας σε τρία 

εγχειρίδια:  

1.  Εγχειρίδιο Ποιότητας. Σε αυτό καθορίζεται η γενική πολιτική ποιότητας της 

εταιρείας και οι πρακτικές που ακολουθούνται για την εφαρµογή της.  

2. Εγχειρίδιο Οργανωτικών ∆ιαδικασιών. Περιγράφει τις µεθόδους λειτουργίας 

κάθε επιµέρους Τµήµατος της εταιρίας.  

3. Εγχειρίδιο Λειτουργικών ∆ιαδικασιών (Οδηγιών Εργασίας). Υπάρχει 

ξεχωριστό εγχειρίδιο για κάθε Τµήµα της εταιρίας και περιγράφει λεπτοµερώς 

όλες τις εργασίες που πρέπει να διεκπεραιώνονται. Τα Εγχειρίδια ∆ιαδικασιών 

αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρµογή του Συστήµατος 

∆ιασφάλισης Ποιότητας και ιδιαίτερα των συστηµάτων της σειράς ISO 9000 που 

θα αναφερθεί στη συνέχεια. Η ανάλυση, ο σχεδιασµός και η τεκµηρίωση των 

διαδικασιών, ώστε να συγκροτηθούν τα εγχειρίδια και να αποκτηθεί το 

πιστοποιητικό ποιότητας δεν περιορίζονται µόνο στις διαδικασίες ελέγχου 

ποιότητας, αλλά καλύπτουν όλες τις διαδικασίες που περιλαµβάνονται στην 

αλυσίδα ροής υλικών, δηλαδή τις προµήθειες, την παραγωγή και τη διανοµή [40] . 

Γενικά, είναι δυνατό να λεχθεί ότι η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

ολοκληρώνεται µε τη διαδοχική αλληλουχία 4 σταδίων. 

 

1ο στάδιο: Επιθεώρηση 

Η πρώτη µορφή επιθεώρησης ανεξάρτητης από την παραγωγή αποτελεί 

άµεσο επακόλουθο της αλµατώδους τεχνολογικής ανάπτυξης και της καθιέρωσης 

νέων υλικών και µεθόδων παραγωγής. Στο στάδιο αυτό δεν µπορεί να γίνει ακόµη 

λόγος για προηγµένο σύστηµα ποιοτικού ελέγχου, αφού ο ποιοτικός έλεγχος που 

διεξάγεται βασίζεται στην απλή επιθεώρηση και στο δόγµα "Αποδοχή-Απόρριψη". 

∆ηλαδή, η πρωταρχική µορφή ελέγχου της ποιότητας, η Επιθεώρηση, συνίσταται σε  
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µια απλή σύγκριση των παραγόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών µε τις δεδοµένες 

πρωτογενείς µορφές προδιαγραφών. 

 

2ο στάδιο: Ποιοτικός Έλεγχος  

Ο Έλεγχος Ποιότητας, όπως εµφανίστηκε και εφαρµόστηκε ή εφαρµόζεται 

ακόµη και σήµερα σε ορισµένες βιοµηχανίες, είναι το σύνολο των λειτουργικών 

τεχνικών διαδικασιών, που επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας 

βάσει ορισµένων προδιαγραφών. Με τον Ποιοτικό Έλεγχο δηλαδή γίνεται επιθεώ-

ρηση του προϊόντος µετά την παραγωγή του και εκτελούνται οι αντίστοιχες 

διορθωτικές ενέργειες, στην περίπτωση αποκλίσεων από το αρχικό σχέδιο ή τις 

προδιαγραφές παραγωγής. 

 

3ο στάδιο: ∆ιασφάλιση Ποιότητας 

Η αδυναµία του απλού ποιοτικού ελέγχου, που συνίσταται στο γεγονός ότι 

εντοπίζει ελαττώµατα κατασκευής ή σχεδιασµού στο τελικό προϊόν, δηλαδή µόνο 

µετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας, σε συνδυασµό µε τις ολοένα 

αυξανόµενες απαιτήσεις των πελατών, οδήγησαν στην καθιέρωση των συστηµάτων 

διασφάλισης ποιότητας. Τα τελευταία εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή ικανοποιεί 

κάποιες σταθερές προϋποθέσεις ποιότητας και, κατά συνέπεια, ο πελάτης ή ο 

καταναλωτής θα παραλάβει το προϊόν όπως αυτό προδιαγράφεται στις σχετικές 

συµβάσεις [38] . 

 

4ο στάδιο: ∆ιοίκηση / ∆ιαχείριση Ολικής Ποιότητας 

Κανένα από τα προαναφερθέντα συστήµατα δεν εξασφαλίζει την  παραγωγή 

ποιοτικών προϊόντων µε χαµηλό κόστος, πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιµου 

προσωπικού, εφαρµογή καινοτοµιών, διαρκή βελτίωση και καθολική συµµετοχή 

όλων των εργαζοµένων της εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά που λείπουν από τα 

συστήµατα διασφάλισης ποιότητας έρχεται να συµπληρώσει το Σύστηµα 

∆ιοίκησης/∆ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας. Ο όρος ∆ιοίκηση/∆ιαχείριση Ολικής 

Ποιότητας (∆ΟΠ) περιλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και µεθόδων που 

εφαρµόζονται από την εκάστοτε εταιρία, µε στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και 

τη δραστηριοποίηση του συνόλου του δυναµικού (έµψυχου και άψυχου) της εταιρίας 

µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. 
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Τα στάδια εξέλιξης στην πορεία µε τελική κατάληξη το σύγχρονο Σύστηµα 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας αποδίδονται διαγραµµατικά στην εικόνα 4-1: 

 

 
Εικόνα  4-1  Εξελικτική πορεία του ελέγχου ποιότητας [38]  

 

 

 4.2 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) αναπτύχτηκε αρχικά στην  Ιαπωνία, το 

1950, υπό µορφή µιας φιλοσοφίας διοίκησης, και αποτέλεσε τη βάση για την 

εξάπλωση της αγοράς των µεγάλων Ιαπωνικών εταιριών στη ∆ύση και τη θεµελίωση 

της αξιοπιστίας τους όσον αφορά την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων [41] . Η 

φιλοσοφία αυτή θεωρεί ότι η ικανοποίηση των πελατών, η εξασφάλιση της δηµόσιας 

υγείας, και η προστασία του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τους 

στόχους µιας επιχείρησης και είναι εφαρµόσιµη σε κάθε τύπο οργανισµού. 

Ως ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ορίζεται το σύστηµα διοίκησης µιας εταιρίας που 

αποσκοπεί στη µεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόµενου προϊόντος για τον πελάτη, 

µε την πλήρη συµµετοχή όλων των εργαζοµένων στην εν λόγω εταιρία [38]. Η ∆ΟΠ 

είναι µια διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων, των υπηρεσιών προς 

πελάτες, των γραφειοκρατικών εργασιών, των διαδικασιών προµηθειών και της 

πολιτικής εµπορίας (marketing) που ακολουθούνται από την εταιρία. Η ∆ΟΠ 

αποτελεί τµήµα των εφαρµοζόµενων µεθόδων και η έννοιά της µπορεί να κατανοηθεί 

καλύτερα µε ανάλυση των τριών λέξεων ξεχωριστά: 
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� ∆ιοίκηση/∆ιαχείριση: ο τρόπος και οι µέθοδοι διαχείρισης/διοίκησης της 

εργασίας των υπαλλήλων του οργανισµού, της λειτουργίας του εξοπλισµού, των 

διαδικασιών, των προµηθευτών και του καταναλωτικού κοινού γενικά. 

� Ολικής: σηµαίνει ότι όλοι πρέπει να αποτελούν τµήµα της ποιότητας που 

επιτυγχάνεται, από τους υπαλλήλους του γραφείου, τους εργαζοµένους στο χώρο 

παραγωγής και τους πωλητές, µέχρι τους προµηθευτές και τους πελάτες της 

εταιρίας. 

� Ποιότητας: το οµοιόµορφο και σταθερό επίπεδο ποιότητας των προϊόντων που 

παράγονται από την εταιρία µε στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και προς τη 

διαπίστωση από µέρους του ότι η εταιρία εργάζεται σταθερά µε σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της [39] . 

 

  4.2.1 Στόχοι και συνέπειες της ∆ΟΠ 

Οι αντικειµενικοί στόχοι της εφαρµογής της ∆ΟΠ από µια εταιρία είναι οι  

ακόλουθοι: 

1) Η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση των πελατών, µέσω του προσανατολισµού 

της εταιρίας στις απαιτήσεις τους. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι µε τον όρο 

"πελάτες" εννοούνται οι τελικοί αποδέκτες των παραγόµενων προϊόντων ή 

υπηρεσιών από την εταιρία, οι οποίοι είναι γνωστοί και ως "εξωτερικοί" πελάτες. 

Ο βαθµός ικανοποίησης του κάθε πελάτη εξαρτάται από την ταυτότητά του, τις 

ανάγκες του, τις προσδοκίες του και από την επιλογή του συγκεκριµένου προϊό-

ντος ή υπηρεσίας, στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από την εταιρία 

κατά το σχεδιασµό της ποιότητας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός [39] . 

2)  Η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση των εργαζοµένων στην εργασία τους µε 

σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη. Η φιλοσοφία της ∆ΟΠ αποσκοπεί στην 

επίτευξη υψηλής ποιότητας εργασιακών συνθηκών και ενδιάµεσου προϊόντος, 

ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των "εσωτερικών πελατών" της, δηλαδή 

των µελών του προσωπικού της, καθώς και η δυνατότητα να προµηθεύουν και 

αυτοί µε τη σειρά τους ποιοτικό προϊόν στο επόµενο στάδιο, συµβάλλοντας έτσι 

ενεργά στην ποιότητα που απολαµβάνει ο τελικός αποδέκτης, δηλαδή ο 

καταναλωτής του προϊόντος ή ο χρήστης της υπηρεσίας. 
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3) Η ενσωµάτωση της ηθικής και της νοοτροπίας της ∆ΟΠ σε όλους τους τοµείς και 

σε όλα τα µέλη του προσωπικού της επιχείρησης, ώστε οι παραπάνω στόχοι να 

γίνονται φυσικές συνέπειες. Με βάση την κουλτούρα της ∆ΟΠ ο πελάτης είναι 

το σηµαντικότερο τµήµα της γραµµής παραγωγής και αν επιτευχθεί υψηλή 

ποιότητα παραγωγικών διαδικασιών, η ικανοποίηση του πελάτη είναι εγγυηµένη. 

Ο τελευταίος απολαµβάνει προϊόν ή υπηρεσία υψηλής ποιότητας, µε αποτέλεσµα 

να προτιµά πάντα το συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία από τα οµοειδή τους 

άλλων εταιριών. Έτσι προκύπτουν οι παρακάτω ευεργετικές για την εταιρία 

συνέπειες, ως άµεσα επακόλουθα: 

� Ελάττωση παραπόνων. 

� Ελάττωση του κόστους εγγυήσεων. 

� Ελάττωση του κόστους χαµηλής ποιότητας.  

� Μεγιστοποίηση κέρδους. 

� Βελτίωση κύρους και φήµης της εταιρίας.  

� Αύξηση του µεριδίου της στην αγορά.  

� Ανύψωση του ηθικού των εργαζοµένων στην εταιρία και ενθάρρυνσή 

τους για πρωτοβουλίες και καινοτοµίες. 

� Σεβασµός για τη ∆ιοίκηση και για το εργατικό δυναµικό. 

� Συνολικά, η επιτυχία της επιχείρησης. 

Σε τελική ανάλυση, ο µοναδικός αντικειµενικός στόχος της εταιρίας πρέπει να 

είναι η ολική ποιότητα και όλα τα υπόλοιπα προκύπτουν ως φυσικά επακόλουθα [39]. 

 

 Τα κυριότερα συστήµατα-πρότυπα-οδηγίες διοίκησης που εφαρµόζονται σε 

ΕΚΕ είναι τα ακόλουθα:  
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Πίνακας 4-2  Συστήµατα / Πρότυπα / Οδηγίες και χρήσεις σε ΕΚΕ 

 

 

Σύστηµα / Πρότυπο / Οδηγία 

 

Χρήση 

Global Reporting Initiative – 

G3 

Περιεχόµενο του Απολογισµού 

RADAR Card του EFQM 
Παρουσίαση ποσοτικών στοιχείων του 

Απολογισµού 

Παρουσίαση ποσοτικών 

στοιχείων του Απολογισµού 

Παρουσίαση ποσοτικών στοιχείων του 

Απολογισµού 

Global Compact των 

Ηνωµένων Εθνών 

Αρχές του Απολογισµού 

Business in the Community ∆οµή του Απολογισµού 

London Benchmarking Group ‘Ύψος της κοινωνικής συνεισφοράς 

ISO9001 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ISO14001 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 

OHSAS18001 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην 

Eργασία 

ISO22000 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων 

HACCP 

Σύστηµα Hazard Analysis and Critical Control 

Point 

(στο πλαίσιο του οποίου γίνονται σχετικές 

επιθεωρήσεις 

του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων-ΕΦΕΤ). 

Πηγή :  [20]  

 

 4.3 ISO 9000 

Το πρότυπο αυτό περιλαµβάνει µια γενική εισαγωγή και τη βασική ορολογία 

που προέρχεται από το πρότυπο ISO 8402, τους τύπους των άλλων προτύπων (9001-

9004), την προκαταρτική αξιολόγηση, οδηγίες για τη δηµιουργία και επανεξέταση 

των συµβολαίων και µια λίστα των στοιχείων του συστήµατος ποιότητας. Στο 

πρότυπο ISO 9000 καθορίζονται οι βασικές κατευθυντήριες γραµµές προκειµένου να  
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τεθεί σε λειτουργία ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, συσχετίζονται οι διάφορες 

έννοιες της ποιότητας, ενώ παράλληλα αποσαφηνίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

που πρέπει να πληρούνται για την εφαρµογή των µοντέλων ISO 9001, ISO 9002 και 

ISO 9003. 

Επίσης, εισάγεται η έννοια των βαθµίδων παρουσίασης που σχετίζεται µε τις 

αποδείξεις που µπορεί να απαιτήσει κάθε πελάτης όσον αφορά την επάρκεια του 

συστήµατος ποιότητας και τη συµµόρφωση του προϊόντος µε τις δεδοµένες 

προδιαγραφές. Τα τρία πρότυπα του ISO 9000 αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά 

λειτουργικά µοντέλα, κατάλληλα για διµερείς συµβάσεις. 

Η διασφάλιση της ποιότητας είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας και πρέπει 

να αποτελεί γεγονός πρωταρχικής σηµασίας για την επιχείρηση που λειτουργεί στην 

ανταγωνιστική αγορά του παρόντος και του µέλλοντος. Το πρότυπο ISO 9000 

καλύπτει όλο το εύρος δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης, από το σχεδιασµό του 

προϊόντος έως την παροχή υπηρεσιών στον πελάτη µετά την πώληση. Η εφαρµογή 

του απαλλάσσει την επιχείρηση από το κόστος παραγωγής προϊόντων χαµηλής 

ποιότητας και αποσκοπεί στην κατά το δυνατό µεγαλύτερη ικανοποίηση του 

πελάτη/καταναλωτή µε τη συνεχή βελτίωση που προβλέπει. Εξάλλου, από τη µελέτη 

των απαιτήσεων των προτύπων της σειράς ISO 9000 προκύπτει ότι η φιλοσοφία τους 

είναι η εξής: "αν όλο το προσωπικό µιας παραγωγικής επιχείρησης αντικατασταθεί 

ξαφνικά, οι νέοι εργαζόµενοι να είναι σε θέση να συνεχίσουν να παράγουν το προϊόν 

µε την ίδια ποιότητα" [42] . 

Το ISO 9000 αποτελεί ένα δυναµικό σύστηµα που είναι δυνατό και θεµιτό να 

εξελίσσεται, καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα 

διαρκούς αξιολόγησης και βελτίωσης των διαδικασιών. Μετά την εγκατάσταση του 

συστήµατος ποιότητας ένας αρµόδιος φορέας πιστοποίησης πρέπει να επιβεβαιώσει 

ότι το εφαρµοζόµενο σύστηµα ικανοποιεί τις προδιαγραφές του προτύπου 9000. Η 

πιστοποίηση του ISO 9000 δεν είναι µόνιµη, αλλά πρέπει να επαναλαµβάνεται 

περιοδικά µετά από επιθεώρηση που να επιβεβαιώνει τη συµµόρφωση µε τα νεότερα 

πρότυπα και δεδοµένα της επιχείρησης. 
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4.3.1  Τα οφέλη της πιστοποίησης µιας εταιρίας κατά ISO 9000 

Τα περισσότερα οφέλη που προσπορίζει µια εταιρίας από την εφαρµογή των 

προτύπων της σειράς ISO 9000 είναι "εξωτερικά" και συνήθως συµβαδίζουν µε τους 

λόγους που ώθησαν την επιχείρηση στην απόφαση για πιστοποίηση. Το 

σηµαντικότερο πλεονέκτηµα που εξασφαλίζεται µε το ISO 9000 είναι το άνοιγµα 

οδών προς νέες αγορές. Άλλα σηµαντικά οφέλη είναι τα ακόλουθα [43] : 

� ∆υνατότητα επιβίωσης και µη-αποκλεισµός από διαγωνισµούς.  

� Αύξηση και βελτίωση του µεριδίου της εταιρίας στην αγορά. 8 Βελτίωση 

δηµόσιων σχέσεων, διαφήµιση και προβολή της εταιρίας.  

� Αύξηση αποδοτικότητας και ελαχιστοποίηση απωλειών. 

� Αύξηση του βαθµού ικανοποίησης των πελατών. 

� Καλύτερη οργάνωση και διεκπεραίωση διαδικασιών. 

� ∆υνατότητα επέκτασης στη διεθνή αγορά.  

� Σταθερή ποιότητα παραγόµενου προϊόντος ή παρεχόµενης υπηρεσίας και 

τάση για βελτίωσή της. 

 

4.3.2. Εφαρµογή των προτύπων της σειράς ISO 9000 στη βιοµηχανία 

συσκευασίας 

Με την πάροδο του χρόνου οι παραγωγοί και η βιοµηχανία συσκευασίας 

υπέστησαν καταιγισµό από προγράµµατα ελέγχου ποιότητας, συστήµατα και 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Ανάλογα µε τον τοµέα της βιοµηχανίας 

συσκευασίας (για παράδειγµα τροφίµων) είναι δυνατό να εφαρµοστούν συστήµατα, 

όπως το HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point: Ανάλυση Επικινδυνότητας 

Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου), το FSEP (Food Safety Enhancement Program), το 

GMP (Good Manufacturing Practice) ή το QMP (Quality Management Program). 

Επιπλέον, οι εταιρίες παραγωγής τροφίµων είναι δυνατό να εφαρµόσουν το Σύστηµα 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM- Total Quality Management) ή το Σύστηµα Συ-

νεχούς Βελτίωσης Ποιότητας (CQI-Continuous Quality Improvement).  

To ISO 9000 είναι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένα διεθνώς αναγνωρισµένο 

σύστηµα το οποίο ενσωµατώνει όλες τις απαιτούµενες ρυθµίσεις για την παραγωγή 

προϊόντος σταθερής ποιότητας που αποτελεί πολύ σηµαντικό στοιχείο για τις εταιρίες 

συσκευασίας τροφίµων. Ως εκ τούτου το εν λόγω πρότυπο δεν είναι µόνο ένα  
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σύστηµα ποιότητας, αλλά επιπλέον αποτελεί και απαραίτητο συµπλήρωµα σε ό,τι 

ήδη διαθέτει µια βιοµηχανία τροφίµων, εξασφαλίζοντας ένα πλαίσιο εργασίας και 

διευρύνοντας το πεδίο δράσης και τους στόχους της διασφάλισης ποιότητας, ώστε η 

τελευταία να περιλαµβάνει και στοιχεία τα οποία δεν περιέχονται στο σύστηµα 

HACCP ή στη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

Για τη βιοµηχανία συσκευασίας τροφίµων το ISO 9000 δεν αποτελεί µόνο µια 

επένδυση για τη διασφάλιση της ποιότητας, αλλά εξασφαλίζει και πολλά άλλα 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα για την εκάστοτε εταιρία τροφίµων που το εφαρµόζει, 

όπως: 

� δηµιουργία νέων αγορών για το προϊόν της, καθώς και προστασία και 

ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων, είτε εγχώριων είτε του εξωτερικού. 

� Κατοχύρωση της εµπιστοσύνης των πελατών στην εταιρία ότι αυτή µπορεί να 

διατηρήσει σταθερή την ποιότητα του προϊόντος που τους προµηθεύει. 

� Τόνωση του ηθικού των υπαλλήλων της εταιρίας, αφού αυτοί γνωρίζουν ότι 

εργάζονται σε έναν οργανισµό που πληροί τα διεθνή πρότυπα, και ότι είναι 

όλοι µερικά υπεύθυνοι για την ποιότητα. 

� ∆ιασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρίας, µε 

αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση των απωλειών και του κόστους, την 

ελάττωση του χρόνου και του κόστους εργασίας και την αποφυγή επανά-

ληψης της παραγωγής, µέσω των διαδικασιών τεκµηρίωσης. 

� Ανάπτυξη, ενίσχυση και βελτίωση των προµηθειών, της παραγωγικής 

διαδικασίας, των πωλήσεων και των υπηρεσιών και µεγαλύτερη ικανοποίηση 

των πελατών [43] . 

 

4.4 Σχέση ∆ΟΠ και ISO 9000 

Τόσο η ∆ΟΠ όσο και το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000  

αποτελούν σηµαντικά εργαλεία στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για 

ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και για παραγωγή προϊόντων υψηλού και 

σταθερού επιπέδου ποιότητας. Παρά το γεγονός ότι η ∆ΟΠ εµφανίστηκε χρονικά 

πρώτη, τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 είναι εκείνα που οι επιχειρηµατίες πρέπει να 

υιοθετήσουν για την επίτευξη των στόχων τους.  
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H εφαρµογή του ISO 9000 είναι το πρώτο σηµαντικό βήµα στο δρόµο για την 

επίτευξη της Ολικής Ποιότητας. Βοηθά στο να γίνει κατανοητό σε µια εταιρία ότι η 

έννοια ποιότητα δεν είναι συνδεδεµένη αποκλειστικά µε το τελικό προϊόν, αλλά 

αντικείµενο που µπορεί να σχεδιαστεί, να προγραµµατιστεί, να παραχθεί και να 

ελεγχθεί σε όλες τις παραγωγικές φάσεις ενός προϊόντος. Αντίστοιχα, η ολική 

ποιότητα µπορεί να σχεδιαστεί, να διαµορφωθεί και να ελεγχθεί για το σύνολο των 

λειτουργιών µιας εταιρίας. Η πορεία για την επίτευξη της Ολικής Ποιότητας είναι µια 

συνεχής διεργασία που διαρκεί όσο και η εταιρία και αποτελεί µια διαρκή 

αναζωογονητική διαδικασία που εξασφαλίζει την επιβίωση και ανάπτυξη της 

επιχείρησης. 

 

 4.5 Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (Environmental Management 

System, EMΑS) 

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

καθορίζουν την περιβαλλοντική πολιτική, τους αντικειµενικούς σκοπούς και 

υπευθυνότητες καθώς και το σχεδιασµό των περιβαλλοντικών στόχων, την 

αποτίµηση των αποτελεσµάτων και τη διαρκή αξιολόγηση της επίδρασης των 

διεργασιών/αποβλήτων στο περιβάλλον.  

Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (Σ.Π.∆.) είναι ένα σύστηµα συνολικής 

διαχείρισης που περιλαµβάνει την οργανωτική διάρθρωση, τις προγραµµατικές 

δραστηριότητες, τις υπευθυνότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις λειτουργίες και 

τους απαιτούµενους πόρους για την εξέλιξη, την εφαρµογή, την επίτευξη, την 

επιθεώρηση και την διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.  

Η Περιβαλλοντική Πολιτική (Π.Π.) εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης 

πολιτικής της βιοµηχανίας και θα πρέπει να σέβεται και να συµµορφώνεται µε τους 

αντίστοιχους περιβαλλοντικούς κανονισµούς και την ισχύουσα νοµοθεσία. Η 

ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Πολιτικής θα πρέπει να διέπεται από τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

1. Να είναι σύµφωνη µε τη φύση, την κλίµακα και τις περιβαλλοντικές δράσεις της 

εταιρείας. 

2. Να περιλαµβάνει δεσµεύσεις για συνεχή βελτίωση, πρόληψη και περιορισµό της 

ρύπανσης/µόλυνσης και συµµόρφωση µε την σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία. 
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3. Να παρέχει το πλαίσιο για το σχεδιασµό και την επιθεώρηση των αντικειµενικών 

σκοπών και στόχων. 

4. Να είναι διαθέσιµη σε κάθε ενδιαφερόµενο. Επίσης στα πλαίσια της Π.Π. θα 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ελαχιστοποίηση των δυσµενών περιβαλλοντικών 

επιδράσεων, η βελτίωση της αξιολόγησης των διαδικασιών, ο κύκλος ζωής των 

προϊόντων και ο σχεδιασµός τους, η δέσµευση για ανακύκλωση στα πλαίσια ενός 

αειφορικού περιβάλλοντος και η παροχή εκπαίδευσης και η ενθάρρυνση για χρήση 

του Σ.Π.∆. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Σ.Π.∆. συνίσταται στη δηµιουργία µιας 

περιβαλλοντικής πολιτικής, θεσµοθέτηση αντικειµενικών σκοπών και στόχων, 

εφαρµογή ενός προγράµµατος για καταγραφή της αποτελεσµατικότητας, επιθεώρηση 

και αξιολόγηση του συστήµατος και βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής 

επίδοσης. Στον επόµενο Πίνακα 2.3 σχολιάζονται τα πέντε βασικά στάδια του ΣΠ∆. 

Στα πλεονεκτήµατα που παρέχει η εφαρµογή του Σ.Π.∆. περιλαµβάνεται το 

µειωµένο λειτουργικό κόστος όσον αφορά την πρόληψη ατυχηµάτων και την 

ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και η βελτιωµένη οικονοµική επίδοση, αφού στα-

τιστικές αναλύσεις του 1995 έδειξαν ότι οι εταιρείες που εφάρµοζαν το παραπάνω 

σύστηµα είχαν µειωµένο κόστος παραγωγής. Επίσης, οι δηµοσκοπήσεις που 

διενεργήθηκαν έδειξαν ότι γι' αυτές τις εταιρίες οι καταναλωτές είχαν καλύτερη 

γνώµη, δηλαδή διαµορφώθηκαν βελτιωµένες κοινωνικές και πελατειακές σχέσεις και 

ότι αναβαθµίστηκε η επίδοση της ίδιας της εταιρείας αναφορικά µε την προστασία 

του περιβάλλοντος [44] . 
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Πίνακας 4-3  Συνοπτική παρουσίαση των πέντε βασικών σταδίων για την ανάπτυξη του 

ΣΠ∆ 

 

 

1. ∆έσµευση, 

 και πολιτική 

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη δεσµεύονται να εφαρµόσουν 

ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ώστε να 

αποφεύγεται η ρύπανση/µόλυνση και θεσµοθετείται η 

πολιτική, η οποία είναι διαθέσιµη σε οποιονδήποτε 

ενδιαφερόµενο. Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η 

πολιτική αυτή να υιοθετηθεί και από τους υπόλοιπους 

εργαζόµενους. 

 

2. Σχεδιασµός 

Περιλαµβάνει τη δηµιουργία µιας διατµηµατικής οµάδας η 

οποία εξετάζει τον αντίκτυπο ίων δραστηριοτήτων, και των 

παραγόµενων προϊόντων στο περιβάλλον. Ακόµη γίνεται 

σύγκριση µε τα ισχύοντα νοµοθετικά πρότυπα. 

 

3. Εφαρµογή 

Αυτό το στάδιο περιλαµβάνει την ανεύρεση των πάρων και τη 

συγκεκριµενοποίηση των µηχανισµών για την επίτευξη των 

αντικειµενικών σκοπών και στόχων καθώς και την αναγνώριση 

των δραστηριοτήτων και των επεξεργασιών που έχουν 

αντίκτυπο στο περιβάλλον. Επίσης καθιερώνονται κι 

εφαρµόζονται οι διαδικασίες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης. 

 

4. Καταµέτρηση  

και εκτίµηση 

Καταγράφεται και αξιολογείται η επίδοση της εταιρείας ως 

προς το περιβάλλον (περιβαλλοντικοί στόχοι), µε βάση τους 

αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους και γίνεται έλεγχος του 

ΣΠ∆. 

 

5. Ανασκόπηση  

και βελτίωση 

Σ' αυτό το στάδιο αναπτύσσονται οι διαδικασίες και 

καταβάλλεται προσπάθεια για συνεχή βελτίωση του ΣΠ∆. 

Επίσης συγκρίνονται τα αποτελέσµατα µε τους 

αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους και αναλύονται οι 

δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση. 

Πηγή [44] 
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4.6 ISO 14000 

Το ISO 14000 αποτελεί µια νέα προσέγγιση στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Σε αντίθεση µε το κλασικό µοντέλο "εντολών και ελέγχου", ζητείται 

από κάθε βιοµηχανία (π.χ. τροφίµων) να επανεκτιµήσει τις περιβαλλοντικές της από-

ψεις και θέσεις, να καθιερώσει τους δικούς της αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους, 

να δεσµευτεί για πιο επαρκείς και έγκυρες διαδικασίες, καθώς και για συνεχή 

βελτίωση και να εισάγει όλους τους υπαλλήλους καθώς και το διευθυντικό 

προσωπικό σε ένα σύστηµα διαρκούς εκπαίδευσης και προσωπικής υπευθυνότητας µε 

σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισµού ή της επιχείρησης. 

Αυτό το νέο υπόδειγµα βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ευαισθητοποίηση και στην 

επιθυµία να προστατευτεί το περιβάλλον, παρά στην επίπληξη των διαφόρων φορέων 

(οργανισµών, βιοµηχανιών) για λάθη που πιθανώς διέπραξαν κατά καιρούς. 

Μακροπρόθεσµα, το ISO 14001 υπόσχεται την καθιέρωση των βασικών αρχών κα-

θώς και την θέσπιση των ρυθµίσεων και των προϋποθέσεων τόσο για υπεύθυνη και 

σταθερή εφαρµογή των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων όσο και για ορθή διαχείριση 

του συστήµατος. 

Πρόσφατα ατυχήµατα σε βιοµηχανίες, µε αποδέκτες την ανθρώπινη  υγεία ή 

το περιβάλλον, απέδειξαν ότι η απλή υπακοή και η συµµόρφωση µε τις εκάστοτε 

νοµοθετικές ρυθµίσεις δεν είναι αρκετή ώστε να αποτραπεί η ρύπανση/µόλυνση του 

περιβάλλοντος. Στο ISO 14001, που αποτελεί το πιο ολοκληρωµένο άρθρο της σειράς 

ISO 14000, αναπτύσσονται προληπτικές στρατηγικές περιβαλλοντικής προστασίας 

ώστε η τήρηση κανονισµών να αποτελεί µόνο ένα από τα στοιχεία µιας πιο 

ενδελεχούς προσέγγισης. 

Το ISO 14001, και πιο συγκεκριµένα το πρότυπο σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (EMS), προσφέρει τη δυνατότητα ενός γενικού σχεδιασµού για άµεση 

χρήση των επιχειρησιακών πόρων σε ένα µεγάλο εύρος πιθανών περιβαλλοντικών 

καταστροφών και αξιόπιστων διεργασιών διαχείρισης, αξιοποιώντας κατ' αυτόν τον 

τρόπο το έµψυχο υλικό της βιοµηχανίας τροφίµων. Η ορθή τήρηση των κανονισµών 

είναι φυσικό αποτέλεσµα µιας υπεύθυνης διευθυντικής στρατηγικής, που διέπεται 

από την επίγνωση, την ευαισθησία, την ετοιµότητα και τη µεγαλύτερη δυνατή 

αξιοπιστία. 
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Η εγκατάσταση µιας περιβαλλοντικής στρατηγικής απαιτεί την ύπαρξη 

προληπτικών ενεργειών διαχείρισης, που βοηθούν την αειφόρο ανάπτυξη και 

συνεισφέρουν στην ανεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων για τα συχνά αντικρουόµενα 

συµφέροντα των µεγαλοµετόχων [44] .  

 

 4.6.1 Πλεονεκτήµατα της εγκατάστασης του ISO 14000 

Ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα που παρέχει η εγκατάσταση του ISO 14000 

είναι η βελτίωση της δηµόσιας εικόνας της εταιρείας και η ενδυνάµωση του 

αµυντικού µηχανισµού στην περίπτωση µηνύσεων. Η πληµµελής διαχείριση των 

περιβαλλοντικών κανονισµών µπορεί να προκαλέσει την επιβολή δριµύτατων 

κυρώσεων και την αντιµετώπιση χρονοβόρων µηνύσεων για µη συµµόρφωση µε 

αυτούς. Το πρότυπο του ISO 14000 επιδέχεται τροποποιήσεις και αλλαγές ώστε η 

εγκατάστασή του να ικανοποιεί τις λειτουργίες του οργανισµού καθώς και το µοντέλο 

της συγκεκριµένης επιχείρησης. Το αρχικό κόστος της εγκατάστασης ενός ΣΠ∆ 

λειτουργεί αποτρεπτικά σε κάποιες εταιρείες, και ειδικότερα σε αυτές που είναι 

µικρού µεγέθους. Οι εταιρείες που ούτε καν διανοούνται να εγκαταστήσουν ένα ΣΠ∆ 

ίσως συνειδητοποιήσουν αργότερα ότι οι ανταγωνιστές τους έχουν ήδη εξελιχθεί και 

προχωρήσει. Οι εταιρείες που έχουν ήδη εγκαταστήσει ένα ΣΠ∆ έχουν συνει-

δητοποιήσει τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα στους ακόλουθους τοµείς: 

� Υπευθυνότητα στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών θεµάτων 

� Μειωµένο Λειτουργικό Κόστος 

� ∆ιαχείριση των Αλλαγών σε Επίπεδο Προµηθειών 

� Αυξηµένη Παραγωγικότητα 

� Βελτιωµένη Οικονοµική Επίδοση 

� Συνεπής Συµµόρφωση µε τις Νοµοθετικές Απαιτήσεις 

� Περιορισµός της γραφειοκρατίας (αλόγιστης χρήσης εντύπων) 

� Μείωση των Αποβλήτων 

� Βελτιωµένες Σχέσεις µε την Πολιτεία και τους Πελάτες 

� Κινητοποίηση των Εργαζοµένων 

� Βελτιωµένη Περιβαλλοντική Επίδοση 

� Πιθανή Επίδραση στο Παγκόσµιο Εµπόριο 
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Αν και ο στόχος του ISO 14000 συνίσταται στον περιορισµό της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος δεν διατυπώνεται µε σαφήνεια ο βαθµός της αναµενόµενης 

µείωσης. Η πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι υποστηρικτές του ISO 14000 έγκειται 

στο να πειστούν οι εταιρείες να εγκαταστήσουν το πρότυπο λόγω της ισχύουσας 

αντίληψης στη βιοµηχανία ότι τα πλεονεκτήµατα της πιστοποίησης µπορεί να µην 

αντισταθµίσουν το κόστος της εγκατάστασης [44] . 

 

 4.7 Σύγκριση του ISO 14001 µε το ISO 9001 

Τα συστήµατα ISO 9000 και ISO 14000 έχουν ως κοινό στόχο την 

προτυποποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης κι όχι της επίδοσης. Η δοµή, η ορολογία 

και άλλα χαρακτηριστικά των συστηµάτων πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ των δύο 

αυτών προτύπων. 

Ωστόσο υπάρχουν µερικές σηµαντικές διαφορές µεταξύ της διαχείρισης 

ποιότητας και περιβάλλοντος που δεν επιτρέπουν την πλήρη αντιστοιχία των δυο 

προτύπων. Για παράδειγµα, εκεί όπου τα πρότυπα ποιότητας επηρεάζουν µια 

βιοµηχανία συσκευασίας τροφίµων και τους πελάτες της, τα περιβαλλοντικά πρότυπα 

έχουν µια ευρύτερη δράση στις σχέσεις της εταιρείας µε τις συναφείς εταιρείες, τους 

οργανισµούς (φυτικούς, ζωικούς), τα οικοσυστήµατα και τελικά το ανθρώπινο είδος. 

Επιπρόσθετα, αντίθετα µε όσα γίνονται στον τοµέα της ποιότητας, ο τοµέας του 

περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα βεβαρηµένος µε ένα άσχηµο παρελθόν 

αντιπαραθέσεων, ιδεολογικών συγκρούσεων και έντονης πολιτικής εκµετάλλευσης. 

Αυτοί που δεν κατορθώνουν να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας δεν υπόκεινται 

συνήθως σε ποινικές κυρώσεις, σε αντίθεση µε αυτούς που παραβιάζουν τους νόµους 

που αφορούν το περιβάλλον. 

Μια συνοπτική σύγκριση του ISO 9000 και του ISO 14000 όσον αφορά τις 

οµοιότητες και τις διαφορές τους παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα. 
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Πίνακας 4- 4 Σύγκριση ISO 9000 και του ISO 14000 

 ISO 9000 ISO 14000 

 Στόχοι Παρέχει στις εταιρείες τη 

δυνατότητα επίδειξης στις 

οργανώσεις των καταναλωτών 

ότι καταβάλλονται προσπάθειες 

για επίτευξη ίων απαιτήσεων 

αναφορικά µε την ποιότητα. 

Συνεπικουρεί την εταιρεία στην 

επίτευξη των αντικειµενικών 

στόχων για την ποιότητα. 

Παρέχει στις εταιρείες ένα 

ολοκληρωµένο µοντέλο 

συστήµατος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Επίσης παρέχει 

βοήθεια σε εταιρείες για την 

εγκατάσταση ή τη βελτίωση του 

περιβαλλοντικού συστήµατος 

διαχείρισης µε παροχή 

συµβουλών ή προτείνοντας την 

κατάλληλη µεθοδολογία. 

 ∆οµή Μείξη διαχειριστικών 

δραστηριοτήτων, απαιτήσεις για 

ορθή διεκπεραίωση των 

επεξεργασιών, επικύρωση των 

απαιτήσεων. 

Εφαρµογή του επιχειρησιακού 

µοντέλου του Demming 

[σχεδιάζω-εκτελώ-ελέγχω-δρω]. 

Ξεχωριστό πρότυπο 

καθοδήγησης. 

 Περιεχόµενα To ISO 9001 και to ISO 14001 περιλαµβάνουν στοιχεία όσον 

αφορά την επιχειρησιακή δέσµευση και υπευθυνότητα, 

επιχειρησιακό σύστηµα αρχειοθέτησης, τον έλεγχο αρχείων 

(εγγράφων), έλεγχο λειτουργίας, εκπαίδευσης, καταγραφής και 

µέτρησης, µη συµµόρφωσης και διορθωτικών ενεργειών, αρχεία 

και έλεγχοι. 

 To ISO 9001 περιλαµβάνει 

στοιχεία σχεδιασµού που 

αφορούν την ποιότητα, την 

ταυτοποίηση προϊόντος, την 

ιχνηλασιµότητα και τις 

στατιστικές τεχνικές. 

To ISO 14001 περιλαµβάνει τις 

περιβαλλοντικές θέσεις, 

νοµοθετικές απαιτήσεις, 

αντικειµενικούς σκοπούς και 

στόχους, πρόγραµµα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

επικοινωνία και ετοιµότητα 

αντιµετώπισης ατυχηµάτων. 

Πηγή: [43] [44]  
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 4.7.1 ∆οµή και ορολογία  

Τρία έγγραφα της σειράς 9000 χαρακτηρίζονται ως έγγραφα  απαιτήσεων, 

αφού αναφέρονται στις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν εταιρείες που πρόκειται να 

εγκαταστήσουν το σύστηµα. Τα πρότυπα αυτά στη σειρά του ISO 9000 είναι: 

� ISO 9001 – Μοντέλο διασφάλισης ποιότητας για το σχεδιασµό/ανάπτυξη, 

παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση. 

� ISO 9002 – Μοντέλο διασφάλισης ποιότητας για την παραγωγή και εγκατάσταση 

(βιοµηχανίες τροφίµων). 

� ISO 9003 – Μοντέλο διασφάλισης ποιότητας για την τελική επιθεώρηση και 

έλεγχο. 

Στη σειρά του ISO 14000 το αντίστοιχο µε αυτά τα τρία πρότυπα είναι το 

14001. Το πρότυπο αυτό ονοµάζεται έγγραφο προδιαγραφών, αφού παρέχει τις 

προδιαγραφές για ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. To ISO 9000 και το 

ISO 14000 διέπονται από το ίδιο µοντέλο αρχιτεκτονικής διάρθρωσης, αν και 

υπάρχουν επιµέρους διαφορές στην ορολογία. Έτσι τα έγγραφα απαιτήσεων και 

προδιαγραφών συµπίπτουν όσον αφορά το σκοπό και το αποτέλεσµα. Τόσο το ISO 

9000 όσο και το ISO 14000 περιλαµβάνουν ένα έγγραφο καθοδήγησης για την 

ανάπτυξη και την εγκατάσταση των συστηµάτων διαχείρισης. Στη σειρά του ISO 

9000 το έγγραφο καθοδήγησης είναι το ISO 9004 και το αντίστοιχο στη σειρά του 

είναι το ISO 14004. 

 

 4.7.2  Έλεγχος - Επιθεώρηση 

Τα έγγραφα επιθεώρησης του ISO 14000 είναι το σύνολο των εγγράφων του 

ISO 14010, τα οποία περιλαµβάνουν τις οδηγίες για την περιβαλλοντική επιθεώρηση. 

To ISO 14011 προσδιορίζει τις οδηγίες για την επιθεώρηση του ΣΠ∆ και το ISO 

14012 περιλαµβάνει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επιθεωρητές του Σ.Π.∆. 

Αν και τα έγγραφα επιθεώρησης του ISO 9000 επιτρέπουν κάποια 

υποκειµενικότητα στην επιθεώρηση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, αυτό δε 

συµβαίνει στο ISO 14000, του οποίου τα έγγραφα επιθεώρησης τείνουν να πε-

ριορίσουν την υποκειµενικότητα του επιθεωρητή. Ο επιθεωρητής του ΣΠ∆ είναι 

υποχρεωµένος να κάνει χρήση αντικειµενικών κριτηρίων στην επιθεώρηση ώστε να 

συγκρίνει και να αξιολογήσει το ΣΠ∆ µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια. Οι τοµείς  
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της επιθεώρησης που δεν εµπίπτουν στη διαχείριση µιας διαδικασίας -όπως η 

περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας- δεν εξετάζονται από το ISO 14000, εκτός αν 

οι αξιολογήσεις των διαδικασιών αποκαλύπτουν ότι το σύστηµα διαχείρισης 

λειτουργεί σύµφωνα µε την πολιτική και τους αντικειµενικούς σκοπούς της εταιρείας. 

Λόγω των υπαρχουσών διαφορών µεταξύ διαχείρισης ποιότητας και 

περιβάλλοντος, καταβάλλονται προσπάθειες για την εναρµόνιση της 

υποκειµενικότητας των επιθεωρητών του ISO 14000 µε εκείνη του ISO 9000.  

Εκφράζεται επανειληµµένως η άποψη από τους συµµετέχοντες στη 

διαδικασία του ISO 14000 ότι η περιβαλλοντική επιθεώρηση αποτελεί έναν πολύ 

ευαίσθητο τοµέα από νοµική άποψη. Η διαχείριση ποιότητας δεν χαρακτηρίζεται από 

τις ίδιες υπευθυνότητες που διέπουν την περιβαλλοντική διαχείριση, γι' αυτό και 

επιτρέπεται στον επιθεωρητή να επιδεικνύει µεγαλύτερη ανεκτικότητα [44] .  

 

 4.7.3 Τεκµηρίωση - Υποστήριξη µε έγγραφα στοιχεία 

Ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία του διαχειριστικού µοντέλου του ISO 9000 

είναι η απαίτηση για αξιόπιστα, κατανοητά και ελεγχόµενα έγγραφα. Αυτό το 

µοντέλο, το οποίο απαιτεί τεκµηρίωση για όλα τα σηµαντικά άρθρα του συστήµατος 

ποιότητας, περιλαµβάνεται και στο πρότυπο του ISO 14000. Τα αρχεία διαχείρισης, ο 

έλεγχος εγγράφων, οι αρχειοθετηµένες διαδικασίες και τα αρχεία εκπαίδευσης πρέπει 

να αποτελούν τµήµα του ΣΠ∆. 
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5  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ  

5.1 Προοίµιο  

Τα συµπεράσµατα της ∆ιπλωµατικής Εργασίας κινούνται σε δύο 

κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά την γενικότερη διαπίστωση για την 

γενικότερη πορεία της εφαρµογής της ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις και θεµελιώνει ένα 

υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η δεύτερη κατεύθυνση. Η δεύτερη 

κατεύθυνση αφορά συγκεκριµένες επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόστηκε η ΕΚΕ.  

           Σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της της ΕΚΕ είναι το ότι η εφαρµογή 

δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εκ µέρους των επιχειρήσεων έχει 

εθελοντικό – οικειοθελή χαρακτήρα και άρα δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένοι κανόνες. 

Μάλιστα λόγω της ιδιαιτερότητας που εµφανίζει η κάθε επιχείρηση δεν υπάρχουν 

µοντέλα τα οποία να ακολουθούνται ως πρότυπα από τον κάθε κλάδο επιχειρηµατική 

δραστηριότητας.  

           Την τελευταία 15ετία η ΕΚΕ εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο στις 

επιχειρήσεις, αφού στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία κυρίαρχο ρόλο έχουν οι 

εταιρείες οι οποίες όχι µόνο παρουσιάζουν εξαιρετικά οικονοµικά αποτελέσµατα, 

αλλά διαθέτουν παράλληλα και υψηλή ευαισθησία σε θέµατα ηθικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής πολιτικής. Η βιβλιογραφία [12] αναφέρει µία σύντοµη ακολουθία 

δράσεων (∆ιάγραµµα 5-1) αλληλένδετων µεταξύ τους που προϋποθέτουν την ενεργή 

και κριτική συµµετοχή όλων των επιπέδων διοίκησης µίας επιχείρησης .   

 

∆ιάγραµµα 5-1 Βήµατα για την εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης [12] 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  
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Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της µία σειρά από 

παραµέτρους όσον αφορά τη δραστηριοποίησή της για την εφαρµογή της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, δηλαδή τις ιδιαιτερότητες του κλάδου της, το κοινωνικό και 

οικονοµικό της περιβάλλον και στη συνέχεια να ορίσει τους τοµείς που θα εξετάσει, 

να προσδιορίσει τα ενδιαφερόµενα µέρη προς τα οποία θα στραφεί και στη συνέχεια 

να επιλέξει τις πρακτικές τις οποίες θα εφαρµόσει. 

Πριν ακολουθήσει τα βήµατα τα οποία προαναφέρθηκαν η επιχείρηση διανύει 

κάποια στάδια [14]. Συγκεκριµένα τα βήµατα και τα στάδια είναι αλληλένδετα 

µεταξύ τους. Αρχικά το πρώτο βήµα είναι ο σχεδιασµός και η αποτίµηση της 

υφιστάµενης κατάστασης [12]. ∆ηµιουργείται η ηγετική οµάδα η οποία θα 

δραστηριοποιηθεί στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η οµάδα πρώτα κάνει µία 

αποτίµηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και στη συνέχεια αναλύει τους 

εµπλεκόµενους φορείς. Η ηγετική οµάδα είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή της ΕΚΕ 

και αφετηρία του έργου της είναι το πρώτο στάδιο δηλαδή ο καθορισµός και η 

ιεράρχηση των στόχων και των κυριότερων οµάδων των ενδιαφερόµενων µερών [14]. 

Έπειτα ακολουθεί µία διερεύνηση για το τι κάνουν άλλες επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και προετοιµάζεται ένας πίνακας 

δράσεων, µε την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων εφαρµογής και κατευθύνσεις για τις 

περιοχές εστίασης.  

Το δεύτερο βήµα το οποίο είναι η υλοποίηση περιλαµβάνει τόσο την 

ανάπτυξη όσο και την εφαρµογή δεσµεύσεων για την ΕΚΕ. Αρχικά γίνεται 

διερεύνηση, προετοιµασία προσχεδίου, διάλογος µε τους συνεργάτες και τους 

εµπλεκόµενους φορείς. Το σηµαντικό στάδιο στη συγκεκριµένη φάση της εφαρµογής 

είναι η επιλογή των µεθόδων, των εργαλείων και των δράσεων, η επιλογή της οµάδας 

εργασίας και η συνεργασία και συνεννόηση µε τους εµπλεκόµενους που 

επηρεάζονται. Συγκεκριµένα η έναρξη διαλόγου µε τις κυριότερες οµάδες 

ενδιαφεροµένων θα οδηγήσει την επιχείρηση στην εξειδίκευση του σχεδίου δράσης 

που θα υιοθετηθεί [14]. Όσον αφορά την εφαρµογή των δεσµεύσεων, εµφανίζεται 

µέσα από την ανάπτυξη ολοκληρωµένων δοµών λήψης, την προετοιµασία και 

εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου , την οριοθέτηση µετρήσιµων στόχων, την 

εµπλοκή εργαζοµένων, το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγράµµατος εκπαίδευσης 

καθώς επίσης η δηµιουργία µηχανισµών αντιµετώπισης τυχόν προβληµατικών  
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συµπεριφορών και ανάπτυξη σχεδίων και εντύπων εσωτερικής και εξωτερικής 

επικοινωνίας [12].  

Ο έλεγχος είναι το επόµενο βήµα και περιλαµβάνει συνοπτικά τη µέτρηση και 

τον απολογισµό της προόδου εφαρµογής του σχεδίου. Το στάδιο αυτό έχει σκοπό την 

αξιολόγηση των δράσεων ή των πρακτικών που έχουν εφαρµοσθεί µέσα από τη 

µέτρηση και επαλήθευση της απόδοσης, την επικοινωνία µε τους εµπλεκόµενους και 

τον απολογισµό της απόδοσης. Μετά την αξιολόγηση της απόδοσης ακολουθεί το 

τελικό βήµα το οποίο είναι η βελτίωση η οποία επιτυγχάνεται και εδώ µέσα από την 

επικοινωνία µε τους εµπλεκόµενους φορείς ώστε να αναγνωριστούν οι δυνατότητες 

βελτίωσης. 

Μία πρόταση για να λειτουργήσει µε υπευθυνότητα και να επηρεάσει µε τη 

δραστηριότητα της θετικά τόσο την κοινωνία – καταναλωτές όσο και τους 

εργαζοµένους µία βιοµηχανία παραγωγής συσκευασιών µπορεί να εστιάσει σε 

τέσσερις βασικές ενότητες οι οποίες θα αποτελέσουν και τις περιοχές δράσεις της: 

o Κοινωνία 

o Αγορά 

o Χώρος Εργασίας  

o Περιβάλλον 

 

Οι παραπάνω περιοχές δράσεις αναπτύσσονται σε µεγαλύτερες κατηγορίες 

και είναι αλληλένδετες µεταξύ τους. Οι εταιρείες οι οποίες εντάσσουν στο πρόγραµµα 

τους την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δε σηµαίνει ότι θυσιάζουν τη µακροπρόθεσµη 

ανάπτυξη τους.  

Η επιτυχία για ισχυρά ετήσια αποτελέσµατα έχει αφετηρία τον τρόπο µε τον 

οποίο διοικείται η εταιρεία και στη συνέχεια τη φροντίδα των εργαζοµένων, την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη συνεισφορά στην υπεύθυνη λειτουργία 

στην αγορά και τη στήριξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.   

 

5.2 ∆ράσεις απέναντι στην κοινωνία 

Ανάλογα µε την ανάπτυξη της, η βιοµηχανία θα πρέπει να δίνει έµφαση είτε 

στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και της επαρχίας είτε στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον ακόµη και µέσα από τη συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και  
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τους τοπικούς φορείς. Οι δράσεις έχουν τελικό αποδέκτη το καταναλωτικό κοινό 

αλλά και κοινωνικές οµάδες, είτε µέσα από µηνύµατα στη συσκευασία του προϊόντος 

είτε µέσα από προγράµµατα κοινωνικής συνεισφοράς µέσω της επιστροφής ποσού 

από τα κέρδη στην τοπική ή ευρύτερη κοινωνία ή σε κοινωνικές οµάδες που 

αναζητούν στήριξη.  

Αναλυτικότερα η κοινωνική στήριξη επιτυγχάνεται µέσα από τις εξής 

δράσεις: 

• Σεβασµός προς τον τοπικό καταναλωτή  και την τοπική κοινωνία και 

κουλτούρα. 

• Συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ανάληψη προγραµµάτων σε 

τοµείς όπως είναι ο Αθλητισµός και ο Πολιτισµός. Μέσα από χορηγίες η 

βιοµηχανία µπορεί να στηρίζει τον αθλητισµό και την άσκηση ως 

σηµαντικούς παράγοντες για έναν ισορροπηµένο τρόπο ζωής και για την 

καλλιέργεια υγιών προτύπων. Ανάλογα µε την κλίµακα που 

δραστηριοποιείται η βιοµηχανία ενδέχεται να έχει και άλλες δυνατότητες για 

να στηρίξει τον αθλητισµό, συγκεκριµένα η διοίκηση µπορεί να στηρίζει τις 

τοπικές οµάδες, να διοργανώνει αθλητικές δραστηριότητες, τουρνουά ή 

φεστιβάλ. Ενώ όσον αφορά τον πολιτισµό, να τιµά την πολιτιστική 

κληρονοµιά στηρίζοντας παράλληλα το σύγχρονο πολιτισµό, µέσα από τη 

διοργάνωση φεστιβάλ αλλά και την οικονοµική συνεισφορά σε µουσεία.  

• Παροχή στήριξης προς τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, µέσα από την 

οικονοµική ενίσχυση µη κυβερνητικών οργανώσεων, σωµατείων, φορέων και 

οργανισµών οι οποίοι δρουν για την υποστήριξη αυτών των οµάδων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η χρηµατοδότηση για την ενίσχυση της 

στελέχωσης µε έµπειρο εξειδικευµένο προσωπικό της Εθνικής Γραµµής για τα 

παιδιά SOS 1056 µέσα από την πώληση του εµφιαλωµένου νερού «Zαγόρι». 

Η εταιρεία ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ- Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι-  στα πλαίσια 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στηρίζει τον οργανισµό «Το Χαµόγελο του 

Παιδιού» χρηµατοδοτώντας την ενίσχυση της στελέχωσης της Εθνικής 

Γραµµής για τα παιδιά- SOS 1056, έτσι Κοινωνικοί Λειτουργοί & 5 

Ψυχολόγοι είναι στη διάθεση του κοινού για κάθε θέµα που αφορά στο παιδί.  
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• Ανάλογα  µε το κεφάλαιο της µία βιοµηχανία παραγωγής και συσκευασίας 

µπορεί να δραστηριοποιείται ακόµη και στη στήριξη κοινωνιών που έχουν 

άµεση ανάγκη είτε λόγω σεισµού, είτε λόγω φωτιάς µε αρδευτικά έργα, µε 

προώθηση µηνύµατος στη συσκευασία για τον καταναλωτή ότι ένα ποσό από 

το κόστος αγοράς του προϊόντος διατίθεται για κοινωνικό σκοπό. Για 

παράδειγµα η εταιρεία Coca-Cola 3Ε (εικόνα 6) η οποία προωθεί µέρος των 

κερδών από τις πωλήσεις νερού για δενδροφύτευση και ανάπλαση 5 δασικών 

περιοχών σε συνεργασία µε τη µη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση 

που ιδρύθηκε το 1992 για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού 

περιβάλλοντος «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ». Ακόµη η κοινωνική ευαισθητοποίηση 

µπορεί να εκφράζεται και µέσα από δωρεές του ίδιου του προϊόντος που 

παράγει και συσκευάζει µία βιοµηχανία σε σεισµόπληκτους ή πυρόπληκτους. 

 

Εικόνα 5-1 Banner της εταιρείας Coca-Cola 3Ε για προώθηση του µηνύµατος 

 εταιρικής υπευθυνότητας 

 

           Πηγή: http://www.avragreen.gr/blog/ 

 

• Η συσκευασία πλέον αναλαµβάνει και «χρέος» ενηµέρωσης του καταναλωτή 

πάνω σε θέµατα που αφορούν την υγεία του. Συγκεκριµένα κάποιες εταιρείες 

µέσα από τη συσκευασία του προϊόντος, ειδικά όταν αυτό είναι τρόφιµο, 

παρακινούν τους καταναλωτές να ακολουθήσουν ένα ισορροπηµένο τρόπο 

διατροφής. Σε θέµατα διατροφής ωστόσο η βιοµηχανία παραγωγής και 

συσκευασίας µπορεί να χρηµατοδοτήσει προγράµµατα ή και σεµινάρια 

ενηµέρωσης προς τους καταναλωτές. 

• Μέσα από προγράµµατα που ευνοούν την ανάπτυξη και την εξέλιξη και 

αφορούν τους νέους είτε µε την στήριξη του εθελοντισµού είτε µε υποτροφίες 

σε συνεργασία µε Πανεπιστήµια. 
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• Εθελοντισµός µέσα από την ίδια την εταιρεία όπως είναι τα προγράµµατα 

αιµοδοσίας. Αρκετές εταιρείες εντάσσουν στο πρόγραµµα τους εθελοντική 

αιµοδοσία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για την υποστήριξη των 

οικογενειών των εργαζοµένων αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.  

• ∆ράσεις εθελοντισµού πάλι µέσα από το σύνολο των εργαζοµένων µε δράσεις 

αναδάσωσης και καθαρισµού ακτών µε ευρύτερο σκοπό την προστασία του 

Περιβάλλοντος, µε τη στήριξη ιδρυµάτων και ορφανοτροφείων άλλά και την 

ενίσχυση αποµακρυσµένων περιοχών.   

 

Η συσκευασία αποτελεί το µέσο διάδοσης του µηνύµατος εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης που θέλει να περάσει η εκάστοτε εταιρεία στους καταναλωτές, 

ωστόσο µέσα από τηλεοπτικές και έντυπες διαφηµιστικές καµπάνιες η κοινωνική 

ευαισθητοποίηση της εταιρείας ακολουθείται και από τους καταναλωτές. Αρκετές 

είναι οι φορές όπου µηνύµατα είτε για βοήθεια στο συνάνθρωπο, είτε για προστασία 

του περιβάλλοντος προωθούνται µέσω της διαφήµισης ενός προϊόντος.  

 

  5.3 ∆ράσεις µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος 

Η ανάγκη για περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες αποτελεί πλέον στόχο τόσο για 

τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές καθώς καλλιεργούνται ανησυχίες και 

προσδοκίες για περισσότερες ενέργειες υπευθυνότητας και διαφάνειας αναφορικά µε 

τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η συσκευασία πέραν του ότι συντηρεί, βοηθά στην 

επεξεργασία, στο marketing, στις πωλήσεις, στη διανοµή, προσφέρει και προστασία 

έναντι των περιβαλλοντικών συνθηκών αλλά και των φυσικών κινδύνων τους οποίους 

ενδέχεται να αντιµετωπίσει ένα προϊόν.  

Κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξαν σηµαντικές επενδύσεις και δράσεις µε 

στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. Μέρος των δράσεων επιτυγχάνεται µέσα από οικολογικές παρεµβάσεις 

αλλά και µέσα από µηνύµατα τα οποία υποστηρίζουν πως µε απλές και καθηµερινές 

κινήσεις οι οποίες δεν στοιχίζουν τίποτα επιτυγχάνεται η εξοικονόµηση χρηµάτων και 

ενέργειας. Ακόµα και τα διαφηµιστικά φυλλάδια ή οι ετικέτες και οι τσάντες 

µεταφοράς της συσκευασίας µπορούν να δηµιουργηθούν µε σεβασµό προς τη φύση. 

Εναλλακτικά το χαρτί της συσκευασίας αν δεν είναι ανακυκλωµένο, να είναι φιλικό  
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προς το περιβάλλον και να προέρχεται από ξύλο ειδικά επεξεργασµένο µε σεβασµό 

στο οικοσύστηµα και στο περιβάλλον. Η συσκευασία εκτός από εύχρηστη και µε 

καλή εµφάνιση να είναι και φιλική προς το περιβάλλον, ενώ για την παραγωγή της οι 

εγκαταστάσεις να τροφοδοτούνται µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθαρή ενέργεια 

που δε µολύνει το περιβάλλον. Τα µελάνια της κάθε συσκευασίας να διευκολύνουν 

την ανακύκλωση των τυπωµένων προϊόντων εξασφαλίζοντας τη µείωση των 

πτητικών οργανικών ενώσεων. Τα κουτιά φύλαξης της συσκευασίας µπορεί να είναι 

ανακυκλωµένα και οι παλέτες µεταφοράς να είναι οικολογικές και κατασκευασµένες 

από ξυλεία προερχόµενη από δάση µε Πανευρωπαϊκή ∆ασική Πιστοποίηση PEFC
1
.  

 

Εικόνα 5-2 Το λογότυπο Pan-European Forest Certification (PEFC) [48] 

 

 

Σε ότι αφορά τις δράσεις µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος θα 

µπορούσαν να κατανεµηθούν σύµφωνα µε τις κατηγορίες που ακολουθούν σε 

ελέγχους όσον αφορά την: 

� Κατανάλωση νερού 

� Κατανάλωση α’ ύλης 

� Κατανάλωση ενέργειας 

� Ερευνητικά προγράµµατα 

� Προγράµµατα αποκατάστασης 

� ∆ιαχείριση αποβλήτων  

� Ευαισθητοποίηση του κοινού µέσα από προγράµµατα 

Η συσκευασία η οποία έχει και τον πρώτο ρόλο στην επιλογή του προϊόντος 

από τον καταναλωτή και στη σχέση που θα αναπτύξει ο πελάτης µε το προϊόν εκτός 

του ότι συµβάλλει στην ασφάλεια του προϊόντος µπορεί να συµβάλλει και στη 

διαµόρφωση υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον. Η δράση αυτή είναι ανάλογη  

                                                   
1
 Το Συμβούλιο PEFC είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1999 ο οποίος 

προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των δασών μέσω της ανεξάρτητης πιστοποίησης από κάποιο τρίτο σώμα. Το PEFC παρέχει ένα 

μηχανισμό διασφάλισης προς τους αγοραστές προϊόντων από ξύλο και χαρτί ότι προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. 
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της παραγωγής της επιχείρησης. Μία επιχείρηση παραγωγής η οποία καθηµερινά 

καταναλώνει φυσικούς πόρους, όπως νερό- ενέργεια- πρώτες ύλες, θα πρέπει να έχει 

επίγνωση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων όπως είναι η έλλειψη 

νερού, πρώτων υλών και η αποδυνάµωση των φυσικών πόρων.  

Η υπεύθυνη διαχείριση του νερού η οποία αποτελεί πρώτη και επείγουσα 

προτεραιότητα για πολλές περιοχές λόγω του φαινοµένου της λειψυδρίας το οποίο 

είναι έντονο και αναµένεται να γίνει εντονότερο στο άµεσο µέλλον µπορεί να 

επιτευχθεί µέσα από: 

1. Το συνεχή έλεγχο στην ποσότητα του νερού που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια 

παραγωγής της συσκευασίας. 

2. Την ανακύκλωση και την επαναχρησιµοποίηση του νερού. 

3. Τον έλεγχο για τυχόν διαρροές 

4. Τη χρήση αδειοδοτηµένων γεωτρήσεων γύρω από την περιοχή εγκατάστασης.  

5. Νερό που δεν χρησιµοποιείται για την παραγωγική διαδικασία χρησιµοποιείται για 

το πότισµα των γύρω εκτάσεων.  

Ένα ακόµη παράδειγµα αποτελεί η δραστηριότητα της µονάδας παραγωγής 

της 3Ε στο Αίγιο. Το νερό το οποίο δεν χρησιµοποιείται κατά την παραγωγική 

διαδικασία επαναδροµολογείται στον υδροφόρο ορίζοντα. Μέρος της ποσότητας του 

νερού που δεν χρησιµοποιείται παραχωρείται δωρεάν στην τοπική κοινότητα µέσω 

βρύσης που κατασκευάστηκε για την άµεση πρόσβαση των κατοίκων ενώ υπάρχει 

ειδικό φωτοκύτταρο για να αποφευχθεί η παραµικρή σπατάλη. Αντίστοιχη µονάδα 

παραγωγής της 3Ε η οποία δραστηριοποιείται στα Μάλλια της Κρήτης έχει ειδικό 

σύστηµα µεταφοράς του νερού που δεν χρησιµοποιείται για εµφιάλωση σε κοντινή 

έκταση για άρδευση.  

Η αποδοτικότερη χρήση των Α’ υλών έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση 

αποβλήτων που προκύπτουν στα στάδια της βιοµηχανικής παραγωγής. Οι πρώτες 

ύλες δεν είναι ανεξάντλητες και η ανεξέλεγκτη σπατάλη των προηγούµενων 

δεκαετιών συνεπάγεται µε τον περιορισµό των φυσικών πόρων. Η εφαρµογή της ΕΚΕ 

από τις σύγχρονες βιοµηχανίες και επιχειρήσεις έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση των 

όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ενσωµάτωση αρχών βιώσιµης 

ανάπτυξης στις αποφάσεις και διαδικασίες. Έτσι ανάµεσα στα άλλα το τµήµα  
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προµηθειών πρέπει να υιοθετήσει νέα κριτήρια επιλογής προµηθευτών και να 

προτιµάει υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. 

Η κατανάλωση ενέργειας χωρίς ιδιαίτερο λόγο, εκτός από δαπανηρή είναι και 

µη οικολογική. Η κατανάλωση ενέργειας στα στάδια παραγωγής της συσκευασίας 

αλλά και στα στάδια συσκευασίας του προϊόντος µε τη χρήση πετρελαίου ή ρεύµατος 

από τη ∆ΕΗ έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Η 

επιχείρηση η οποία εντάσσετε στην ΕΚΕ οφείλει να κατανοήσει το πρόβληµα της 

κλιµατικής αλλαγής και να εκπονήσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την 

περιβαλλοντική προστασία και τη µείωση του «αποτυπώµατος» της στο περιβάλλον. 

Η εξοικονόµηση ενέργειας στα στάδια παραγωγής του προϊόντος και της 

συσκευασίας του δεν σηµαίνει υποβάθµιση της ποιότητας του αλλά αποφυγή 

σπατάλης.  Για την καλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας αρχικά γίνεται ένα αναλυτικό 

πλάνο το οποίο δείχνει τις πηγές κατανάλωσης ενέργειας και το ποσό που 

καταναλώνεται. Στη συνέχεια ενδείκνυται η εκπόνηση ενός σχεδίου το οποίο 

στηρίζεται στα στάδια στα οποία γίνεται και η µεγαλύτερη κατανάλωση. Η 

εξοικονόµηση της ενέργειας µετά από τα στάδια παραγωγής ακολουθείται και  στα 

σηµεία πώλησης του προϊόντος όπου αυτό είναι εφικτό. Έτσι για να µην επιβαρύνεται 

το ήδη επιβαρηµένο περιβάλλον οι εταιρείες µπορούν να ακολουθήσουν µία ή τις 

παρακάτω δράσεις στο σύνολο τους: 

• Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών µε τη χρήση ηλιακής ενέργειας, άρα 

λιγότεροι ρύποι προς το περιβάλλον. 

• Συστήµατα βιολογικού καθαρισµού, τα οποία θα προσφέρουν στην ετήσια 

εξοικονόµηση νερού (π.χ. πότισµα γεωργικών εκτάσεων).  

• Εξοικονόµηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µε τη χρήση 

ψυκτών θαλασσινού νερού για το σύστηµα κλιµατισµού στα γραφεία της 

εταιρείας. 

• Μέτρα για τη διαχείριση και τη µείωση των στερεών απορριµµάτων, µείωση 

σκουπιδιών µέσω της συνεργασίας µε αδειοδοτηµένες εταιρείες ανακύκλωσης 

χαρτιού, γυαλιού, µπαταρίες, ηλεκτρικών στοιχείων, ειδών εξοπλισµού Η/Υ, 

αλουµινίου, πλαστικού και γενικότερα υλικού που προκύπτει κατά τη 

λειτουργία των γραφείων της εταιρείας.  
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• Ανταποδοτικό πρόγραµµα ανακύκλωσης, στο οποίο θα συµµετέχουν οι 

εργαζόµενοι. Ανακύκλωση δηλαδή για παράδειγµα των κενών δοχείων 

µελάνης των εκτυπωτών της εταιρείας µε εξοικονόµηση χρηµάτων τα οποία 

θα µπορούν στη συνέχεια να διατεθούν σε κοινωφελή ιδρύµατα για 

ανθρωπιστικούς σκοπούς ή ανθρωπιστικά ιδρύµατα. 

• Ορθή κατανάλωση νερού µέσω της εκπαίδευσης προσωπικού. 

• Συχνός έλεγχος και καταµέτρηση καταναλώσεων 

• Ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση νερού για βοηθητικές χρήσεις όπως 

για παράδειγµα ανακύκλωση του νερού πλύσης συσκευασιών.  

• Χρήση λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας.  

• Ανάκτηση και αξιοποίηση συσκευασιών που απορρίπτονται στα στερεά 

απόβλητα. 

• Φιλικότερα προς το περιβάλλον ψυκτικά συστήµατα – σε περίπτωση που το 

προϊόν χρειάζεται ψυγείο για να διατηρηθεί.  

Μέσα από ερευνητικά προγράµµατα είναι εφικτή η παρακολούθηση των 

αέριων ρύπων που προέρχονται από τη λειτουργία της παραγωγής της συσκευασίας 

ώστε να διαπιστωθούν τυχόν υπερβάσεις των ορίων διοξειδίου του άνθρακα, και 

άλλων αέριων ρύπων όπως είναι το µονοξείδιο του άνθρακα ή η αιθάλη. Τυχόν χρήση 

ανεµογεννήτριας, ατµολέβητα, συµπαραγωγής ή χρήση φυσικού αερίου µειώνει 

αισθητά την τυχόν επιβάρυνση του περιβάλλοντος και η χρήση ενός από τα 

παραπάνω είναι απαραίτητη από µία εταιρεία η οποία εφαρµόζει την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη, ανάλογα βέβαια και µε το κεφάλαιο που εκείνη µπορεί να 

διαθέσει.  

Επιπλέον των ανωτέρω, πρόσθετος παράγοντας επιβάρυνσης του 

περιβάλλοντος από µία εταιρεία αποτελεί η διακίνηση των προϊόντων είτε είναι 

συσκευασµένα είτε προωθούνται προς συσκευασία. Ο σχεδιασµός των προϊόντων 

πρέπει να προνοεί ώστε να επιτρέπεται η εύκολη αποσυναρµολόγηση ή ανακύκλωση 

τους, η εύκολη και ασφαλής µεταφορά. Αυτό  επιτυγχάνεται µέσα από τη µείωση 

όγκου και τη συµπύκνωση ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διάθεση µεγάλου όγκου 

απορριµµάτων στις χωµατερές, να µειωθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις κατά την 

εµφιάλωση – συσκευασία του προϊόντος αλλά και η κατανάλωση ενέργειας για τη 

διακίνηση τους προς την κατανάλωση.  
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Η εφαρµογή της έννοιας και των αρχών κοινωνικής ευθύνης και της 

δέσµευσης της εταιρείας σε σχέση µε το περιβάλλον περιλαµβάνει και την εφαρµογή 

συστηµάτων ανακύκλωσης. Το Γερµανικό σύστηµα παραγωγής συσκευασιών 

περιλαµβάνει το «ο παράγων πληρώνει». Με βάση τη νοµοθεσία που θεσπίστηκε το 

1994 στη Γερµανία οι επιχειρήσεις παραγωγής συσκευασίας και πώλησης των 

συσκευασµένων προϊόντων είναι υπεύθυνες για την ανακύκλωση ποσοστού 

χρησιµοποιηµένων συσκευασιών το οποίο ποσοστό καθορίζεται κάθε φορά από την 

κυβέρνηση. Οι εταιρείες σε συνεργασία µε εταιρείες ανακύκλωσης µέσω του δικτύου 

“Green Dot” πληρώνουν το απαραίτητο ποσό στη µη- κερδοσκοπική οργάνωση 

“Duales System Deutschland” η οποία στη συνέχεια χρησιµοποιεί τα έσοδα ώστε να 

οργανώσει τη συγκοµιδή των ανακυκλώσιµων συσκευασιών- απορριµµάτων των 

νοικοκυριών και στη συνέχεια την προώθησή τους στις εταιρείες ανακύκλωσης [49].  

 

5.4  ∆ράσεις που επηρεάζουν θετικά την επιχειρηµατική κοινότητα 

 

Η συνειδητοποίηση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων έχει 

διαµορφώσει ένα νέο επενδυτικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον, επιβάλλοντας 

αλλαγές στη νοοτροπία, στη φιλοσοφία του σχεδιασµού αλλά και στην χρηµατο-

οικονοµική δραστηριότητα των εταιρειών. Η θεωρία που στήριζε ότι η εφαρµογή 

πράσινων πολιτικών επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις έχει πλέον 

ξεπεραστεί καθώς οι δράσεις αυτές αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες, προσδίδοντας 

προστιθέµενη αξία στην εταιρεία και τους µετόχους αποφέροντας οικονοµικό όφελος. 

Η υπεύθυνη εσωτερική λειτουργία µίας εταιρείας µαζί µε την παροχή 

προϊόντων και υπηρεσιών που είναι ασφαλή και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

καταναλωτών συνεισφέρουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και στην 

τόνωση της αγοράς. 

Η ΕΚΕ αποτελεί δέσµευση προς τους συνεργάτες, τους προµηθευτές αλλά και 

προς τους εργαζοµένους της ίδιας της επιχείρησης. Η αγορά και το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση αποτελούν κρίσιµο 

παράγοντα για την οικονοµική αποτελεσµατικότητα της. Η εφαρµογή της Εταιρικής 

Υπευθυνότητας στον τοµέα της αγοράς εξασφαλίζει τα κάτωθι: 

• ∆ιασφάλιση στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση. Η ποιότητα των παραγόµενων  
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προϊόντων αποτελεί τη βάση τόσο για την εκάστοτε επιτυχία µίας επιχείρησης 

όσο και για τη µελλοντική της επιτυχία και αποτελεί και υποχρέωση απέναντι 

στους καταναλωτές. Η επένδυση σε δράσεις ΕΚΕ στον τοµέα της αγοράς 

προσφέρουν στον καταναλωτή ένα σωστό προϊόν, σε σωστή συσκευασία, στο 

σωστό σηµείο πώλησης και στη σωστή τιµή, µε πρωταρχικό µέληµα την 

ασφάλεια του προϊόντος. Παράλληλα η εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας 

ορίζει αυστηρές προδιαγραφές για την ποιότητα αλλά και την αρτιότητα της 

συσκευασίας ενώ γίνονται έλεγχοι από τις πρώτες ύλες που εισέρχονται, 

έλεγχοι για την τήρηση των προδιαγραφών συσκευασίας και έλεγχοι στο 

τελικό προϊόν. Η διασφάλιση στην ποιότητα εξασφαλίζεται µέσα από 

εργαστηριακούς ελέγχους στην ποιότητα της πρώτης ύλης που εισέρχεται, της 

συσκευασίας και του προϊόντος αλλά και µέσα από τους οργανοληπτικούς, 

χηµικούς και µικροβιολογικούς ελέγχους που γίνονται για την τήρηση 

προδιαγραφών συσκευασίας και προϊόντος.  

• Προληπτική καταστροφή των αποθεµάτων µέσα από εταιρικό και νοµικό 

πλαίσιο λειτουργίας. Μέσα από ελέγχους ποιότητας τα αποθέµατα κρίνονται 

ακατάλληλα και καταστρέφονται όταν η συσκευασία είναι ελαττωµατική και 

παρατηρούνται τυχόν διαρροές, όταν καταστρέφονται οι συσκευασίες και 

λόγω κακής φωρτοεκφόρτωσης ή µεταφοράς. Τα προϊόντα αυτά µπορεί να 

είναι είτε έτοιµα προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά είτε αποθέµατα τα 

οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία (πρώτες 

ύλες, υλικά συσκευασίας και ανταλλακτικά).  

• ∆ιαφάνεια των εταιρικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών η οποία 

επιτυγχάνεται µέσα από τη δηµιουργία Επιτροπών µε ελεγκτικές 

δραστηριότητες στο ανθρώπινο δυναµικό και εσωτερικούς ελέγχους στα 

τµήµατα της εταιρείας.  

• Πλήρης ενηµέρωση, σήµανση και πιστοποίηση των προϊόντων της µε 

πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος. Για 

την επαρκή ενηµέρωση του καταναλωτή στη συσκευασία του προϊόντος 

αναγράφονται τα θρεπτικά στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα συχνά 

προσδιορίζονται σε πίνακα: η θερµιδική αξία ανά µονάδα προϊόντος, το 

ποσοστό θερµίδων που αντιστοιχεί το κάθε προϊόν σε σχέση µε τη  
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συνιστώµενη ηµερήσια ποσότητα και η ποσότητα που περιέχονται τα πιο 

σηµαντικά συστατικά τα οποία είναι οι θερµίδες, το νάτριο, τα λιπαρά, τα 

κορεσµένα λιπαρά, οι υδατάνθρακες, τα σάκχαρα, οι φυτικές ίνες και οι 

πρωτεΐνες. Οι έλεγχοι πιστοποίησης, στα πλαίσια της ΕΚΕ, στα προϊόντα 

τροφίµων, εξασφαλίζουν ότι σε αυτά δεν περιέχονται γενετικά τροποποιηµένα 

συστατικά.  

• Εφαρµογή κανόνων δεοντολογίας στο µάρκετινγκ και στη διαφήµιση, 

σεβασµός των δικαιωµάτων του παραγωγού και του καταναλωτή κ.λ.π. 

Για παράδειγµα στην ετικέτα των συσκευασιών της εταιρείας καλλυντικών 

“The Body shop” αναγράφεται πως η παραγωγή του προϊόντος αποτελεί  

µέρος του προγράµµατος δικαίου εµπορίου «το Εµπόριο µε Κοινότητες». Το 

Εµπόριο µε τις Κοινότητες είναι µία πρωτοβουλία της εταιρείας “The Body 

shop” η οποία στηρίζει την εµπορική συναλλαγή µε περισσότερους από 30 

προµηθευτές σε περισσότερες από 20 χώρες, προσφέροντας σε περισσότερους 

από 25.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσµο ένα απαραίτητο εισόδηµα 

προκειµένου να χτίσουν το µέλλον τους, υπερασπίζοντας παράλληλα τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.  

 

Εικόνα 5-3 ∆ιαφήµιση The Body Shop 
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• Προώθηση της επιχειρηµατικότητας νέων ατόµων που επιθυµούν να 

δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση 

και τα ταλέντα τους. 

• Ευαισθητοποίηση του κοινού και συµµετοχή των πολιτών σε προγράµµατα 

που εφαρµόζει η εταιρεία. 

• Υπεύθυνη διαφήµιση των προϊόντων. Είτε πρόκειται για το επικοινωνιακό 

υλικό είτε για την ίδια τη συσκευασία να ακολουθούνται αρχές διαφήµισης. 

Πιο συγκεκριµένα το µήνυµα που θέλει να περάσει η εταιρεία να είναι 

πρέπον, νόµιµο, δίκαιο, ειλικρινές, να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα 

και  να καλύπτει και να σέβεται τη διαφορετικότητα µίας κοινωνίας είτε σε 

επίπεδο ηλικίας, είτε γένους, φυλής, θρησκεύµατος, φυσικής ή διανοητικής 

ικανότητας. Παράλληλα να ακολουθεί και µία υπεύθυνη πολιτική διαφήµισης 

για τα παιδιά λαµβάνοντας υπόψη τις ενδεχόµενες επιπτώσεις που θα έχει η 

διαφήµιση σε αυτά. 

• Επικοινωνία µε τους µεταπωλητές και τους καταναλωτές. Η επικοινωνία 

µε τους µεταπωλητές βασίζεται στη δυνατότητα που παρέχει η εταιρεία 

παραγωγής και συσκευασίας µέσω τηλεφωνικής κλήσης να επικοινωνήσουν 

οι µεταπωλητές – πελάτες της εταιρείας ώστε να παραγγείλουν τα προϊόντα 

που επιθυµούν, να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη για τον εξοπλισµό που 

πιθανόν τους παρέχει η εταιρεία (π.χ. ψυγεία στον κλάδο αναψυκτικών ή 

παγωτών) ακόµη και να κάνουν τυχόν υποδείξεις. Η επικοινωνία µε τους 

τελικούς χρήστες – καταναλωτές λειτουργεί µε τη διάθεση γραµµών χωρίς 

χρέωση προς τους καταναλωτές για τυχόν αιτήµατα ή υποδείξεις.  

 

Η εφαρµογή της ΕΚΕ  µε στόχο την υπεύθυνη επιχειρηµατική δραστηριότητα 

βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο κρισιµότερος παράγοντας για την οικονοµική 

αποτελεσµατικότητα κάθε επιχείρησης είναι η αγορά και το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.  

 

5.5 ∆ράσεις που στηρίζουν το ανθρώπινο δυναµικό 

Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρµόζεται µέσα από ένα σύστηµα 

αξιών, στόχων και δραστηριοτήτων οι οποίες διέπουν τη διακυβέρνηση της εταιρείας.  
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Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί τον κυριότερο εκπρόσωπο µίας επιχείρησης καθώς 

αποτελεί τον κυριότερο εκπρόσωπο προς τους πελάτες, τους συνεργάτες και την 

τοπική κοινωνία.  

 Μία εταιρεία η οποία µεριµνά για το ανθρώπινο δυναµικό και το εργασιακό 

της περιβάλλον εφαρµόζοντας πολιτική ίσων ευκαιριών, εργασιακές συνθήκες 

ασφαλείας, προγράµµατα εκπαιδεύσεως και επιµορφώσεως εργαζοµένων διασφαλίζει 

τη φήµη της ως προτιµητέου εργοδότη αλλά και τη δηµιουργική κινητοποίηση των 

εργαζοµένων της στην επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων.  

 Ένα πρόγραµµα το οποίο εφαρµόζεται στο περιβάλλον εργασίας συνεισφέρει 

στο ανθρώπινο δυναµικό µέσα από:  

o Ίσες ευκαιρίες για απασχόληση και επαγγελµατική εξέλιξη η οποία 

επιτυγχάνεται µε την ενηµέρωση των εργαζόµενων για τις κενές θέσεις 

που τυχόν προκύψουν στην εταιρεία. Στη συνέχεια οι θέσεις που 

ανακοινώνονται να καλύπτονται έπειτα από αξιολόγηση της απόδοσης 

και της ανάπτυξης αλλά και µε βάση το σύστηµα της διαδοχής. Για 

όσους λαµβάνουν µέρος σε αυτή τη διαδικασία να πραγµατοποιείται 

συζήτηση για τις επαγγελµατικές επιδιώξεις τους αλλά και για τις 

εναλλακτικές καριέρας που υπάρχουν στην εταιρεία.  

o Ισότιµη αντιµετώπιση των εργαζοµένων ώστε να µη γίνονται 

διακρίσεις σε οποιοδήποτε εργασιακό θέµα (π.χ. προαγωγές, αυξήσεις 

στο µισθό ή άδειες) λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκείας, 

καταγωγής, φύλου και ηλικίας. 

o Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Η εταιρεία να ορίζει 

συγκεκριµένη πολιτική µε κύριο στόχο την εξάλειψη των ατυχηµάτων 

κατά την παραγωγική διαδικασία ώστε οι κίνδυνοι να αναγνωρίζονται, 

να εκτιµώνται και να προλαµβάνονται.  

o Τη δια βίου µάθηση. Τα εξειδικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα τα 

οποία αφορούν την ανάπτυξη τεχνικών ή διοικητικών δεξιοτήτων 

αποτελούν επένδυση για την εταιρεία.  

o Συνεισφορά στην ποιότητα ζωής και υγεία τόσο των εργαζοµένων 

όσο και των οικογενειών τους µέσα από τη συµµετοχή τους σε 

ιατρικές εξετάσεις (π.χ. εξετάσεις αίµατος, θώρακος,  
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καρδιογραφήµατα) οι οποίες γίνονται σε συµβεβληµένα µε την 

εταιρεία ιατρικά κέντρα ακολουθώντας νοµοθετικές διατάξεις.  

o Αξιοκρατία στις αµοιβές και σεβασµός των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων ώστε να µη γίνονται διακρίσεις λόγω φύλου, 

θρησκεύµατος, καταγωγής.  

o Εθελοντικές παροχές και πέρα από τη νοµοθεσία. Η εταιρεία εκτός 

από τις υποχρεωτικές από τη νοµοθεσία παροχές όπως είναι το 

επίδοµα αδείας, η ασφάλιση και οι ηµέρες αδείας να προσφέρει 

πρόσθετα και εθελοντικές παροχές τόσο για την επιβράβευση των 

εργαζοµένων όσο και για την δέσµευση τους στην ανάπτυξη της 

εταιρείας. Η εταιρεία οφείλει να φροντίζει ώστε όλοι οι εργαζόµενοι 

είτε είναι µε σύµβαση ορισµένου είτε µε σύµβαση αορίστου χρόνου  

να απολαµβάνουν τις πρόσθετες παροχές χωρίς να γίνονται διακρίσεις. 

Οι παροχές αυτές µπορεί να είναι: ασφάλειες ζωής ή συνταξιοδοτικά 

προγράµµατα, δωρεάν προϊόντα από το σύνολο εκείνων που 

παράγονται και συσκευάζονται, κάλυψη εξόδων για παιδικές 

κατασκηνώσεις ή παιδικούς σταθµούς, γιορτές για τα παιδιά των 

εργαζοµένων και επιδόµατα για τους αριστούχους µαθητές, εκδροµές  

και εορταστικές εκδηλώσεις για τους εργαζοµένους µε τη συµµετοχή 

των οικογενειών τους, µετακίνηση προς την εργασία και πρόβλεψη 

θέσεων στάθµευσης.  
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6  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY) 

 

6.1 Προοίµιο 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η γενικότερη πορεία της 

εφαρµογής της ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις ώστε να θεµελιωθεί το υπόβαθρο πάνω στο 

οποίο θα βασιστεί η δεύτερη κατεύθυνση. Η δεύτερη κατεύθυνση, η οποία θα 

παρουσιασθεί στη συγκεκριµένη ενότητα αφορά συγκεκριµένες επιχειρήσεις στις 

οποίες εφαρµόστηκε η ΕΚΕ. Απώτερος στόχος του κεφαλαίου αυτού, µε το οποίο 

κλείνει η διπλωµατική εργασία, είναι να συµπυκνώσει τα ευρήµατα της µελέτης και 

να αποτελέσει παράλληλα ένα αιτιολογηµένο εργαλείο στην κατεύθυνση της 

θεσµικής προσαρµογής και οργάνωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα 

πρότυπα µία σύγχρονης και βιώσιµης επιχειρηµατικής προσπάθειας µε σηµαντικά 

περιθώρια του κοινωνικού της ρόλου. 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθούν 3 επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην 

συσκευασία τροφίµων-αναψυκτικών. Ειδικότερα:  

 

1. Εταιρεία ΣΥΜΕΤΑΛ βιοµηχανία αλουµινόχαρτου Α.Ε. 

Παραγωγή εύκαµπτων συσκευασιών  

2. Εταιρεία COCA COLA Τρία Έψιλον 

3. Μικρή επιχείρηση παραγωγής και συσκευασίας αεριούχων ποτών 

Παδιά Άννα & Κ. Ο.Ε. 

 

6.2 Εταιρεία ΣΥΜΕΤΑΛ βιοµηχανία αλουµινόχαρτου Α.Ε. 

Παραγωγή εύκαµπτων συσκευασιών  

 

Η εταιρεία ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. είναι εταιρεία παραγωγής εύκαµπτων 

συσκευασιών τσιγάρων, σοκολάτας και άλλων τροφίµων (καθώς και άλλων 

προϊόντων όπως ανάγλυφα αναδιπλούµενα φύλλα αλουµινίου). Οι πρώτες ύλες της 

εγκατάστασης είναι το αλουµίνιο και το χαρτί και η ετήσια κατανάλωση για το έτος 

2008 ήταν 3,112 τόνοι για το αλουµίνιο και 4.560 τόνοι για το χαρτί. Η επιχείρηση 

αναπτύσσει Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνο µε τις οδηγίες του  
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Κανονισµού της ΕΚ αρ. 761/2001 (EMAS) και συµµετέχει στο κοινοτικό Σύστηµα 

Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου µε στόχο την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών 

απαιτήσεων στην επιχειρηµατική δραστηριότητά της, αλλά και τη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η πρωτοβουλία για ανάπτυξη και πιστοποίηση του 

Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι ένα σηµαντικό στάδιο της δέσµευσης 

της εταιρείας για βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. 

Η εταιρεία έχει συντάξει δύο Περιβαλλοντικές δηλώσεις στα πλαίσια των 

απαιτήσεων του κοινοτικού Συστήµατος Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

(EMAS). Στην τελευταία η οποία συντάχθηκε το 2008, παρουσιάζονται τα εξής: 

� Περιγραφή της εταιρείας, της παραγωγικής της διαδικασίας καθώς και της 

Περιβαλλοντικής της Πολιτικής.  

� Περιγραφή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και της δοµής του. 

� Παρουσίαση και ανάλυση των αναγνωρισµένων σηµαντικών Περιβαλλοντικών 

Πλευρών που συνδέονται µε δραστηριότητες της εταιρείας. 

� Οι αντικειµενικοί Περιβαλλοντικοί Σκοποί και Στόχοι του Συστήµατος. 

� Παρουσίαση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης της εταιρείας και των 

Περιβαλλοντικών ∆εικτών. 

Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας εκτελούνται αυστηροί ποιοτικοί 

έλεγχοι οι οποίοι και αποτελούν ένα µόνο µέρος ενός διεξοδικού Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το ISO 9001:2000. Το ικανό και έµπειρο 

διοικητικό προσωπικό που διαθέτει είναι υπεύθυνο για τις παροχές υπηρεσιών στους 

πελάτες της ακόµα και µετά την πώληση. Η εταιρεία καλύπτει τις µεγαλύτερες 

ανάγκες της Ελληνικής αγοράς αλλά είναι ως επί το πλείστον εξαγωγική µε 

σηµαντικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, την Ασία αλλά και σε τρίτες χώρες. 

Εξαγόµενα προϊόντα είναι κυρίως υλικά εσωτερικής συσκευασίας σιγαρέτων και 

σοκολάτας. 

Στην Περιβαλλοντική δήλωση [46] αναφέρεται πως η δέσµευση για την 

προστασία του Περιβάλλοντος και για τον περιορισµό των επιπτώσεων των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας υλοποιείται µέσω των ακόλουθων επιµέρους βηµάτων: 

o Συνεχής αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δραστηριοτήτων 

της SYMETAL S.A. µε σκοπό την µείωση των επιπτώσεων µέσα από τον 

έλεγχο: 



“Περιβαλλοντική πολιτική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εταιρειών που παράγουν  

και χρησιµοποιούν προϊόντα συσκευασίας” 

2011 

 

118  

 

 

i) της διάθεσης των στερεών απορριµµάτων 

ii) των υγρών αποβλήτων, και 

iii) της κατανάλωσης των φυσικών πόρων 

o Συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων µέσω: 

i) των ετήσιων ανασκοπήσεων καθώς και 

ii) της θέσπισης Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων 

o ∆έσµευση για συµµόρφωση µε όλες τις σχετικές Περιβαλλοντικές 

Νοµοθετικές απαιτήσεις. 

o Λήψη προληπτικών µέτρων για την αποφυγή αντιµετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων. 

o Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιµόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού. 

o Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά µε τα 

περιβαλλοντικά θέµατα. 

 

Ο κος Κωνσταντίνος Κόντος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, της εταιρείας εκτός 

των άλλων αναφέρει στην Περιβαλλοντική δήλωση και τους Περιβαλλοντικούς 

Σκοπούς που έχουν τεθεί : 

 

• Ορθή ∆ιαχείριση των ΠΟΕ (πτητικές οργανικές ενώσεις). 

• Βέλτιστη ∆ιαχείριση των στερεών αποβλήτων.  

• Βελτίωση της ∆ιαχείρισης της καταναλισκόµενης ενέργειας. 

Επιπλέον προσθέτει πως η εταιρεία ΣΥΜΕΤΑΛ AE έχει εγκαταστήσει το 

σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΜΑS, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα 

οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. 

Το σύστηµα αυτό έχει ενσωµατωθεί στο προϋπάρχον σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός ενιαίου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 

περιλαµβάνει: 

o ∆ιαχείριση ποιότητας κατά ISO 9001 

o Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση κατά EMAS 

o ∆ιαχείριση ασφάλειας τροφίµων κατά ISO 22000 
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o ∆ιαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001. 

 

Ο κορµός του Ενιαίου ∆ιαχειριστικού Συστήµατος είναι το Σύστηµα 

Ποιότητας και πάνω σε αυτό προσαρµόστηκαν τα υπόλοιπα τρία υποσυστήµατα. Στο 

παρακάτω σχήµα απεικονίζεται το µοντέλο του ενιαίου συστήµατος και οι 

επικαλύψεις µεταξύ των υποσυστηµάτων υποδηλώνουν κοινά σηµεία µεταξύ τους: 

 

 

Εικόνα 6-1 Το Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύστηµα Ποιότητας εταιρείας ΣΥΜΕΤΑΛ 

[46] 

 

Με βάση την Περιβαλλοντική δήλωση στο ενιαίο σύστηµα, υπάρχουν κοινές 

διαδικασίες που ισχύουν και για τα τέσσερα υποσυστήµατα του καθώς και 

διαδικασίες που αφορούν στο σύστηµα EMAS αποκλειστικά, όπως: 

o Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πτυχών 

o Λειτουργικός Έλεγχος 

o Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης. 

Οι σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές της εταιρείας προέκυψαν ύστερα από 

ενδελεχή αναγνώριση όλων των περιβαλλοντικών πλευρών της εταιρείας και 

αξιολόγησή τους µε τα ακόλουθα 4 κριτήρια: 

◊ Ύπαρξη νοµοθετικής απαίτησης 

◊ Συχνότητα εµφάνισης της περιβαλλοντικής πλευράς 
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◊ Κόστος διαχείρισης της πλευράς 

◊ Σηµαντικότητα ως προς την επίπτωση στο περιβάλλον. 

 

Οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι οι οποίοι τίθενται κάθε έτος µε 

ορίζοντα ενός έτους (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) και είναι οι ακόλουθοι: 

 

Πίνακας 6 -1 Περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι της εταιρείας 

Περιβαλλοντικός 

σκοπός 

Περιβαλλοντικός στόχος Περιβαλλοντικό πρόγραµµα 

Αύξηση του ποσοστού 

χρήσης χηµικών 

(χρωµάτων, λακκών & 

θερµοσυγκολλητικών) 

µε βάση νερό από 24,32% 

σε 26,53% (αύξηση 

~10%) για τα προϊόντα 

που παράγει τώρα η 

εταιρεία 

Εφαρµογή προγράµµατος που θα 

περιλαµβάνει: Καταγραφή όλων 

των καταναλισκοµένων χηµικών, 

εξέταση κάθε δυνατότητας 

αντικατάστασης χηµικών βάσης 

διαλύτη µε αντίστοιχα βάσης 

νερού. Εργαστηριακές δοκιµές 

Θερµοσυγκολλητικών λακκών 

∆ιαχείριση των 

ΠΟΕ 

(πτητικές 

οργανικές 

ενώσεις) 
Μηδενισµός των 

εκποµπών ΠΟΕ 

(πτητικών οργανικών 

ενώσεων) από τους 

απαγωγούς της 

εγκατάστασης 

Εφαρµογή προγράµµατος που θα 

περιλαµβάνει: Υπολογισµούς 

καταναλώσεων διαλυτών, spot 

µετρήσεις εκποµπών και 

εγκατάσταση συστήµατος 

µετάκαυσης (afterburner) στους 

απαγωγούς 

Βέλτιστη 

∆ιαχείριση 

των στερεών 

αποβλήτων 

Μείωση της φύρας στην 

παραγωγή (απορρίµµατα 

χαρτιού, αλουµινίου και 

αλουµινόχαρτου) κατά 

1% σχέση µε τον µέσο 

όρο κάθε 

τελευταίας τριετίας 

Βελτιστοποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας για επίτευξη της 

µείωσης. ∆ιεξαγωγή σχετικών 

σεµιναρίων σε χειριστές και 

προϊσταµένους. Τήρηση σχετικών 

οδηγιών εργασίας. 
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Ανακύκλωση ή 

επαναχρησιµοποίηση 

του 100% των άχρηστων 

παλετών και 

ξυλοκιβωτίων 

Προώθηση των άχρηστων 

παλετών σε βιοµηχανίες 

παραγωγής MDF ή 

επαναχρησιµοποίηση τους όπου 

είναι εφικτό 

 

Ανακύκλωση 100% του 

απορριπτόµενου χαρτιού 

στα γραφεία 

Συγκέντρωση χαρτιού γραφείων 

και 

προώθηση µαζί µε το scrap 

χαρτιού της παραγωγής, σε 

εταιρεία ανακύκλωσης χάρτου 

Βελτίωση της 

ποιότητας της 

ατµόσφαιρας 

Μείωση των καυσαερίων 

κλαρκ κατά 33,3% 

Βελτίωση της 

διαχείρισης πόρων 

Μείωση της 

κατανάλωσης diesel για 

κλαρκ κατά 33,3% 

Αγορά δύο ηλεκτροκίνητων 

κλαρκ (περονοφόρων) και 

αντίστοιχα απόσυρση ενός 

πετρελαιοκίνητου 

 

Η ενεργός συµµετοχή των εργαζοµένων της εταιρείας ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε  στην 

εφαρµογή του ΣΠ∆ είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης 

και παρακίνησης του προσωπικού, ακολουθούνται τα εξής προγράµµατα: 

o Ανακύκλωση µπαταριών: Σε συνεργασία µε το εγκεκριµένο Σύστηµα 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης απορριµµάτων µπαταριών «ΑΦΗΣ», έχουν 

τοποθετηθεί ειδικοί διαφανείς κάδοι µέσα στους οποίους οι εργαζόµενοι 

τοποθετούν όχι µόνο τις άχρηστες µπαταρίες που χρησιµοποιούν στην 

εταιρεία, αλλά και µπαταρίες που συλλέγουν από τις οικίες τους. Με αυτό τον 

τρόπο µεταφέρουν και στην προσωπική τους ζωή περιβαλλοντικά φιλικές 

πρακτικές. 

o Επαναχρησιµοποίηση-ανακύκλωση χαρτιού στα γραφεία: Γίνεται προσπάθεια 

ελαχιστοποίησης των απορριµµάτων χάρτου που παράγονται για τις ανάγκες 

των γραφείων. Αρχικά µειώνονται οι παραγόµενες ποσότητες χαρτιού (πχ 

εκτύπωση σε διπλή όψη) ενώ στην συνέχεια οι ποσότητες χαρτιού 

συλλέγονται και προωθούνται προς ανακύκλωση µαζί µε τα απορρίµµατα 

χαρτιού της παραγωγής [49] . 
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Το ΣΠ∆ της επιχείρησης ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ επιθεωρείται από Επαληθευµένο 

Περιβαλλοντικό Επιθεωρητή του Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas Certification 

Hellas S.A., και βρίσκεται σύµφωνο µε  τις απαιτήσεις του κανονισµού ΕΚ αρ. 

761/2001 του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για το Κοινοτικό Σύστηµα 

Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS). 

 

6.3 Εταιρεία COCA COLA Τρία Έψιλον 

Η εταιρεία Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής 

και εµπορίας µη αλκοολούχων ποτών στην ελληνική αγορά και έχει έδρα την Αθήνα. 

Είναι µέλος του ελληνικού πολυεθνικού Οµίλου Coca-Cola Hellenic, ενός από τους 

µεγαλύτερους –παγκοσµίως– εµφιαλωτές προϊόντων της The Coca-Cola Company, 

µε παρουσία σε 28 χώρες, περισσότερους από 48.500 εργαζοµένους και έδρα την 

Αθήνα. Ο Όµιλος δηµιουργήθηκε το 2000 µετά τη συγχώνευση της Coca-Cola 

Beverages Plc. µε την τότε Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε. (3Ε). Η µετοχή του 

Οµίλου διαπραγµατεύεται πρωτίστως στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και 

στα χρηµατιστήρια την Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και του Σύδνεϋ [47] . 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον εµφιαλώνει, διανέµει και εµπορεύεται τη 

µεγαλύτερη γκάµα αναψυκτικών τα οποία είναι προιόντα της πολυεθνικής εταιρείας 

The Coca-Cola Company (προϊόντα: Coca-Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Burn), ενώ 

η ποικιλία συµπληρώνεται και µε τα δικά της προϊόντα, που περιλαµβάνουν σειρά 

χυµών (προιόντα : Amita και Frulite), εµφιαλωµένο νερό (προϊόντα : ΑΥΡΑ, 

WaterBlue και Λύττος), καθώς και συσκευασµένα προϊόντα καφέ και τσαγιού σε 

συνεργασία µε άλλες εταιρίες (προιόντα: καφές illy cafe, τσάι Nestea) . Παράλληλα 

µε τις δραστηριότητες εµφιαλώσεως υγρών προίόντων η εταιρεία εισχώρησε 

δυναµικά και στην αγορά των snacks «πατάτας» µε τα πατατάκια Τσακίρης µε την  

εξαγορά της Τσακίρης ΑΒΕΕ το 2003. 

Η εταιρεία Coca-Cola Τρία Έψιλον διαθέτει στην Ελλάδα 7 σύγχρονες 

µονάδες, οι οποίες στο σύνολό τους έχουν 31 γραµµές παραγωγής και µία η 

θυγατρική. Όλες οι µονάδες είναι πιστοποιηµένες κατά ISO 22000, ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001, για την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων, την 

περιβαλλοντική διαχείριση και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, από τον 

ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Lloyd’s, ενώ έχει αναπτύξει και εφαρµόζει σύστηµα  
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HACCP. Επενδύει, συστηµατικά, σε νέες τεχνολογίες, αυστηρά συστήµατα ελέγχου 

Ποιότητας, αλλά και στην ανάπτυξη και δηµιουργία νέων, καινοτόµων προϊόντων, 

που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από το 2008. Στον κοινωνικό απολογισµό ο οποίος 

εκδόθηκε για το 2008 αναφέρεται ότι η προστασία του Περιβάλλοντος, ο σεβασµός  

προς το συνάνθρωπο, η ουσιαστική προσφορά και η έµπρακτη συµµετοχή στις 

ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας αποτελούν θεµελιώδεις αρχές της λειτουργίας και 

δραστηριοποίησης της εταιρείας Coca-Cola Τρία Έψιλον. Στο πλαίσιο αυτό, η Coca-

Cola Τρία Έψιλον έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα Κοινωνικής 

Υπευθυνότητας, το οποίο υλοποιείται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό 

την καθιστά σηµαντικό εταίρο των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, αλλά 

και της ελληνικής κοινωνίας εν γένει. Οι βασικοί άξονες του προγράµµατος εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης περιλαµβάνουν το Χώρο Εργασίας, την Αγορά, το Περιβάλλον 

και την Κοινωνία, αν και µέσα στο 2008, όπως αναφέρετε στον κοινωνικό 

απολογισµό, δεν έλαβαν χώρα σηµαντικές αλλαγές στην Εταιρεία Coca-Cola Τρία 

Έψιλον, που να επηρεάζουν τη διαχείριση της Κοινωνικής Υπευθυνότητας [47]. 

Ο Γενικός ∆ιεθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, ∆ηµήτριος Ι. Βιδάκης 

αναφέρει χαρακτηριστικά στον µήνυµα του στον κοινωνικό απολογισµό 2008 πως «η 

πεποίθηση ότι η σταθερότητα και η βιωσιµότητα είναι εξίσου σηµαντικοί παράγοντες 

µε την ανάπτυξη και την οικονοµική επιτυχία, έχει οδηγήσει την Coca-Cola Τρία 

Έψιλον, στις τέσσερις δεκαετίες δράσης της ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη, να 

αποφασίζει και να πράττει στηριζόµενη στην πεποίθηση ότι για να είναι 

µακροπρόθεσµα επιτυχηµένη, πρέπει να δηµιουργεί αξία, όχι µόνο για τους µετόχους 

της, αλλά και για όλους τους κοινωνικούς της εταίρους: η επιχειρηµατική ανάπτυξη 

δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τη φροντίδα των εργαζοµένων, την προστασία του 

περιβάλλοντος, τη συνεισφορά στην υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς και τη στήριξη 

των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση» .  

Με βάση τον κοινωνικό απολογισµό του 2008 η δέσµευση της εταιρείας στην 

αρχή της υπεύθυνης λειτουργίας, εστιάζει σε τέσσερεις βασικές ενότητες, στις οποίες 

η εταιρεία προσπαθεί να λειτουργεί µε υπευθυνότητα, επιδρώντας θετικά στους 

Κοινωνικούς Εταίρους, που επηρεάζονται από τη δραστηριότητά της. Σε κάθε µία  
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από τις παραπάνω ενότητες, έχουν αναγνωριστεί επιπλέον περιοχές δράσης, που 

σχετίζονται µε την επίδραση που έχει ή θα µπορούσε να έχει η εταιρεία στους 

Κοινωνικούς της Εταίρους και το περιβάλλον. Τα αποτελέσµατα αυτής της 

διαδικασίας περιγράφονται συνοπτικά στο παρακάτω πλαίσιο λειτουργίας, µέσω του 

οποίου η εταιρεία προσεγγίζει και διαχειρίζεται συστηµατικά την Κοινωνική 

Υπευθυνότητα [47] : 

1.  Κοινωνία: Στόχος της εταιρείας είναι η επένδυση χρόνου, εµπειρίας και πόρων 

για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη δηµιουργία σχέσης συνεργασίας και την 

ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και της χώρας γενικότερα. 

2. Αγορά: Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που είναι 

ασφαλή και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών της, η υπεύθυνη 

εσωτερική λειτουργία της εταιρείας, καθώς και η συνεισφορά στην υπεύθυνη 

λειτουργία των πελατών, των προµηθευτών και της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται. 

3. Περιβάλλον: Στόχος της εταιρείας είναι η διεξαγωγή των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων της µε τρόπο που να περιορίζει τις όποιες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, καθώς και η ενσωµάτωση αρχών βιώσιµης ανάπτυξης στις 

αποφάσεις και διαδικασίες της. 

4. Χώρος Εργασίας: Στόχος της εταιρείας είναι η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος 

εργασίας για τους εργαζοµένους µας, που είναι δίκαιο, ασφαλές και 

προσανατολισµένο στη συµµετοχή και ανάπτυξή τους. 

Η υπεύθυνη λειτουργία της κάθε εταιρείας αποτελεί και δέσµευση απέναντι σε 

δράσεις όπως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Στην περίπτωση της Coca-Cola Τρία 

Έψιλον υπάρχει επιτροπή η οποία έχει και την ευθύνη για το σχεδιασµό, το 

συντονισµό και την υλοποίηση των δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας, σε επίπεδο 

Οµίλου. Η Επιτροπή αυτή: 

� Ενηµερώνεται κάθε τρίµηνο από το Συµβούλιο Κοινωνικής Υπευθυνότητας του 

Οµίλου, που αποτελείται  από επικεφαλής ∆ιευθύνσεων του Οµίλου. 

� Παρακολουθεί και παρουσιάζει στο ∆.Σ. την επίδοση όλων των εταιρειών του 

Οµίλου (συµπεριλαµβανοµένης και της Coca-Cola Τρία Έψιλον) στο θέµα της 

Κοινωνικής Υπευθυνότητας . 
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6.3.1 Έρευνα για την διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας  

Έπειτα από διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη από την 

εταιρεία το έτος 2008 και που αποσκοπούσε στη διερεύνηση της 

αποτελεσµατικότητας της συνεργασίας κατεγράφησαν απόψεις από 1.500 περίπου 

Κοινωνικούς Εταίρους, από διάφορες οµάδες (Αρχών, Τοπικών Κοινωνιών, Μέσων 

Μαζικής Ενηµέρωσης, Aκαδηµαΐκής Κοινότητας, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

Πελατών, Καταναλωτών και Καθοδηγητών Γνώµης) στις περιοχές Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και Πάτρα όπου υπάρχει επιχειρηµατική δραστηριότητα . 

Τα θέµατα και ερωτήµατα που απασχόλησαν την περιοχή µελέτης ήταν τα 

παρακάτω: 

o Σηµαντικότητα της Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

o Περιοχές στις οποίες η Εταιρεία εστιάζει σήµερα 

o Περιοχές στις οποίες η Εταιρεία θα έπρεπε να εστιάζει 

o Τρόποι επικοινωνίας θεµάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

Εν συνεχεία τα αποτελέσµατα της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν για τον 

καθορισµό δράσεων, καθώς και την κατανόηση των κύριων προκλήσεων που 

αντιµετωπίζει η εταιρεία αλλά και ο Όµιλος Coca Cola Hellenic µέρος του οποίου 

αποτελεί η Coca Cola Τρία Έψιλον : 

� Χρήση νερού 

� Ενέργεια και κλιµατικές αλλαγές 

� Υγεία των καταναλωτών 

� Συσκευασίες και ανακύκλωση 

� Ανάπτυξη εργαζοµένων 

� Συνεργασία προµηθευτών 

� Συνεργασία µε τοπικές κοινωνίες 

 

6.3.2 Συστήµατα ∆ιοίκησης και διαχείρισης της Κοινωνικής 

Υπευθυνότητας 

Όλες οι Μονάδες της Coca-Cola Τρία Έψιλον έχουν πιστοποιηθεί και 

λειτουργούν µε βάση σειρά συστηµάτων διοίκησης, ενώ η εταιρεία συνολικά 

ακολουθεί σειρά προτύπων και οδηγιών στο πλαίσιο της συστηµατικής διαχείρισης 

της Κοινωνικής Υπευθυνότητας: 
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Πίνακας 6-2 Εφαρµοσµένα πρότυπα πιστοποίησης 

Σύστηµα / Πρότυπο / 

Οδηγία 

Χρήση 

ISO 9001 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ISO 1400 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 

OHSAS 18001 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Eργασία 

ISO 22000 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων 

HACCP Σύστηµα Hazard Analysis and Critical Control Point (στο 

πλαίσιο του οποίου γίνονται σχετικές επιθεωρήσεις του 

Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων-ΕΦΕΤ). 

(Πηγή: Όµιλος Coca Cola Hellenic [47] ) 

 

6.3.3 Αναγνώριση και Ευαισθητοποίηση κοινού στα πλαίσια εφαρµογής 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

H εταιρεία Coca-Cola Τρία Έψιλον εφαρµόζει και προγράµµατα που σκοπό 

έχουν και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό, τόσο στην υπεύθυνη χρήση νερού, όσο και 

σε άλλα περιβαλλοντικά θέµατα, όπως η ανακύκλωση υλικών και η κατανάλωση 

ενέργειας. 

 Η αρχική οργάνωση είχε σαν αποτέλεσµα την αναγνώριση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή και την εµφιάλωση του τελικού 

προϊόντος. Εντοπίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιχειρηµατικής της 

δραστηριότητας αναγνωρίστηκαν ζητήµατα όπως η διαχείριση ενέργειας, η 

προστασία της στοιβάδας του όζοντος, η ποιότητα των αποβλήτων υδάτων, 

διαχείριση των υδάτινων πόρων κ.α. Ενώ οι επενδύσεις που έγιναν µέσα στα δύο 

χρόνια πριν συνταχθεί η µελέτη ξεπέρασαν τα 5,2 εκατοµµύρια ευρώ για τη µελέτη 

και εφαρµογή του προγράµµατος προστασίας του περιβάλλοντος.  

 

6.3.4 Πρώτες ύλες και στερεά απόβλητα συσκευασίας  

Η δραστηριοποίηση της Coca-Cola Τρία Έψιλον πάνω στην εφαρµογή της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει ως αφετηρία τα πρώτα στάδια και τη διαδικασία 

παραγωγής και στη συνέχεια τη διανοµή µέχρι το προϊόν να καταλήξει στους  
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ενδιάµεσους πελάτες οι οποίοι είναι οι προµηθευτές του καταναλωτή  ή και 

κατευθείαν στον ίδιο τον καταναλωτή.  

Η πολιτική της εταιρείας απέναντι στην εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης αναγνωρίζει ότι οι πρώτες ύλες δεν είναι  ανεξάντλητες. Πιστή στην αρχή 

Μειώνω – Επαναχρησιµοποιώ – Ανακυκλώνω, στοχεύει στην πιο αποδοτική χρήση 

των περιορισµένων φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα στοχεύει στη µείωση των 

παραγόµενων στερεών αποβλήτων, που προκύπτουν από κάθε βιοµηχανική 

δραστηριότητα.  

Στην περίπτωση της βιοµηχανίας ποτών, που αποτελεί και το µεγαλύτερο 

εύρος παραγωγής της εταιρείας τα στερεά απόβλητα αποτελούνται κυρίως από δύο 

κατηγορίες: 

o Απόβλητα από τη διαδικασία παραγωγής (δηλαδή από τη συσκευασία των 

προϊόντων ή τη χρήση των συστατικών) 

o Απόβλητα συσκευασίας µετά την κατανάλωση (όπως είναι οι 

χρησιµοποιηµένες συσκευασίες) 

Παρόλο που η εταιρεία ανακυκλώνει σειρά υλικών, προς το παρόν δε γίνεται 

χρήση ανακυκλωµένων υλικών (όπως πλαστικό εισαγωγής), κάτι που όµως 

αναφέρεται ως µελλοντική επιδίωξη της εταιρείας. 

Η Εταιρεία φροντίζει για την υπεύθυνη αποκοµιδή των αποβλήτων που 

παράγονται, ιδιαίτερα για υλικά ειδικού τύπου, που περιέχουν συστατικά που 

χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία (όπως λάδια, 

λαµπτήρες, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός). Για το λόγο αυτό, 

συνεργάζεται µε αδειοδοτηµένους φορείς διαχείρισης αποβλήτων και προωθεί το 

100% των υλικών αυτών που για το 2008 έφτασαν τους 33 τόνους, για ασφαλή 

διάθεση (από τους οποίους οι 19 τόνοι ήταν ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 

εξοπλισµός), µε βάση τις κοινοτικές και ελληνικές οδηγίες [47] . 

 

6.3.5 Κατανάλωση ενέργειας και εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 

τη διάρκεια παραγωγής και εµφιαλώσεως 

Σηµαντική κατανάλωση ενέργειας της Coca-Cola Τρία Έψιλον προέρχεται 

από τις Μονάδες εµφιάλωσης, όπου απαιτείται η χρήση ενέργειας σε όλη την 

παραγωγική διαδικασία, αλλά και για µία σειρά από διαδικασίες, όπως είναι η  
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θέρµανση, η παστερίωση, ο καθαρισµός των δοχείων και του εξοπλισµού, οι 

µεταφορές, η συσκευασία, ο φωτισµός και ο εξαερισµός. Για το λόγο αυτό, η 

Εταιρεία επιδιώκει να βελτιώνει τις διαδικασίες παραγωγής, µειώνοντας αντίστοιχα 

την κατανάλωση ενέργειας και την ατµοσφαιρική ρύπανση µε αέρια θερµοκηπίου 

(όπως το CO2).  

Μάλιστα, η Εταιρεία εδώ και χρόνια έχει επενδύσει στη χρήση clark που 

λειτουργούν µε συσσωρευτές ηλεκτρικού ρεύµατος (µπαταρίες), για µείωση ρύπων 

στις αποθήκες της. 

Σε πιο στρατηγικό επίπεδο, όπου είναι εφικτό και οικονοµικώς δυνατό, η 

εταιρεία χρησιµοποιεί φιλικότερες προς το Περιβάλλον πηγές ενέργειας (που 

µειώνουν τη δηµιουργία αερίων θερµοκηπίων) στις Μονάδες παραγωγής της, όπως 

για παράδειγµα σε Σχηµατάρι, Θεσσαλονίκη και Βόλο, όπου χρησιµοποιείται κατά 

βάση φυσικό αέριο, για την παραγωγή ενέργειας. 

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής δράσης της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της 

επιτυχίας ενός από τους στόχους που ήταν η κατανόηση από τους καταναλωτές ότι η 

προστασία του περιβάλλοντος χρειάζεται την κινητοποίηση όλων κατά τη διάρκεια 

της καθηµερινότητας, διότι ακόµα και η πιο µικρή αλλαγή στη συµπεριφορά και τις 

συνήθειές τους συµβάλλει στην προστασία του προωθήθηκαν τα παρακάτω βασικά 

µηνύµατα: 

o «Το έφτιαξα εγώ… απλά κλείνοντας τη βρύση» το οποίο στοχεύει στην 

υπεύθυνη διαχείριση του νερού από τους καταναλωτές 

o «Το έφτιαξα εγώ… απλά σβήνοντας το φως» το οποίο στοχεύει στην 

υπεύθυνη διαχείριση του νερού και την εξοικονόµηση ενέργειας 

o «Το έφτιαξα εγώ… απλά φυτεύοντας µια γλάστρα στο µπαλκόνι µου» το 

οποίο στοχεύει στην παρότρυνση των καταναλωτών για τη δηµιουργία 

πρασίνου και εφαρµογή πράσινης λύσης σε µικρή κλίµακα. 

o «Το έφτιαξα εγώ… απλά ανακυκλώνοντας» το οποίο στοχεύει στην στροφή 

του καταναλωτικού κοινού για την ανακύκλωση .  

H Coca-Cola Τρία Έψιλον εφάρµοσε µέσα στο 2008 το πρόγραµµα  

ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών «ΑΥΡΑ, it’s so easy being green», 

µε απώτερο σκοπό να κατανοήσουν όλοι την ανάγκη διαφύλαξης του πράσινου στην 

Ελλάδα. 
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Η κεντρική ιδέα της καµπάνιας εστιάζει στην ενηµέρωση του καταναλωτή µε σκοπό 

την ανάπτυξη έντονων συναισθηµάτων και τη δραστηριοποίηση όλων µε µικρές και 

απλές πράξεις των οποίων η καθηµερινή εφαρµογή αλλάζει ουσιαστικά τη στάση 

απέναντι στο περιβάλλον µε ευεργετικά αποτελέσµατα στο µέλλον.  

Η καµπάνια [47] περιελάµβανε σειρά ενεργειών και προγραµµάτων, όπως: 

o 3 τηλεοπτικά spot σε όλα τα κανάλια και δηµιουργικές έντυπες καταχωρήσεις 

o δώρα που παρότρυναν σε πράσινες δράσεις (όπως ανακυκλώσιµη τσάντα για 

τα ψώνια µε στόχο τη µείωση της χρήσης πλαστικού, γλαστράκια µε 

οικολογικά µηνύµατα µε στόχο να κάνουµε το περιβάλλον που ζούµε πιο 

όµορφο) 

o συµµετοχή σε προγράµµατα αναδάσωσης 

o χορηγία των δράσεων του πρώτου Green Design Festival υπό την αιγίδα του 

∆ήµου Αθηναίων µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Αθήνας 

γύρω από το περιβάλλον 

o δράσεις όπως το eco museum, η πράσινη βιβλιοθήκη, το ανοικτό θέατρο 

κατασκευασµένο από ξύλινες παλέτες στο οποίο έλαβαν χώρα συναυλίες και 

διάφορα εκπαιδευτικά δρώµενα 

o street artists που έφτιαξαν µεγάλα graffiti σε µορφή δέντρων 

o πράσινοι χάρτες στους σταθµούς του Μετρό 

o τον πρώτο κάθετο κήπο στο κτήριο του παλιού ∆ηµαρχείου της Αθήνας, που 

θεωρείται από τις πλέον ενδεδειγµένες καλαίσθητες πράσινες λύσεις για τις 

πόλεις. 

Με βάση τον απολογισµό που εκδόθηκε από την Coca Cola 3Ε πάνω από 5,4 

εκατοµµύρια Έλληνες έχουν γίνει δέκτες των µηνυµάτων του προγράµµατος αυτού 

από το 2008, όπου και ξεκίνησε. 

 

6.3.6 Κοινωνική δράση και υπευθυνότητα  

Η εταιρεία Coca-Cola Tρία Έψιλον αναφέρει στον απολογισµό της πως οι 

εµπορικές χορηγίες δε θεωρούνται τµήµα Κοινωνικής Υπευθυνότητας Από το 2007, η 

Coca-Cola Τρία Έψιλον χρησιµοποιεί για τον υπολογισµό της αξίας των 

προγραµµάτων κοινωνικής συνεισφοράς που εφαρµόζει, το διεθνώς αναγνωρισµένο 

µοντέλο London Benchmarking Group (LBG). Στο πλαίσιο των πολύπλευρων  
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δράσεων που εφαρµόζει σε όλο το εύρος της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, η εταιρεία 

έχει εντάξει και την κοινωνική συνεισφορά προς οµάδες της κοινωνίας που έχουν 

ανάγκη υποστήριξης [47] . 

Στο πλαίσιο του συνολικού προγράµµατός κοινωνικής υπευθυνότητας, η 

Coca-Cola Τρία Έψιλον δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ισορροπηµένη στήριξη όχι µόνο 

τους Αθήνας αλλά και των τοπικών κοινωνιών και τους επαρχίας, µέσα από τη 

σύµπραξη µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς. 

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δίνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τους νέους ανθρώπους και αναγνωρίζεται ότι ο ρόλος µιας κοινωνικά υπεύθυνης 

εταιρείας στην ισορροπηµένη πνευµατική, συναισθηµατική και προσωπική ανάπτυξή 

των νέων ανθρώπων µπορεί να είναι ουσιαστικός. Στα πλαίσια της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης η εταιρεία στηρίζει τις δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη 

τόσο των δεξιοτήτων όσο και των ενδιαφερόντων τους. 

Επιπλέον στηρίζει την κοινωνία µέσα από τη στήριξη ευπαθών οµάδων αλλά 

και µη Κυβερνητικών Οργανώσεων, φορέων και οργανισµών. Μάλιστα, µε την 

παροχή υλικοτεχνικών µέσων και τους απαραίτητους πόρους, διαθέτει χρόνο και 

τεχνογνωσία προσφέροντας κάθε είδους ηθική ή άλλη στήριξη. 

Από την εταιρεία Coca-Cola Τρία Έψιλον εφαρµόστηκαν τα εξής 

προγράµµατα που η Εταιρεία το 2008 στα πλαίσια της Κοινωνικής Εταιρικής 

Ευθύνης [47] : 

o Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ζωγραφικής του MDA (για 5η συνεχή φορά) 

o Υποστήριξη δράσεων του Σωµατείου Θεόφιλος, διαφόρων οικοτροφείων 

στην Ελλάδα και µονάδων απεξάρτησης (όπως ΚΕΘΕΑ Νόστος, ∆ιάβαση 

κλπ.) 

o Έκθεση Ζωγραφικής του 3ου ειδικού σχολείου Πατρών 

o Επίσηµη Τελετή Υπογραφής του Μνηµονίου της Ανάληψης των Παγκοσµίων 

Αγώνων Special Olympics στην Αθήνα 

o 1ο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου κωφών ανδρών και γυναικών 

στην Πάτρα 

o Ιστιοπλοϊκός Αγώνας του Ειδικού Σχολείου Λακκιάς. 
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6.3.7 Συνεισφορά στην αγορά µέσα από εταιρική εσωτερική 

υπευθυνότητα 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον θέτει ως σηµαντική της υποχρέωση απέναντι στα 

εκατοµµύρια καταναλωτών που χρησιµοποιούν τα προϊόντα της την ποιότητα και την 

ασφάλεια των προϊόντων της καθώς πιστεύει ότι είναι η βάση της σηµερινής και 

µελλοντικής της επιτυχίας. Eπενδύοντας συστηµατικά και µε συνέπεια αποσκοπεί να 

προσφέρει στον καταναλωτή το σωστό προϊόν, στη σωστή συσκευασία, στο σωστό 

σηµείο πώλησης και στη σωστή τιµή, µε πρωταρχικό µέληµα την ασφάλεια του 

προϊόντος.  

Στον τοµέα εµφιαλώσεως η εταιρεία εφαρµόζει το The Coca-Cola 

CompanyQuality System (TCCCQS), που ορίζει αυστηρές προδιαγραφές για την 

ποιότητα των προϊόντων και την αρτιότητα της συσκευασίας, συγκεκριµένα [47] :  

o Σε κάθε εργοστασιακή µονάδα, το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας διενεργεί 

ελέγχους για τις πρώτες ύλες που εισέρχονται, τις συσκευασίες και το τελικό 

προϊόν 

o Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, εφαρµόζει τακτικούς οργανοληπτικούς, 

χηµικούς και µικροβιολογικούς ελέγχους για την τήρηση των προδιαγραφών 

τόσο της συσκευασίας όσο και των προϊόντων 

o Όλες οι µονάδες της εταιρείας είναι πιστοποιηµένες κατά ISO 9001, ενώ έχει 

αναπτυχθεί και εφαρµόζεται το σύστηµα HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Point) 

o Όλες οι µονάδες είναι πιστοποιηµένες κατά ISO 22000, που διασφαλίζει την 

υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων, στον κύκλο ζωής τους. 

Μέσα από την εφαρµογή των συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου που 

εφαρµόζονται, βασιζόµενα στην ανάλυση κινδύνων και καθορίζουν ελεγκτικές 

δραστηριότητες η εταιρεία έχει σκοπό να «παρέχει προίόντα και υπηρεσίες ασφαλή 

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών» και να «συνεισφέρει στην 

υπεύθυνη λειτουργία των πελατών που αποτελούν τους προµηθευτές στην αγορά» .  

Η εκτεταµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα απαιτεί από την Coca-Cola Τρία 

Έψιλον υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας, ο οποίος στη συνέχεια µεταφέρεται και στην 

αλυσίδα συνεργασίας. Έτσι η διοίκηση µέσα από τα συστήµατα ποιοτικού 

εσωτερικού ελέγχου τα οποία εφαρµόζονται: 
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• δεσµεύεται ρητά στην εφαρµογή και διατήρηση ενός ισχυρού συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου, σε όλες τις δραστηριότητές της 

• λειτουργεί βάσει Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας 

• έχει διορίσει Ελεγκτική Επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου, 

που αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους, µη εκτελεστικούς διευθυντές της 

εταιρείας 

• εφαρµόζει συγκεκριµένες χρηµατοοικονοµικές πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και πολιτική ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων [47] . 

Επιπλέον από το 2005, στην Εταιρεία λειτουργεί ξεχωριστό Τµήµα 

Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αναφέρεται λειτουργικά στην Ελεγκτική Επιτροπή 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διοικητικά στον Οικονοµικό ∆ιευθυντή του Οµίλου. 

Η δοµή αυτή, διασφαλίζει την ανεξαρτησία του τµήµατος, αλλά και την εφαρµογή 

ισχυρών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου ενώ στις αρµοδιότητες του 

περιλαµβάνονται: 

� η διατήρηση ολοκληρωµένου ετήσιου πλάνου ελέγχου, για όλες τις 

λειτουργίες της εταιρείας 

� η αξιολόγηση της επάρκειας των σηµείων ελέγχου αναφορικά µε τις 

εσωτερικές λειτουργίες της εταιρείας, την εφαρµογή των λογιστικών 

προτύπων, των χρηµατοοικονοµικών αναφορών και των διοικητικών 

λειτουργιών  

� η συµµετοχή στην ανάπτυξη ∆ιαδικασιών και Πολιτικών σε 

συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση, µε σκοπό την αντιµετώπιση αδυναµιών 

στα σηµεία εσωτερικού ελέγχου 

� η έκδοση περιοδικών αναφορών και η συνεχής ενηµέρωση προς την 

Ελεγκτική Επιτροπή και τη διοίκηση, που συνοψίζουν τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου και σχετικών δραστηριοτήτων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου καλύπτει όλες 

τις δραστηριότητες και τα τµήµατα και ως εκ τούτου όλους τους εργαζοµένους της 

εταιρείας, ενώ µέσω της διαδικασίας αυτής εντοπίζονται περιοχές της εταιρείας, όπου 

υπάρχουν αυξηµένοι κίνδυνοι για θέµατα διαφθοράς [47] .  

Το 2008, όπως κάθε χρόνο, έγιναν εκατοµµύρια έλεγχοι στα εργαστήρια  των 

επτά µονάδων παραγωγής, σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας, στο  
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πλαίσιο των εσωτερικών προτύπων της εταιρείας, που ξεπερνούν τις απαιτήσεις της 

νοµοθεσίας και του συστήµατος ISO 22000. 

Με στόχο να επιβεβαιώσει περαιτέρω την ποιότητα των προϊόντων νερού, η 

µονάδα του Αιγίου (όπου εµφιαλώνονται τα προϊόντα ΑΥΡΑ και WaterBlue), 

εφαρµόζει το «Equase», το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου ικανότητας 

του Μικροβιολογικού εργαστηρίου, που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει την 

παρακολούθηση της µικροβιολογικής ποιότητας του νερού σε όλα τα στάδια της 

επεξεργασίας – από τη γεώτρηση µέχρι το τελικό προϊόν – αξιολογώντας την 

παρουσία βακτηρίων, ιών και παρασίτων [47] . 

Συµπληρωµατικά η εταιρεία συγκεντρώνει δείγµατα προϊόντων που διαθέτει 

από τα σηµεία πώλησης, σε µηνιαία βάση, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται 

τόσο στα εργαστήρια της εταιρείας όσο και σε ανεξάρτητα εργαστήρια του 

εξωτερικού, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η άριστη ποιότητά τους. 

 

6.3.8 Περιβάλλον παραγωγικής δραστηριότητας 

Η επιτυχία µίας εταιρείας βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στους ανθρώπους της 

καθώς  σε καθηµερινή βάση, δηµιουργούν, αποφασίζουν, λαµβάνουν πρωτοβουλίες, 

συµµετέχουν και υλοποιούν το όραµα και τις αξίες της εταιρείας, στηρίζοντας 

συγχρόνως την υπεύθυνη λειτουργία της. 

Σκοπός της κάθε εταιρείας θα πρέπει να είναι η δηµιουργία ενός εξαιρετικού 

περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζοµένους της, που είναι δίκαιο, ασφαλές και 

προσανατολισµένο στη συµµετοχή και ανάπτυξή τους. 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προκειµένου να πετύχει τον παραπάνω στόχο, 

προχώρησε στα παρακάτω κύρια µέτρα :  

o Όλες οι εγκαταστάσεις της Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι πιστοποιηµένες 

κατά OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Series – OHSAS 18000) 

για την Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας. Προχωρώντας ένα βήµα 

ακόµα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον αποφάσισε να πιστοποιήσει όλες τις 

Μονάδες, εφαρµόζοντας ένα ακόµα πιο εξελιγµένο σύστηµα, το πρότυπο The 

Coca-Cola Company Safety Management System (TCCC SMS). 
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o Η Εταιρεία εντοπίζει τους κινδύνους, οι οποίοι καταγράφονται στις γραπτές 

Μελέτες Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων (Μ.Ε.Ε.Κ.), που έχουν 

συνταχθεί για όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια, φροντίζει 

να τους εξαλείψει ή να τους περιορίσει, λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα. 

Στις περιπτώσεις που οι κίνδυνοι, έστω και µειωµένοι, παραµένουν, η 

Εταιρεία εκπαιδεύει τους εργαζοµένους και τους εφοδιάζει µε τα κατάλληλα 

µέσα ατοµικής προστασίας. 

o Εφαρµόζει το Σύστηµα Μηδενισµού Ατυχηµάτων (ΣΥ.Μ.Α.), το οποίο 

λειτουργεί προληπτικά, καταγράφοντας και αναλύοντας τις πρακτικές που 

χρήζουν βελτίωσης, ώστε να εντοπιστούν τα αίτια και να εξαλειφθούν. 

o Σε όλες τις παραγωγικές µονάδες, έχει συστήσει Επιτροπές Υγείας και 

Ασφάλειας που συνέρχονται, ανά τρίµηνο, µαζί µε εκπροσώπους της 

εταιρείας, για να συζητήσουν τα θέµατα που αφορούν στο Χώρο Εργασίας 

τους. Η ∆ιοίκηση απαντά σε όλες τις προτάσεις των επιτροπών αυτών. 

o Σε όλες τις εγκαταστάσεις υπάρχουν ιατρεία, όπου παρέχονται οι πρώτες 

βοήθειες και πραγµατοποιούνται επισκέψεις από τους ιατρούς εργασίας. 

Από τις αρχές του 2008 επέκτεινε τη µεθοδολογία ανάλυσης των ατυχηµάτων, 

αφού γίνεται ανάλυση των συνθηκών κάθε ατυχήµατος (ανά µονάδα, είδος, 

σοβαρότητα) και µηνιαία αναφορά στα κεντρικά γραφεία στη Βιέννη [47].  

 

6.4 Μικρή επιχείρηση παραγωγής και συσκευασίας αεριούχων ποτών 

Παδιά Άννα & Κ. Ο.Ε. 

 

6.4.1. Λίγα λόγια για την επιχείρηση 

Η επιχείρηση παραγωγής και συσκευασίας αεριούχων ποτών Παδιά Άννα & 

Κ. Ο.Ε. είναι µία µικρή επιχείρηση εγκατεστηµένη στους Φούρνους Κορσεών. 

Οι Φούρνοι είναι ένα πολύνησο σύµπλεγµα ανάµεσα στη Σάµο και στην 

Ικαρία το οποίο περιλαµβάνει 3 µεγάλα νησιά (τα 2 κατοικήσιµα) και άλλες 19 

επώνυµες βραχονησίδες. Στους οικισµούς των Φούρνων µε βάση τα στοιχεία της 

στατιστικής υπηρεσίας είναι εγγεγραµµένοι 1500 κάτοικοι. Το χειµώνα ο πληθυσµός 

κυµαίνεται στα 700 – 800 άτοµα αλλά το καλοκαίρι ξεπερνάει τα 2000 άτοµα. Στο  
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άλλο κατοικήσιµο νησί του συµπλέγµατος, τη Θύµαινα, ο πληθυσµός κυµαίνεται σα 

150 άτοµα.  

Η µικρή επιχείρηση παραγωγής και συσκευασίας αεριούχων ποτών ιδρύθηκε 

το 1974 µε εισαγωγή µηχανηµάτων από την Αγγλία από τον Κώστα Παδιά. Στη 

συνέχεια το 1988 τα µηχανήµατα αντικαταστήθηκαν από πιο σύγχρονα.   

 Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµφιάλωση αεριούχων 

ποτών σε γυάλινες συσκευασίες και διαθέτει µακρόχρονη εµπειρία αποτελώντας µία 

σύγχρονη µονάδα εµφιάλωσης αναψυκτικών στο Βόρειο Αιγαίο.  

Το 1988 η επιχείρηση µεταφέρθηκε σε καινούριες εγκαταστάσεις καθώς 

αγοράστηκαν νέα µηχανήµατα (όπως πλυντήριο φιαλών µεγαλύτερης δυναµικότητας, 

νέες δεξαµενές) ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για µεγαλύτερη παραγωγή.  

 

 

Εικόνα 6 - 2 Εµφιάλωση αεριούχου ποτού στην επιχείρηση Παδιά Άννα & Κ. 

Ο.Ε. ΤΟ 1987. Η εικόνα είναι από το αρχείο της ΕΡΤ (1987) 
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6.4.2. Τα προϊόντα 

Από το 1974 παράγει αεριούχα ποτά αποκλειστικά για τοπική χρήση και 

εξαγωγή στα γύρω νησιά. Η επιχείρηση τροφοδοτεί τους Φούρνους – Θύµαινα, 

Πάτµο Λειψούς και Ικαρία. 

Τα προϊόντα που παράγονται είναι τα εξής:  

• Ανθρακούχος πορτοκαλάδα σε γυάλινη φιάλη 250ml (κάθε φιάλη 

επιστρέφεται), σε συσκευασία «κιβώτιο» 24 τεµαχίων.  

• Ανθρακούχος λεµονάδα σε γυάλινη φιάλη 250ml (κάθε φιάλη 

επιστρέφεται), σε συσκευασία «κιβώτιο» 24 τεµαχίων.  

• Ανθρακούχος γκαζόζα σε γυάλινη φιάλη 250ml (κάθε φιάλη επιστρέφεται), 

σε συσκευασία «κιβώτιο» 24 τεµαχίων.  

• Ανθρακούχος βυσσινάδα σε γυάλινη φιάλη 250ml (κάθε φιάλη 

επιστρέφεται), σε συσκευασία «κιβώτιο» 24 τεµαχίων.  

 

 

 

Εικόνα 6-3 Τοπική παραδοσιακή πορτοκαλάδα ανθρακούχος πορτοκαλάδα σε 

γυάλινη φιάλη 250ml. Η ονοµασία είναι πορτοκαλάδα Λαγού 
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Τα συστατικά των προϊόντων είναι νερό, φυσικός χυµός από λεµόνι ή πορτοκάλι 

ή βύσσινο, ζάχαρη, διοξείδιο του άνθρακα, φυσικές αρωµατικές ουσίες και το 

συντηρητικό που χρησιµοποιείται είναι το βενζοϊκό νάτριο (0.5%). Η γκαζόζα είναι 

ακόµη πιο απλή στην παραγωγή της καθώς µε 20kl κιτρικό οξύ, ζάχαρη, νερό και 

διοξείδιο του άνθρακα παράγονται 18000 µπουκάλια. 

 Ο χυµός και η ζάχαρη παραγγέλνονται από τη Χίο ενώ τα πώµατα και κιτρικό 

οξύ από τον Πειραιά. 

 

6.4.3. Οι εγκαταστάσεις  

Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι ο χώρος παραγωγής ο οποίος 

καλύπτει 250τ.µ. και οι χώροι αποθήκευσης οι οποίοι είναι αρκετοί και βρίσκονται 

πλησίον της εγκατάστασης παραγωγής αλλά και µέσα στη χώρα των Φούρνων.  

 

Τα µηχανήµατα παραγωγής και εµφιάλωσης είναι σύγχρονα και από τη 

γραµµή παραγωγής αναψυκτικών παράγονται καθηµερινά 40 κιβώτια τα οποία 

περιέχουν 24 φιάλες έκαστο. 

  

6.4.4. Πρακτικές διοίκησης 

Η επιχείρηση δίνει µεγάλη βάση στην ποιότητα των προϊόντων και στο 

ανθρώπινο δυναµικό Οι εργαζόµενοι έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα 

ασφάλειας και πιστοποιήσεων δηµιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις καλής 

λειτουργίας και υγιεινής.  

Αν και µικρή επιχείρηση προκειµένου να επιτευχθεί η ασφάλεια των 

προϊόντων ακολουθείται η ισχύουσα νοµοθεσία και οι βασικές αρχές ορθής 

εργοστασιακής πρακτικής. Βασική αρχή της επιχείρησης είναι η ασφάλεια των 

παραγόµενων προϊόντων από άποψη βιολογικών, χηµικών και φυσικών κινδύνων. 

Γίνονται απαραίτητες µετρήσεις των προϊόντων ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες 

προδιαγραφές π.χ. µέτρηση διοξειδίου του άνθρακα, πωµατισµός, καθαρό 

περιεχόµενο , αλκαλικότητα νερού, σκληρότητα κτλ.). 

Παράλληλα γίνονται και µικροβιολογικοί έλεγχοι από το ξεκίνηµα του νερού ως 

το τελικό προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν πιθανή µόλυνση.  
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6.4.5. Οργανώνοντας την κοινωνική υπευθυνότητα 

Κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το µέγεθος της αποτελεί βασικό παράγοντα 

της αγοράς αλλά και αναπόσπαστο µέλος της κοινωνίας µέσα στην οποία 

δραστηριοποιείται. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε να 

εφαρµοσθούν οι στρατηγικές της ΕΚΕ σε µία µικρή επιχείρηση παραγωγής και 

συσκευασίας προϊόντων η οποία απασχολεί 10 άτοµα.  

Η επιχείρηση λειτουργεί 4 δεκαετίες και πράττει στηριζόµενη στην πεποίθηση 

ότι για να είναι µία επιχείρηση επιτυχηµένη µακροπρόθεσµα πρέπει να δηµιουργεί 

αξία όχι µόνο για τους υπαλλήλους της αλλά και για την τοπική κοινωνία.  

Η εργασία εστιάζει σε τέσσερις βασικές ενότητες οι οποίες αν εφαρµοσθούν η 

επιχείρηση θα λειτουργεί µε υπευθυνότητα επιδρώντας θετικά στους κοινωνικούς 

εταίρους οι οποίοι επηρεάζονται από τη δραστηριότητά της.  

 

 

Κάθε µία από τις παρακάτω ενότητες σχετίζονται µε την επίδραση που έχει ή 

θα µπορούσε να έχει η επιχείρηση στους κοινωνικούς εταίρους. Οι τέσσερις ενότητες 

ακολουθούν τη γενικότερη πορεία της εφαρµογής της ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις που 

παρουσιάσθηκε στην προηγούµενη ενότητα: 

• Στηρίζοντας την κοινωνία: βασικό χαρακτηριστικό της επιχείρησης 

δεν είναι µόνο η ανάπτυξη της και το κέρδος από τις πωλήσεις των προϊόντων αλλά 

και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας µέσα στην οποία δρα και από την οποία εισάγει 

το κέρδος της. Η επιχείρηση δρα ως υπεύθυνος πολίτης και συµµετέχει στην τοπική 

ανάπτυξη και πρόοδο µέσα από τη συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους 

τοπικούς φορείς. Η επιχείρηση παραγωγής και συσκευασίας αεριούχων ποτών Παδιά 

Άννα & Κ. Ο.Ε. στηρίζει την κοινωνία καθώς σε συνεργασία µε την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την ανάληψη προγραµµάτων σε τοµείς 

όπως είναι ο Αθλητισµός και ο Πολιτισµός. Μέσα από χορηγίες η εταιρεία στηρίζει 

τον αθλητισµό και τις τοπικές οµάδες, µε ενίσχυση της τοπικής οµάδας ποδοσφαίρου 

και µε χορηγίες στις αθλητικές δραστηριότητες και τουρνουά που γίνονται κάθε 

χρόνο στους Φούρνους.  Ενώ όσον αφορά τον πολιτισµό, στηρίζει µε χορηγίες και 

δωρεάν διάθεση των αεριούχων ποτών τα παραδοσιακά πανηγύρια και φεστιβάλ που 

γίνονται την εαρινή περίοδο. Η επιχείρηση θα µπορούσε να διαθέσει και κάποιο ποσό  
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για την οικονοµική ενίσχυση των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων που υπάρχουν στο 

νησί και τη στήριξη των οικογενειών τους και είναι κάτι το οποίο συζητείται µε την 

τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

Η επιχείρηση επίσης στηρίζει προγράµµατα που ευνοούν την ανάπτυξη και την 

εξέλιξη και αφορούν τους νέους είτε µε την στήριξη του εθελοντισµού είτε µε τη 

µορφή πρακτικής άσκησης σε συνεργασία µε Πανεπιστήµια. 

• Προστατεύοντας το περιβάλλον: Καθώς οι δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων µπορούν να έχουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ανεξαρτήτως του 

µεγέθους της επιχείρησης κρίνεται απαραίτητη η εφαρµογή ολοκληρωµένων 

συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου της επίδρασης που ασκεί µία παραγωγική 

διαδικασία στο περιβάλλον. Στην επιχείρηση παραγωγής και συσκευασίας αεριούχων 

ποτών Παδιά Άννα & Κ. Ο.Ε. τα προϊόντα συσκευάζονται µε απόλυτο σεβασµό στις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού αλλά και του περιβάλλοντος. 

Η δράση αυτή είναι ανάλογη της παραγωγής της επιχείρησης. Η επιχείρηση  

 

παραγωγής καθηµερινά καταναλώνει νερό- ενέργεια- πρώτες ύλες και έχει επίγνωση 

της έλλειψης νερού η οποία χαρακτηρίζει το νησί. Η υπεύθυνη διαχείριση του νερού  

αποτελεί πρώτη και επείγουσα προτεραιότητα λόγω του φαινοµένου της λειψυδρίας 

το οποίο είναι έντονο και επιτυγχάνεται µέσα από ελέγχους που γίνονται στην 

ποσότητα του νερού που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια επαναχρησιµοποίησης της  

συσκευασίας, έλεγχους για τυχόν διαρροές και τη χρήση αδειοδοτηµένων 

γεωτρήσεων γύρω από την περιοχή εγκατάστασης. Οι φιάλες συγκεντρώνονται 

περνούν από το πλυντήριο φιαλών και έπειτα εµφιαλώνονται πάλι ώστε να βγουν 

στην αγορά. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων αφού 

οι συσκευασίες δεν πετάγονται αλλά επαναχρησιµοποιούνται. Το πρόγραµµα αυτό 

προλαµβάνει την τυχόν ρύπανση που θα προκαλούσαν οι φιάλες εάν αποθέτονταν 

στα απορρίµµατα. Ο σχεδιασµός του τελικού προϊόντος προνοεί ώστε να επιτρέπεται 

η εύκολη αποσυναρµολόγηση ή ανακύκλωση του, η εύκολη και η ασφαλής 

µεταφορά. Η επιχείρηση έχει µειώσει και την άσκοπη ενέργεια στους χώρους 

αποθήκευσης και παραγωγής µε ελέγχους στη θερµοκρασία των ψυγείων των 

προϊόντων. Από την επιχείρηση γίνεται Χρήση λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας. 

Είναι πολύ δύσκολη η ανακύκλωση µελανιών εκτυπωτών, χαρτιών και άλλων υλικών  



“Περιβαλλοντική πολιτική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εταιρειών που παράγουν  

και χρησιµοποιούν προϊόντα συσκευασίας” 

2011 

 

140  

 

 

που προκύπτουν από τη λειτουργία του γραφείου της εταιρείας λόγω του ότι δεν 

υπάρχει πρόγραµµα ανακύκλωσης στους Φούρνους και η µεταφορά τους στη Σάµο 

δεν είναι εφικτή. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί µεγάλη ποσότητα νερού είτε για την 

παραγωγή των αεριούχων ποτών είτε για τον καθαρισµό και την 

επαναχρησιµοποίηση των φιαλών. Στους Φούρνους τα αποθέµατα νερού είναι 

περιορισµένα ειδικά την εαρινή περίοδο όπου η ζήτηση των συγκεκριµένων 

αναψυκτικών είναι αρκετά αυξηµένη. Απαιτούνται λοιπόν µεγάλες ποσότητες νερού 

για τις οποίες µελετάται να η τεχνολογικά εφικτή και συµφέρουσα λύση της 

αφαλάτωσης. Συγκεκριµένα µελετάται η αφαλάτωση µε τη χρήση PV 

φωτοβολταικών καθώς πρόκειται για µικρή εφαρµογή σε περιοχή µε µεγάλη 

ηλιοφάνεια. Παράλληλα µελετάται η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών µε τη χρήση 

φωτοβολταικών συστηµάτων. 

• Συνεισφέροντας στην αγορά:  Η τοπική αγορά για την µικρή 

επιχείρηση αεριούχων ποτών Παδιά Άννα & Κ. Ο.Ε. είναι ο κυριότερος παράγοντας 

για την οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Γι αυτό το λόγο η επιχείρηση διασφαλίζει 

την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που παρέχει και παρέχει ενηµέρωση 

για τα προϊόντα της πάνω στις ετικέτες αυτών. Τα προϊόντα της επιχείρησης έχουν να 

ανταγωνιστούν τα προϊόντα άλλων µεγάλων επιχειρήσεων όπως είναι η 3Ε. Η 

ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων όχι µόνο αποτελεί υποχρέωση απέναντι στους 

καταναλωτές. αλλά αποτελεί και τη βάση τόσο για την εκάστοτε επιτυχία της 

επιχείρησης όσο και για τη µελλοντική της επιτυχία. Λόγω του εύρους της 

επιχείρησης είναι πιο εύκολος ο έλεγχος των προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 

αγορά αλλά και ο έλεγχος στα  αποθέµατα τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 

στην παραγωγική διαδικασία (πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας και ανταλλακτικά). 

Τα προϊόντα στα οποία είτε η συσκευασία είναι ελαττωµατική, είτε παρατηρούνται 

τυχόν διαρροές καταστρέφονται προληπτικά. Οι εργαζόµενοι φοράνε κατά τη 

διάρκεια εργασίας τους σε όλα τα στάδια παραγωγής και εµφιάλωσης γάντια και 

σκούφο ώστε να αποφευχθεί τυχόν µόλυνση της συσκευασίας ή του τελικού 

προιόντος π.χ. από τρίχες. 

• Φροντίζοντας το χώρο εργασίας: Ο κυριότερος εκπρόσωπος της 

επιχείρησης προς τους πελάτες, τους συνεργάτες και την τοπική κοινωνία είναι το  

 



“Περιβαλλοντική πολιτική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εταιρειών που παράγουν  

και χρησιµοποιούν προϊόντα συσκευασίας” 

2011 

 

141  

 

 

ανθρώπινο δυναµικό. Η δοµή της επιχείρησης είναι περισσότερο οικογενειακή και 

στόχος της είναι η διατήρηση όχι µόνο των παραδοσιακών αλλά  και των οικογενειακών 

αξιών. Στην επιχείρηση δίνονται ίσες ευκαιρίες για απασχόληση και επαγγελµατική 

εξέλιξη ανεξάρτητα αν είναι µέλη της οικογένειας ή υπάλληλοι από το ευρύτερο 

περιβάλλον. Έτσι δεν γίνονται διακρίσεις στα εργασιακά θέµατα (π.χ. προαγωγές, 

αυξήσεις στο µισθό ή άδειες) λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, καταγωγής, φύλου και 

ηλικίας. Επίσης στην περίπτωση που προκύψουν νέες κενές θέσεις γίνεται ενηµέρωση 

στην τοπική κοινωνία ώστε να καλυφθούν από άτοµα του περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Ενώ οι τυχόν κίνδυνοι που προκύπτουν στα στάδια 

παραγωγής και συσκευασίας αναγνωρίζονται, να εκτιµώνται και να προλαµβάνονται 

για την ασφάλεια των εργαζοµένων.  

 

Εν κατακλείδι:  Η εµπορική αξία ενός ευαλλοίωτου συσκευασµένου 

προϊόντος όπως ενός τροφίµου ή ενός χυµού - αναψυκτικού εξαρτάται από το χρόνο 

ζωής του, την ποιότητα, την ασφάλεια και την ευκολία χρήσης του. Είναι φανερή 

λοιπόν η ανάγκη να κατανοήσουµε την αλληλεπίδραση των διαφόρων παραγόντων 

που επηρεάζουν το σύστηµα τρόφιµο/συσκευασία. Οι επιχειρήσεις της βιοµηχανίας 

συσκευασίας – εµφιάλωσης καλούνται ανεξάρτητα της δυναµικότητας παραγωγής να 

επιλέξουν τα κατάλληλα υλικά συσκευασίας τα οποία θα εγγυώνται την επιθυµητή  

ποιότητα και τον µέγιστο χρόνο ζωής σε συνδυασµό µε την ορθή περιβαλλοντική 

πολιτική και εταιρική υπευθυνότητα. Ακόµη και οι µικρές επιχειρήσεις ή οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις λόγω της µικρότερης πολυπλοκότητάς τους και του 

ισχυρού ρόλου του ιδιοκτήτη διαχειρίζονται τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία µε πιο 

διαισθητικό και άτυπο τρόπο από τις µεγάλες επιχειρήσεις. Εφαρµόζουν ήδη 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές χωρίς να γνωρίζουν την έννοια 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ή να κοινοποιούν τις δραστηριότητες τους. Οι 

πρακτικές αυτές ορίζονται και νοούνται ως υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα από τις 

µικρές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  
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