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Περίληυη 
 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία με τίτλο "Οικολογικι Ρροςζγγιςθ: Ροια θ επίδραςθ ςτθν 

οικονομικι αποδοτικότθτα και τθν επιχειρθςιακι ςτρατθγικι ? " ζχει ςκοπό τθ διερεφνθςθ 

τθσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ που ακολουκεί μία επιχείρθςθ και των 

αποτελεςμάτων ςε οικονομικό και επιχειρθςιακό επίπεδο. Θ ζρευνα διεξιχκθ ςε ζνα 

δείγμα 21 ελλθνικϊν επιχειριςεων και βαςίςτθκε ςε μία μελζτθ που πραγματοποιικθκε το 

2008 ςτθ Γαλλία και τον Καναδά. 

Στο πρϊτο κεφάλαιο γίνεται θ ανάλυςθ τριϊν βαςικϊν εννοιϊν που ςχετίηονται με τθν 

ευρφτερθ ζννοια τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ. Αυτζσ είναι θ ‘Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ’, ο 

‘Οικολογικόσ Σχεδιαςμόσ’ και θ ‘Οικο-αποδοτικότθτα’. Στθ ςυνζχεια γίνεται αναφορά ςε 

τρεισ πραγματοποιθμζνεσ μελζτεσ που πραγματεφονται ςυναφζσ κζμα. 

Στο δεφτερο κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόποσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ και παρουςιάηονται 

οι ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ κακϊσ και το αντικείμενο μελζτθσ για κακεμία από αυτζσ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηονται και αναλφονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και ςτθ 

ςυνζχεια γίνεται μία προςπάκεια εντοπιςμοφ των πικανϊν παραγόντων επιτυχίασ 

εξετάηοντασ τισ πιο αποδοτικζσ επιχειριςεισ. Τα αποτελζςματα ςε οικονομικό επίπεδο είναι 

ιδιαίτερα ευνοϊκά, αφοφ για το 86% των επιχειριςεων θ οικολογικι προςζγγιςθ ζχει κετικι 

επίδραςθ ςτθν αφξθςθ των εςόδων, για το 67% ςτθ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων, ενϊ 

για το 76% το περικϊριο κζρδουσ του αντικειμζνου μελζτθσ είναι τουλάχιςτον ίδιο με αυτό 

αντίςτοιχου ςυμβατικοφ προϊόντοσ. Σε επιχειρθςιακό επίπεδο υπάρχει επίςθσ κετικι 

επίδραςθ ςε κζματα όπωσ θ εταιρικι εικόνα, οι ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ, θ καινοτομία, θ 

δθμιουργικότθτα και το ανκρϊπινο δυναμικό. 

Στο τζταρτο κεφάλαιο γίνεται ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων που προζκυψαν από τθν 

παροφςα ζρευνα με αυτά τθσ ζρευνασ που χρθςιμοποιικθκε ωσ οδθγόσ και φαίνεται να 

υπάρχει μεγάλθ ςφγκλιςθ ςτα περιςςότερα από τα πεδία που εξετάςτθκαν. Τζλοσ, ςτο 

πζμπτο κεφάλαιο εξάγονται τα ςυμπεράςματα.  
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Γιζαγφγή 

Στθ ςφγχρονθ εποχι θ παγκόςμια κοινωνία κζτει ςτο επίκεντρο των προςπακειϊν τθσ τθν 
ανάπτυξθ τθσ οικολογικισ ςυνείδθςθσ. Το ευρφτερο κίνθμα που αναπτφςςεται ςε 
παγκόςμια κλίμακα υπζρ τθσ διατιρθςθσ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ είναι φυςικό 
να αφορά άμεςα τον κόςμο των επιχειριςεων. Στισ μζρεσ μασ ζχει εξαπλωκεί θ τάςθ και θ 
ανάγκθ οι επιχειριςεισ να μειϊςουν τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που προκφπτουν από 
τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Τα πρϊτα χρόνια τθσ βιομθχανικισ περιβαλλοντικισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ, οι λφςεισ που ακολουκοφνταν ιταν περιςςότερο ‘διορκωτικζσ’ παρά 
‘προλθπτικζσ’. Τα τελευταία χρόνια ωςτόςο, υπάρχει εντονότερθ εςτίαςθ ςτθ ςυνολικι 
περιβαλλοντικι επίδοςθ του προϊόντοσ και τθν αναηιτθςθ των πθγϊν των περιβαλλοντικϊν 
προβλθμάτων.  

Στισ μζρεσ μασ, ςτον ελλθνικό, αλλά και τον ευρωπαϊκό χϊρο, οι επιχειριςεισ ζχουν να 
αντιμετωπίςουν αρκετζσ προκλιςεισ: βριςκόμενεσ ςε περίοδο οικονομικισ κρίςθσ, 
λειτουργϊντασ ςε ζνα ζντονα ανταγωνιςτικό περιβάλλον και απευκυνόμενεσ ςε 
απαιτθτικοφσ και πλθροφορθμζνουσ καταναλωτζσ, πρζπει να βρουν τον τρόπο να 
επιβιϊςουν και να ςυνεχίςουν να λειτουργοφν και να αναπτφςςονται. Επιπλζον, γίνεται 
όλο και εντονότερθ θ ςφγχρονθ επιταγι τθσ υιοκζτθςθσ των αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ. Οι πρακτικζσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ βρίςκουν εφαρμογι ςε επιχειριςεισ κάκε 
μεγζκουσ και κάκε επιχειρθματικοφ κλάδου και δεν αποτελοφν πλζον αντικείμενο δράςθσ 
των μεγάλων μόνο εταιρειϊν. Θ περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 
(βζλτιςτθ χριςθ πρϊτων υλϊν, ενζργειασ και νεροφ, μείωςθ και ζλεγχοσ εκπομπϊν και 
αποβλιτων κτλ.) εξελίςςεται με ταχφ ρυκμό. Οι κυβερνιςεισ κζτουν τα ανάλογα κεςμικά 
πλαίςια, αλλά και θ οικειοκελισ πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα ζντονθ. Επιπλζον, θ 
ςφγχρονθ αγορά εκφράηει αυξανόμενθ ευαιςκθτοποίθςθ γφρω από τα περιβαλλοντικά 
ηθτιματα, γεγονόσ που αντικατοπτρίηεται ςτισ καταναλωτικζσ προτιμιςεισ.  

Πςον αφορά τισ μικρομεςαίεσ κυρίωσ επιχειριςεισ, υπάρχουν εκείνεσ που αντιλαμβάνονται 
όλθ αυτι τθν κατάςταςθ ωσ κίνδυνο και απειλι για τθ λειτουργία τουσ, αλλά υπάρχουν και 
άλλεσ που τθν αναγνωρίηουν ωσ πθγι επιχειρθματικϊν οφελϊν και ευκαιρία ανάπτυξθσ. Θ 
οικολογικι προςζγγιςθ κεωρείται από πολλοφσ πθγι τζτοιων οφελϊν, αφοφ περιλαμβάνει 
πρακτικζσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ που γεννοφν καινοτομικζσ λφςεισ και ευκαιρίεσ 
διαφοροποίθςθσ.  

Το κρίςιμο ςθμείο ωςτόςο, από επιχειρθματικι ςκοπιά, είναι θ επίδραςθ τθσ οικολογικισ 
προςζγγιςθσ ςτθν οικονομικι αποδοτικότθτα τθσ επιχείρθςθσ. Θ κερδοςκοπικι φφςθ των 
επιχειριςεων κζτει το ηιτθμα αυτό ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ, όταν πρόκειται για 
λιψθ ςτρατθγικϊν αποφάςεων. Θ αξία τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ είναι 
αδιαμφιςβιτθτθ, αλλά θ πραγματοποίθςθ κζρδουσ, οικονομικοφ και μθ, αποτελεί βαςικό 
κριτιριο για ανάλθψθ δράςθσ από τθ Διοίκθςθ μιασ επιχείρθςθσ. Οι επιχειριςεισ είναι 
ακόμα ςχετικά διςτακτικζσ ςχετικά με τθν υιοκζτθςθ οικολογικισ ςυμπεριφοράσ, διότι 
υπάρχει αμφιβολία για το οικονομικό αποτζλεςμα μιασ τζτοιασ απόφαςθσ. 

Γφρω από το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα θ ζρευνα που ζχει γίνει είναι ςχετικά περιοριςμζνθ και 
δεν υπάρχει μία κακιερωμζνθ και ςτακερι αντίλθψθ, γεγονόσ που δεν ευνοεί τθν ανάλθψθ 
ανάλογθσ δράςθσ από τισ επιχειριςεισ. 
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Στθν παροφςα μελζτθ κα γίνει μία προςπάκεια να διερευνθκεί αυτό το ηιτθμα, μζςω 
αναηιτθςθσ πρωτογενϊν ςτοιχείων από ελλθνικζσ επιχειριςεισ που ακολουκοφν τθν 
οικολογικι προςζγγιςθ.  

Ο ςτόχοσ είναι τα αποτελζςματα που κα προκφψουν να καλφψουν μζροσ του κενοφ γνϊςθσ 
που υπάρχει, να δϊςουν μία εικόνα του ηθτιματοσ για τθν ελλθνικι αγορά, να 
αποτελζςουν πθγι πλθροφόρθςθσ για ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ, κακϊσ και να 
γενικευκοφν ϊςτε να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα ιδθ πραγματοποιθμζνων μελετϊν. 
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΝΝΟΙΓ 
 
Θ ΕΝΝΟΛΑ ΤΘΣ ΒΛΩΣΛΜΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 
Οριςμόσ και βαςικά ςτοιχεία 
 
Τα τελευταία 45 περίπου χρόνια, οι βιομθχανοποιθμζνεσ κυρίωσ χϊρεσ δείχνουν 
ενδιαφζρον γφρω από κζματα που αφοροφν το περιβάλλον, όπωσ θ εξάντλθςθ των 
αποκεμάτων των φυςικϊν πόρων και οι κίνδυνοι από φαινόμενα ρφπανςθσ. Ζτςι γεννικθκε 
θ ζννοια τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ι αλλιϊσ αειφορίασ, θ οποία αφορά τθ κεϊρθςθ των 
διαδικαςιϊν τθσ ανάπτυξθσ με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον, προσ όφελοσ των μελλοντικϊν 
γενεϊν. Σε βιομθχανικό επίπεδο θ ζννοια τθσ αειφορίασ αφορά κυρίωσ τθ βελτιςτοποίθςθ 
τθσ ειςροισ των πόρων ςτο ςφνολο του βιομθχανικοφ ςυςτιματοσ και τον κφκλο ηωισ των 
προϊόντων. (Giudice, Risitano, & Rosa, 2006) 
 
«Βιϊςιμθ ανάπτυξθ είναι θ ανάπτυξθ που ικανοποιεί τισ ανάγκεσ του παρόντοσ 
χωρίσ να διακυβεφεται θ ικανότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν να καλφψουν τισ δικζσ τουσ 
ανάγκεσ " (WCED, 1987). Με τον παρόντα οριςμό τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ το 1987, θ 
Ραγκόςμια Επιτροπι για το Ρεριβάλλον και τθν Ανάπτυξθ (WCED) 
όριςε αυτό που τϊρα αναγνωρίηεται ευρζωσ ωσ ο κατευκυντιριοσ ςτόχοσ τθσ 
ςφγχρονθσ οικονομικισ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, δθλαδι ότι θ χριςθ των 
περιβαλλοντικϊν πόρων για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του παρόντοσ πρζπει να 
γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε οι πόροι που αφινονται για τισ μελλοντικζσ γενιζσ να είναι ςε 
επαρκι ποςότθτα και καλι κατάςταςθ. Θ ζννοια τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ λοιπόν 
αποτελείται από τον ςυγκεραςμό των εξισ τριϊν ςυνιςτωςϊν ι αλλιϊσ πυλϊνων: 
οικονομία, περιβάλλον, κοινωνία.  
 
Πταν ξεκίνθςε να εκδθλϊνεται ενδιαφζρον γφρω από τα περιβαλλοντικά κζματα, τθ 
δεκαετία του 1970 και μετά, αρχίηει να κεςπίηεται κεςμικό πλαίςιο, ςε εκνικό και κοινοτικό 
επίπεδο. Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 αρχίηει να αναπτφςςεται θ ‘πράςινθ αγορά’ και 
το καταναλωτικό κοινό να δείχνει προτίμθςθ ςε περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα. Στο ίδιο 
διάςτθμα ενδιαφζρον δείχνει και θ βιομθχανικι αγορά, με αναηιτθςθ πράςινων 
προμθκειϊν. Στθ ςυνζχεια οι επιχειριςεισ ςυνειδθτοποιοφν ότι θ χριςθ λιγότερο 
ενεργοβόρων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν οδθγεί ςε εξοικονόμθςθ οικονομικϊν πόρων, 
αλλά και ότι θ ανάπτυξθ πράςινων προϊόντων αποτελεί ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Από 
τισ αρχζσ τισ δεκαετίασ του 1990 υπάρχει ενδιαφζρον γφρω από κζματα Εταιρικισ 
Κοινωνικισ Ευκφνθσ και οι Διοικιςεισ των επιχειριςεων ενεργοποιοφνται όλο και 
περιςςότερο γφρω από τα περιβαλλοντικά ηθτιματα, με ταυτόχρονθ εμπλοκι 
ενδιαφερομζνων μερϊν, όπωσ οι εργαηόμενοι, οι επενδυτζσ κτλ. (Roy, 1994) 
 
 

Η εξζλιξθ των εργαλείων πολιτικισ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 

Οι αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ εφαρμόηονται ςε όλο και πιο ευρφ επίπεδο τόςο ςτθ 
δθμόςια πολιτικι όςο και ςε ιδιωτικοφσ επιχειρθματικοφσ ςχθματιςμοφσ. Από το 1985 
μζχρι και ςιμερα, οι πολιτικζσ και τα εργαλεία περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, κακϊσ και ο 
τρόποσ εφαρμογισ τουσ από τισ επιχειριςεισ ςυνεχϊσ μεταβάλλονται, από τθν άποψθ ότι θ 
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βάςθ τουσ μετατίκεται από πιο αυςτθρζσ και άκαμπτεσ δομζσ ςε περιςςότερο ευζλικτεσ και 
οικειοκελείσ μορφζσ εφαρμογισ. 

Σφμφωνα με τθ μελζτθ “ Over two decades in pursuit of sustainable development: Influence, 
transformations, limits”, από τον Edwin Zaccai, οι πολιτικζσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ από το 
1985 ζωσ και ςιμερα ζχουν περάςει διαχρονικά από τισ εξισ δομζσ: διατάξεισ και 
κανονιςμοί, μθχανιςμοί τθσ αγοράσ, οικειοκελισ πρωτοβουλία (ατομικι, ςυλλογικι), 
ςυλλογικζσ πράξεισ, ενθμερωτικά όργανα. (Zaccai, 2012) 

Οι πρϊτεσ πολιτικζσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ που εφαρμόηονται από δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ 
φορείσ από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980 προκφπτουν από τθν ανάπτυξθ κανονιςτικϊν 
διατάξεων και οργάνων ελζγχου. Στθ ςυνζχεια αρχίηει να αναπτφςςεται θ ζννοια τθσ 
κοινισ υπευκυνότθτασ και ςυγκεκριμζνα το Fifth Environmental Action Program το 1992 τθν 
αναφζρει ωσ μία από τισ βαςικζσ του αρχζσ (European Commission, 1992). Επίςθσ ςε 
κείμενα των Θνωμζνων Εκνϊν όπωσ το Johannesburg Action Plan αναφζρονται διάφορεσ 
ςυνεργαςίεσ και πρωτοβουλίεσ περί περιβαλλοντικισ πολιτικισ. (UNDSD, 1992) (UNDSD, 
2002). Ωςτόςο οι κανονιςτικζσ διατάξεισ και θ απαίτθςθ ςυγκεκριμζνθσ και κακοριςμζνθσ 
εφαρμογισ παραμζνουν μζχρι και ςιμερα ζνα από τα βαςικά εργαλεία περιβαλλοντικισ 
πολιτικισ. Ρλζον όμωσ, ςτα πλαίςια του ςυνεργατικοφ κλίματοσ που επικρατεί, 
εμπλζκονται περιςςότερα μζρθ ςτθν ανάπτυξθ και τον ζλεγχο εφαρμογισ των κανονιςμϊν 
αυτϊν. Επίςθσ ο ιδιωτικόσ τομζασ παίηει όλο και μεγαλφτερο ρόλο ςτθν κακιζρωςθ και 
διαχείριςθ τζτοιων ςυςτθμάτων κανονιςμϊν, όπωσ για παράδειγμα ο φορζασ ISO, αλλά και 
ο δθμόςιοσ τομζασ ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν πλαιςίωςθ και χριςθ αυτϊν των ςυςτθμάτων. 

Οι μθχανιςμοί τθσ αγοράσ (Market-based instruments) ιταν αρχικά αποδεκτοί ωσ ζνα μζςο 
διόρκωςθσ των τιμϊν τθσ αγοράσ και εφαρμογισ τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει». Για 
αυτόν τον λόγο τουσ είχε ιδθ μεταχειριςτεί ο Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και 
Ανάπτυξθσ (OECD) από το 1992. (OECD, 1992). Ζτςι κακιερϊκθκε μία ςειρά τζτοιων 
οικονομικϊν εργαλείων και ςιμερα οι διεκνείσ διαπραγματεφςεισ για τθν κλιματικι αλλαγι 
είναι ζνα πεδίο ςτο οποίο οι μθχανιςμοί αυτοί εφαρμόηονται κατά κόρον. Θ ςτρατθγικι 
που περιγράφεται ςτο Ρρωτόκολλο του Κιότο, 1997, για τθν κλιματικι αλλαγι, προβλζπει 
τρεισ "ευζλικτουσ μθχανιςμοφσ" οι οποίοι βαςίηονται ςτθ λειτουργία τθσ οικονομίασ τθσ 
αγοράσ: το εμπόριο εκπομπϊν, το μθχανιςμό κοινισ εφαρμογισ και το μθχανιςμό 
"κακαρισ" ανάπτυξθσ. (ΥΡΕΚΑ) 

Θ οικειοκελισ πρωτοβουλία από εκελοντικά όργανα που είτε υιοκετοφν ατομικζσ 
δεςμεφςεισ (ιδιωτικοί ι δθμόςιοι ςχθματιςμοί, καταναλωτζσ, πολίτεσ κτλ), είτε ςυνάπτουν 
κλαδικζσ ςυμφωνίεσ, είναι πιο ευζλικτθ πολιτικι, γιατί επιτρζπει τθν εμπλοκι 
περιςςότερων ςυςχετιηόμενων μερϊν και με πιο καινοτομικό τρόπο και μπορεί να 
προςαρμόηεται ςε ζνα ευρφτερο φάςμα πεδίων δραςτθριότθτασ. Θ δθμοςίευςθ 
απολογιςμϊν Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ αποτελεί πλζον ζνα επικοινωνιακό εργαλείων 
των επιχειριςεων και περιλαμβάνει πλθροφορίεσ τόςο για τθν οικονομικι τουσ επίδοςθ, 
όςο και για τθν περιβαλλοντικι και κοινωνικι. Το εργαλείο αυτό ξεκίνθςε να 
χρθςιμοποιείται ςτισ Θ.Ρ.Α και γριγορα εξαπλϊκθκε ςτον ευρωπαϊκό χϊρο και ςτον 
υπόλοιπο κόςμο. 

Οι ςυλλογικζσ πράξεισ και ςυνεργαςίεσ μεταξφ Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανιςμϊν (ΜΚΟ) και 
επιχειριςεων, ΜΚΟ και δθμόςιων κεςμϊν και γενικότερα μεταξφ διαφόρων 
ενδιαφερομζνων μερϊν,  ζχουν ςτόχο να ςυμβάλλουν ςτθ διάχυςθ πλθροφορίασ και τθν 
κοινωνικι εκπαίδευςθ γφρω από τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ. Σε αυτοφσ τουσ ςχθματιςμοφσ είναι 
ακόμα πιο ζντονθ θ προςζγγιςθ τθσ κοινισ δράςθσ και κοινισ ευκφνθσ. 
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Τζλοσ, ςτθ μελζτθ αναφζρονται τα όργανα πλθροφόρθςθσ γφρω από κζματα Βιϊςιμθσ 
Ανάπτυξθσ, τα οποία ςτοχεφουν ςε όλουσ τουσ διαφορετικοφσ ‘παίκτεσ’ (ςυςχετιηόμενα 
μζρθ) κεωρϊντασ τουσ μζροσ τθσ λφςθσ. Ωσ εργαλείο περιβαλλοντικισ πολιτικισ δζχεται 
επιρροζσ από τα media και το internet και είναι λιγότερο ιςχυρό και διαδεδομζνο, κυρίωσ 
γιατί ανταποκρίνεται ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και των ειδικϊν. 

Στθν παραπάνω ανάλυςθ των πζντε κατθγοριϊν περιβαλλοντικϊν εργαλείων ςφμφωνα με 
τθ μελζτθ του Edwin Zaccai, φαίνεται ότι οι κανονιςμοί και οι διατάξεισ (πρϊτθ κατθγορία) 
αποτελοφν ζνα ςθμαντικό εργαλείο με μεγάλθ ιςχφ, που ρυκμίηει τισ τυπικζσ 
περιβαλλοντικζσ υποχρεϊςεισ των επιχειριςεων, ωςτόςο θ βαρφτθτα πζφτει ςτα εργαλεία 
των υπόλοιπων κατθγοριϊν, που ςτοχεφουν ςτθν ςυμφιλίωςθ οικονομίασ και 
περιβάλλοντοσ με τθν εμπλοκι όλο και περιςςότερων παικτϊν και με πιο εναλλακτικζσ και 
ευζλικτεσ προςεγγίςεισ.  

Οι διάφοροι παράγοντεσ που ςυνζβαλαν ςτθν εξζλιξθ των περιβαλλοντικϊν αυτϊν 
εργαλείων και πρακτικϊν, αλλά και τθσ ίδιασ τθσ ζννοιασ ‘Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ’ ζχουν να 
κάνουν με τθν παγκοςμιοποίθςθ τθσ οικονομίασ, τθ ςθμαςία του ιδιωτικοφ τομζα, τθν 
οικονομικι διακυβζρνθςθ (νεοφιλελευκεριςμόσ), τον πολλαπλαςιαςμό των φορζων (ΜΚΟ) 
και των δικτφων, τθν επικοινωνία και τθν ανάπτυξθ του διαδικτφου, κακϊσ και τθν 
αυξανόμενθ χριςθ των δεικτϊν, με πολλοφσ από αυτοφσ τουσ παράγοντεσ να 
αλλθλοςυνδζονται. 

 
 
Περιβαλλοντικά ηθτιματα και Κοινωνία (Zaccai, 2012) 
 
Σε ςυνζχεια τθσ εξζταςθσ που ζγινε ςτθν εξζλιξθ των περιβαλλοντικϊν πρακτικϊν που 
ςυνδζονται με τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ κατά τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, ενδιαφζρον ζχει 
να αναφερκεί και θ ςθμαςία που ζδινε θ κοινωνία ςτα περιβαλλοντικά κζματα κατά τθν 
περίοδο αυτι. Στθν ίδια μελζτθ λοιπόν περιγράφεται ότι επικρατοφςε ιδιαίτερθ ανθςυχία 
για τα περιβαλλοντικά ηθτιματα κατά τθν αρχι τθσ δεκαετίασ του ’70. Θ μόλυνςθ του 
περιβάλλοντοσ ιταν μζςα ςτα τρία πρϊτα ηθτιματα που απαςχολοφςαν τθν κοινωνία, 
ςφμφωνα με δθμόςιεσ ζρευνεσ του OECD το 1973 και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το 1976. 
Ωςτόςο, τθ δεκαετία του ’80 το ενδιαφζρον για τα περιβαλλοντικά ηθτιματα και τα 
περιβαλλοντικά προγράμματα δράςθσ ιταν περιοριςμζνα. Κάποιεσ μειϊςεισ που 
ςθμειϊκθκαν ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ οφείλονταν ςτθν αφξθςθ των τιμϊν καυςίμων.  
Τθ δεκαετία του ’90 επανιλκε το ενδιαφζρον και κατά τθ διάρκεια των δφο τελευταίων 
δεκαετιϊν τα οικολογικά προϊόντα και θ οικολογικι προςζγγιςθ γενικότερα αποτελοφν 
ςφγχρονθ τάςθ, με αντίκτυπο ςτισ καταναλωτικζσ προτιμιςεισ και τθν επιχειρθματικι 
πρωτοβουλία. Ωσ αποτζλεςμα τα ‘πράςινα προϊόντα’ κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν 
ςαν επιχειρθματικι ευκαιρία αν και το μερίδιο τουσ ςτθν αγορά είναι ακόμα ςχετικά 
χαμθλό.  
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Θ ΕΝΝΟΛΑ ΤΟΥ ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΥ 

 

Οριςμόσ και βαςικά ςτοιχεία 

Θ πρϊτθ εξζταςθ των τεχνικϊν πτυχϊν που ςχετίηονται με τθν πρακτικι ενόσ ςχεδίου 
δράςθσ με ςτόχο τθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των προϊόντων εμφανίςτθκε 
το πρϊτο μιςό τθσ δεκαετίασ του 1980. Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, αυτιν τθν πρϊτθ 
εμπειρία ακολοφκθςε μια φάςθ βακφτερθσ κατανόθςθσ των νζων αυτϊν αναγκϊν για τθν 
προςταςία των πόρων, θ οποία εδραιϊκθκε με τθν ευρεία διάδοςθ των νζων ιδεϊν και 
εμπειριϊν που αναπτφςςονται με ςαφι ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ των περιβαλλοντικϊν 
απαιτιςεων ςτισ παραδοςιακζσ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ προϊόντοσ. 

Με αυτόν τον τρόπο μια νζα προςζγγιςθ γεννικθκε, γνωςτι ωσ Σχεδιαςμόσ για το 
Ρεριβάλλον (Design for Environment), Ρράςινο Design (Green Design), Environmentally 
Conscious Design και Οικολογικόσ Σχεδιαςμόσ (EcoDesign), που χαρακτθρίηεται από τον 
πρωταρχικό ςτόχο τθσ ελαχιςτοποίθςθσ των επιπτϊςεων των προϊόντων ςτο περιβάλλον, 
ιδθ από τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ. (Giudice, Risitano, & Rosa, 2006) 

 
Ονοματολογία 

Οι γλωςςικζσ ρίηεσ τθσ αγγλικισ λζξθσ ‘ecodesign’ και ςυγκεκριμζνα του πρϊτου 
ςυνκετικοφ ‘eco’ βρίςκονται ςτθν ελλθνικι λζξθ ‘Οίκοσ’, που ςθμαίνει ςπίτι. Θ λζξθ ‘Οίκοσ’ 
ςυνδζεται τόςο με το εςωτερικό περιβάλλον του νοικοκυριοφ, όςο και με το ευρφτερο 
περιβάλλον διαβίωςισ μασ. Επομζνωσ θ λζξθ ‘ecodesign’ κάνει αναφορά τόςο ςτθν 
οικονομία όςο και τθν οικολογία. Θ ζννοια του ‘Eco’ αναφζρεται ςτθ ‘Φφςθ’, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ανκρωπογενϊν υποςυςτθμάτων. Κατά ςυνζπεια, ο οικολογικόσ 
ςχεδιαςμόσ μπορεί να ερμθνευκεί ωσ ςχεδιαςμόσ με μια πιο ευφυι αλλθλεπίδραςθ με τθ 
φφςθ. (Karlsson & Luttropp, 2006) 
 

Ο οριςμόσ του Σχεδιαςμοφ για το Ρεριβάλλον ζχει εξελιχκεί κατά τθν τελευταία δεκαετία. 
Ραρουςιάςτθκε αρχικά ωσ μια ςχεδιαςτικι προςζγγιςθ με ςτόχο τθ μείωςθ των 
βιομθχανικϊν αποβλιτων και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ των υλικϊν, αλλά ςτθ 
ςυνζχεια απζκτθςε μια πιο ολοκλθρωμζνθ διάςταςθ (OTA, 1992). Διατθρϊντασ τθν 
απαραίτθτθ προςοχι ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων και των πόρων μπορεί να 
οριςτεί πλθρζςτερα ωσ «μια διαδικαςία ςχεδιαςμοφ κατά τθν οποία πρζπει να 
λαμβάνονται υπόψθ θ διατιρθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ των περιοριςμζνων πόρων τθσ 
γθσ, θ βελτιςτοποίθςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ και υλικϊν, θ παραγωγι των ελαχίςτων 
αποβλιτων και θ χριςθ των εκροϊν τθσ παραγωγισ από οποιαδιποτε διεργαςία ωσ 
πρϊτεσ φλεσ (ειςροζσ) ςε οποιαδιποτε άλλθ» (Billatos & Basaly, 1997). 

Τελικά, ο Σχεδιαςμόσ για το Ρεριβάλλον μπορεί να οριςτεί ωσ μια μεκοδολογία 
ςυςτθματικισ μείωςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που προκφπτουν ςε ολόκλθρο 
τον κφκλο ηωισ ενόσ προϊόντοσ, από τθν εξόρυξθ των πρϊτων υλϊν μζχρι τθν τελικι 
διάκεςθ. Θ όλθ προςζγγιςθ μπορεί να αφορά τόςο προϊόντα (αγακά και υπθρεςίεσ), όςο 
και διαδικαςίεσ ι διεργαςίεσ και ζχει προλθπτικι δράςθ, δθλαδι οι παρεμβατικζσ 
ενζργειεσ γίνονται ςτθ φάςθ ανάπτυξθσ του προϊόντοσ, κατά τα πρϊτα ςτάδια ςχεδιαςμοφ. 
Από τθν άποψθ αυτι, είτε αφορά προϊόντα είτε διαδικαςίεσ, θ φάςθ του ςχεδιαςμοφ είναι 
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το ςτάδιο τθσ ηωισ του ςυςτιματοσ ι του προϊόντοσ με τισ περιςςότερεσ δυνατότθτεσ. 
(Giudice, Risitano, & Rosa, 2006) 

Σφμφωνα με βιβλιογραφικι ζρευνα, οι παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθν επιτυχι 
ενςωμάτωςθ του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθν ανάπτυξθ του προϊόντοσ μποροφν να 
χωριςτοφν ςτισ εξισ περιοχζσ εςτίαςθσ: Διοίκθςθ, ςχζςεισ με πελάτεσ, ςχζςεισ με 
προμθκευτζσ, διαδικαςία ανάπτυξθσ, επιδεξιότθτα και κινθτοποίθςθ (τα δφο τελευταία 
ςτοιχεία αφοροφν τα ανκρϊπινο δυναμικό). Οι παράγοντεσ αυτοί ςχετίηονται με ςτοιχεία 
που ζχουν μεγάλθ ςθμαςία ςτθ φάςθ τθσ ανάπτυξθσ του προϊόντοσ. Οι επιχειριςεισ που 
κάνουν ςωςτι μελζτθ και ςχεδιαςμό κατά τθν ανάπτυξθ προϊόντοσ αυξάνουν τισ 
πικανότθτεσ τουσ για επιτυχι ενςωμάτωςθ των ςτοιχείων του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ ςτο 
προϊόν. (Johansson, 2002) 

 

Οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ και επιχείρθςθ  
 
Ο οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ είναι μία ςυςτθμικι προςζγγιςθ θ οποία βαςίηεται ςτο 
βιομθχανικό ςχεδιαςμό / ςχεδιαςμό προϊόντοσ (industrial & product design), τθ μθχανικι 
(engineering), τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ (marketing perspective) και τισ επιςτιμεσ του 
περιβάλλοντοσ (environmental sciences). Βαςικά του ςτοιχεία αποτελοφν θ καινοτομία, θ 
χρθςτικότθτα και θ αιςκθτικι. 
 
Στόχοσ μιασ επιχείρθςθσ που λειτουργεί ςφμφωνα με τισ αρχζσ του οικολογικοφ 
ςχεδιαςμοφ είναι να παράξει αυτό το οποίο ηθτά ι χρθςιμοποιεί ιδθ θ αγορά, κάνοντασ 
καλφτερθ χριςθ των διακζςιμων γνϊςεων και πόρων, ζτςι ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι 
περιβαλλοντικά λιγότερο επιβλαβζσ και παράλλθλα λειτουργικό. 
 
Ο οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ επικεντρϊνεται λοιπόν ςτθν ενςωμάτωςθ περιβαλλοντικϊν 
ςτοιχείων ςτθν ανάπτυξθ του προϊόντοσ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ που ζχουν περιβαλλοντικό 
χαρακτιρα μπορεί να προκφπτουν ωσ αναγκαιότθτα, λόγω για παράδειγμα νόμων και 
κανονιςμϊν που τίκενται ςε ιςχφ, να επιβάλλονται δθλαδι από κάποιον εξωτερικό 
παράγοντα τθσ επιχείρθςθσ. Κυρίωσ όμωσ, ο οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ ωσ προςζγγιςθ 
ςχετίηεται με τθν εςωτερικι οργάνωςθ μιασ επιχείρθςθσ. Είναι μία προςζγγιςθ 
ςυνυφαςμζνθ με τθν κουλτοφρα τθσ επιχείρθςθσ, βρίςκεται ςε αρμονία με τθ φιλοςοφία 
και τισ αρχζσ και αξίεσ τθσ και επομζνωσ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ςτρατθγικισ 
τθσ. Ρροκφπτει δθλαδι ωσ εςωτερικι και όχι ωσ εξωτερικι αναγκαιότθτα. 
Θ γνϊςθ γφρω από το περιβάλλον και τον οικολογικό ςχεδιαςμό βρίςκεται ςτο επίκεντρο 
των ενδιαφερόντων τθσ επιχείρθςθσ, αφοφ ςε αυτι τθ γνϊςθ βαςίηεται ολόκλθρθ θ 
διαδικαςία ανάπτυξθσ πιο ζξυπνων και πιο αποτελεςματικϊν προϊοντικϊν ςυςτθμάτων. 
 
Στο ςφγχρονο επιχειρθματικό περιβάλλον θ ζννοια του προϊοντικοφ ςχεδιαςμοφ ζχει 
αλλάξει. Ο ρόλοσ των επιχειριςεων όςον αφορά το ςχεδιαςμό προϊόντων ζχει μεταβλθκεί 
από τθν κάλυψθ αναγκϊν ςτθ δθμιουργία επικυμιϊν (Cooper, 1999). Στόχοσ των 
επιχειριςεων δεν είναι απλά θ κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν, αλλά πολφ 
περιςςότερο το χτίςιμο τθσ εικόνα του προϊόντοσ (brand building) και θ διζγερςθ τθσ 
επικυμίασ αγοράσ. Θ δθμιουργία αναγκϊν και θ ενίςχυςθ των εμπορικϊν ςθμάτων ςυχνά 
κεωροφνται πιο βαςικά ςτοιχεία από το λειτουργικό ςχεδιαςμό και τθν αποτελεςματικι 
παραγωγι των προϊόντων (Karlsson & Luttropp, 2006). Από αυτι τθν άποψθ, ο οικολογικόσ 
ςχεδιαςμόσ ςυνδζεται με τθν ζννοια τθσ βιϊςιμθσ κατανάλωςθσ, θ οποία αναδεικνφει τθν 
ανάγκθ μείωςθσ του όγκου κατανάλωςθσ. Ο οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ προωκεί βιϊςιμεσ 
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καταναλωτικζσ επικυμίεσ και επιλογζσ με ςτόχο να πετφχει υψθλότερα επίπεδα 
ικανοποίθςθσ των καταναλωτϊν και παράλλθλα χαμθλότερεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. 
 
 

Οικολογικά προϊόντα – επιχειριςεισ και καταναλωτζσ 
 
Υπό αυτό το πρίςμα των ςφγχρονων αγορϊν, όπου προβάλλονται ζντονα τα εμπορικά 
ςιματα, οι επιχειριςεισ που εμπλζκονται ςτον οικολογικό ςχεδιαςμό, διακζτουν τθ 
δυνατότθτα προβολισ αυτισ τουσ τθσ εμπλοκισ, με ςτόχο τθ κετικότερθ προδιάκεςθ του 
περιβαλλοντικά ευαιςκθτοποιθμζνου κοινοφ και τθν ενίςχυςθ τθσ εταιρικισ τουσ εικόνασ. 
Γφρω από το κζμα του «πράςινου μάρκετινγκ» ωςτόςο εγείρονται διάφορα ηθτιματα που 
ςχετίηονται με τθν θκικι των επιχειριςεων, τθν αντίλθψθ των καταναλωτϊν και τθν 
ωριμότθτα τθσ αγοράσ. 
 
 
Ηκικι των επιχειριςεων 
Θ κουλτοφρα και ο τρόποσ λειτουργίασ των επιχειριςεων που παράγουν οικολογικά 
προϊόντα (ι αυτό ιςχυρίηονται) δεν είναι πάντα ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τισ αρχζσ του 
οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ και τισ επιταγζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Ζγκειται ςτθν ιδεολογία 
των θγετικϊν ςτελεχϊν και γενικότερα τθ φιλοςοφία που ακολουκείται ςτο εςωτερικό 
περιβάλλον (εργαηόμενοι, ςυνεργάτεσ, εςωτερικζσ διαδικαςίεσ κτλ) το κατά πόςο το τελικό 
αποτζλεςμα είναι ευνοϊκότερο για το περιβάλλον ςε ςφγκριςθ με άλλεσ επιχειριςεισ που 
παράγουν αντίςτοιχα ςυμβατικά προϊόντα. Σε μία εποχι που θ ςτροφι προσ τθν οικολογία 
μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ςφγχρονθ τάςθ, δυςτυχϊσ υπάρχουν περιπτϊςεισ 
επιχειριςεων οι οποίεσ, εκμεταλλευόμενεσ τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθςία των 
καταναλωτϊν προβάλλουν ψευδι ι παραπλανθτικά ςτοιχεία ςχετικά με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτθριςτικά των προϊόντων που εμπορεφονται. Θ τακτικι αυτι, γνωςτι ωσ 
Greenwashing, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ κλίματοσ καχυποψίασ με αρνθτικό 
αντίκτυπο ςτο ςφνολο τθσ αγοράσ των οικολογικϊν προϊόντων. (Λοφπαςθ, 2011) 
 
Αντίλθψθ των καταναλωτϊν 
Οι επιχειριςεισ που παράγουν προϊόντα με οικολογικά χαρακτθριςτικά ζχουν τθ 
δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε μία ςχετικά νζα και ανερχόμενθ αγορά, αυτι των οικολογικϊν 
προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο προςελκφουν το κομμάτι εκείνο των καταναλωτϊν με 
ανεπτυγμζνθ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, αυξάνοντασ κεωρθτικά ζτςι το μερίδιο αγοράσ 
τουσ. Για αυτό το κομμάτι των καταναλωτϊν, θ περιβαλλοντικι επίδοςθ του προϊόντοσ 
είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν αγοραςτικι τουσ απόφαςθ. Ζνα άλλο 
κομμάτι καταναλωτϊν είναι διςτακτικό απζναντι ςε αυτά τα προϊόντα και τισ αντίςτοιχεσ 
επιχειριςεισ, κεωρϊντασ ότι ςε γενικό επίπεδο οι τιμζσ τουσ είναι αδικαιολόγθτα 
υψθλότερεσ των αντίςτοιχων ςυμβατικϊν και επιπλζον διατθρϊντασ επιφυλάξεισ ςχετικά 
με τθν ειλικρίνεια για τα παρουςιαηόμενα περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά, όπωσ 
αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ. 
 
Ωριμότθτα τθσ αγοράσ 
Θ ωριμότθτα τθσ αγοράσ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ των ‘πράςινων’ 
προϊόντων ςτθν αντίλθψθ των καταναλωτϊν και κατ’ επζκταςθ τθν εμπορικι τουσ επιτυχία. 
Στθν ελλθνικι αγορά για παράδειγμα, που ακόμα είναι λιγότερο ϊριμθ ςε κζματα 
οικολογίασ και βιωςιμότθτασ ςε ςφγκριςθ με τισ βιομθχανικά πιο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ τθσ 
κεντρικισ και βόρειασ Ευρϊπθσ, το καταναλωτικό κοινό φαίνεται να είναι ςχετικά 
επιφυλακτικό και όχι πολφ ενθμερωμζνο γφρω από τθν αγορά των πράςινων προϊόντων, 
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ςφμφωνα με ζρευνα που πραγματοποιικθκε από το Εργαςτιριο Μάρκετινγκ του 
Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ALARM). (Ράπιςτα, 2009) 
 
Σε γενικζσ γραμμζσ το «πράςινο μάρκετινγκ» αν εφαρμόηεται ςωςτά από τισ επιχειριςεισ 
αποτελεί μία δθμιουργικι ευκαιρία για να καινοτομιςουν με τρόπουσ που προςφζρουν 
διαφοροποίθςθ, ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα και επομζνωσ εμπορικι επιτυχία. Επιπλζον, 
οι επιχειριςεισ ζχουν τθν δυνατότθτα να οδθγιςουν τθν ανάπτυξθ προσ τθν αειφορία, να 
δθμιουργιςουν «πράςινεσ» αγορζσ με περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα, να επθρεάςουν τισ 
καταναλωτικζσ ςυνικειεσ, να εκπαιδεφςουν το καταναλωτικό κοινό, αλλά και τουσ 
ανταγωνιςτζσ τουσ, μζςω τθσ διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ και τεχνογνωςίασ τουσ.  
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Θ ΕΝΝΟΛΑ ΤΘΣ ΟΛΚΟ-ΑΡΟΔΟΤΛΚΟΤΘΤΑΣ 

  

Οριςμόσ και βαςικά ςτοιχεία  
 
Θ Οικο-αποδοτικότθτα (Ecoefficiency)  χαρακτθρίηεται από το Ραγκόςμιο Επιχειρθματικό 
Συμβοφλιο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ (World Business Council for Sustainable Development - 
WBCSD) ωσ μια φιλοςοφία διοίκθςθσ που ενκαρρφνει τισ επιχειριςεισ να ψάξουν για 
περιβαλλοντικζσ βελτιϊςεισ οι οποίεσ παράγουν παράλλθλα οικονομικά οφζλθ. 
Επικεντρϊνεται ςτισ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ και επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να γίνουν 
πιο φιλικζσ προσ το περιβάλλον και πιο κερδοφόρεσ.  
 
Ο όροσ τθσ οικο-αποδοτικότθτασ προτάκθκε για πρϊτθ φορά το 1990 από δφο Ελβετοφσ 
ερευνθτζσ, τον Schaltegger και τον Sturm (Willard, 2002). Ωςτόςο, θ ιδζα τθσ οικολογικισ 
αποδοτικότθτασ υπάρχει από το 1970, όταν παρουςιάςτθκε ωσ ζννοια ςτο Επιςτθμονικό 
Συμβοφλιο του Καναδά (Science Council of Canada, 1977), ενϊ και τθν επόμενθ δεκαετία 
χρθςιμοποιείται ωσ ζννοια από διάφορουσ οργανιςμοφσ.  
 
Ο όροσ ‘οικο-αποδοτικότθτα’ ορίςτθκε επίςθμα και υιοκετικθκε από το WBCSD το 1991ωσ, 
«παροχι προϊόντων και υπθρεςιϊν ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ, που ικανοποιοφν τισ 
ανκρϊπινεσ ανάγκεσ και φζρνουν ποιότθτα ηωισ, μειϊνοντασ ςταδιακά τισ οικολογικζσ 
επιπτϊςεισ και τθν ζνταςθ χριςθσ των πόρων κακ 'όλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ, 
ςφμφωνα με τθν εκτιμϊμενθ φζρουςα ικανότθτα τθσ Γθσ.» Σφμφωνα με αυτόν τον οριςμό, 
αλλά και άλλουσ που ζχουν υιοκετθκεί από διάφορουσ οργανιςμοφσ, θ ζννοια τθσ οικο-
αποδοτικότθτασ αφορά τθ δθμιουργία μεγαλφτερθσ αξίασ με μικρότερο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο. (WBCSD, Eco-efficiency Learning Module, 2005) 
 
Θ οικο-αποδοτικότθτα δεν περιορίηεται απλά ςτθ ςταδιακι βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των υφιςτάμενων πρακτικϊν και ςυνθκειϊν τθσ επιχείρθςθσ. 
Ενκαρρφνει τθ δθμιουργικότθτα και τθν καινοτομία ςτθν ζρευνα για να κάνει τα πράγματα 
με νζουσ τρόπουσ. Επίςθσ δεν περιορίηεται ςτα όρια τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ ςτθν παραγωγι 
και τθ διοίκθςθ των μονάδων, αλλά ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που προθγοφνται, αλλά και 
ζπονται των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ, αφοφ περιλαμβάνει ολόκλθρθ τθν 
εφοδιαςτικι και αξιακι αλυςίδα. Είναι μια πρακτικι προςζγγιςθ, θ οποία δεν μπορεί να 
λειτουργιςει ωσ επιπρόςκετθ πρακτικι ςε μια επιχείρθςθ, αλλά πρζπει να αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ. Στισ βιομθχανίεσ για παράδειγμα, θ προςζγγιςθ 
τθσ οικο-αποδοτικότθτασ ζχει μετακινθκεί από τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ ςε κίνθτρο για 
μετατροπι των αποβλιτων τουσ ςε πόρουσ για άλλεσ βιομθχανίεσ, κακϊσ και ανάπτυξθ 
καινοτομίασ που οδθγεί ςε προϊόντα με νζεσ λειτουργίεσ. (WBCSD, Eco-efficiency Learning 
Module, 2005) 
 
Θ ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ ςτο ςχεδιαςμό προϊόντων και διαδικαςιϊν 
ζχει ωσ βαςικι αρχι τθ χριςθ εργαλείων και πρακτικϊν που ενκαρρφνουν τθν 
περιβαλλοντικι ευκφνθ και ταυτόχρονα μειϊνουν το κόςτοσ, προωκοφν τθν 
ανταγωνιςτικότθτα και ενιςχφουν τθν καινοτομία. Οι πρακτικζσ αυτζσ οδθγοφν ςτθν 
ανάπτυξθ πιο φιλικϊν προσ το περιβάλλον προϊόντων και διαδικαςιϊν με παράλλθλθ 
διατιρθςθ (ι ακόμθ και υπζρβαςθ) των επιπζδων τιμισ, επίδοςθσ και ποιότθτασ. (WBCSD, 
Presentation ‘Eco-efficiency tool box - Learning unit C: implementing eco-efficiency’, 2005). 
Θ Δθμόςια Διοίκθςθ παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ χάραξθ πολιτικισ των επιχειριςεων 
ςχετικά με τθν οικο-αποδοτικότθτα, παρζχοντασ εςωτερικά και εξωτερικά κίνθτρα κυρίωσ 
ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, που οδθγοφν ςτθν υπζρβαςθ των εμποδίων για εφαρμογι 
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οικο-αποδοτικϊν πρακτικϊν. Τα εργαλεία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι οι νόμοι και 
κανονιςμοί, θ εκπαίδευςθ και θ ζρευνα γφρω από το περιβάλλον, οι οικειοκελείσ 
ςυμβάςεισ, θ διαφιμιςθ και δθμόςια ενθμζρωςθ γφρω από περιβαλλοντικά κζματα, θ 
πολιτικι πράςινων προμθκειϊν, θ προςφορά υποςτιριξθσ και τα φορολογικά μζτρα. 
(Fernández-Viñéa, Gómez-Navarro, & Capuz-Rizo, 2013) 
 
 
Παράγοντεσ οικο-αποδοτικότθτασ 
 
Το WBCSD εντόπιςε επτά ςτοιχεία οικο-αποδοτικότθτασ, τα οποία χρθςιμεφουν ςαν οδθγόσ 
για τισ επιχειριςεισ ϊςτε να γίνουν πιο οικολογικά αποδοτικζσ (Cote, Booth, & Louis, 2006). 
Αυτά είναι: 
1. Μείωςθ τθσ ζνταςθσ υλικοφ. 
2. Μείωςθ τθσ ενεργειακισ ζνταςθσ. 
3. Μείωςθ των τοξικϊν ουςιϊν. 
4. Ενίςχυςθ τθσ ανακφκλωςθσ. 
5. Μεγιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. 
6. Επζκταςθ του χρόνου ηωισ του προϊόντοσ. 
7. Αφξθςθ τθσ ζνταςθσ των υπθρεςιϊν. 
 
 
Περιπτϊςεισ οικο-αποδοτικϊν επιχειριςεων 
 
Ρεριπτϊςεισ επιχειριςεων από το διεκνζσ περιβάλλον που αποδεικνφουν τθν αλλθλζνδετθ 
ςχζςθ μεταξφ καλφτερων περιβαλλοντικϊν επιδόςεων και υψθλότερθσ οικονομικισ 
απόδοςθσ παρουςιάηονται  παρακάτω, από το Ραγκόςμιο Επιχειρθματικό Συμβοφλιο για τθ 
Βιϊςιμθ (WBCSD, Eco-efficiency Learning Module, 2005): 
 
Θ Interface, ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ παραγωγοφσ εμπορικϊν δαπζδων ςτον κόςμο, 
εξοικονόμθςε πάνω από $200 εκατομμφρια, μεταξφ 1996-2002 μζςω των προςπακειϊν 
που κατζβαλε για βιϊςιμθ ανάπτυξθ.  
Θ HP, ο μεγαλφτεροσ τεχνολογικόσ καταςκευαςτισ παγκοςμίωσ, μειϊνοντασ τα απόβλθτα 
τθσ κατά 95% εξοικονόμθςε $870.564 ςτθν Καλιφόρνια το 1998.  
Θ STMicroelectronics, τεχνολογικόσ καταςκευαςτισ ςτθν Ελβετία, εξοικονόμθςε £38 
εκατομμφρια ςε κατανάλωςθ ενζργειασ και $8 εκατομμφρια ςε κατανάλωςθ νεροφ, με 
πρόβλεψθ ςυνολικισ εξοικονόμθςθσ για μια δεκαετία $900 εκατομμφρια.  
Θ Dupont, ζνασ οργανιςμόσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και καινοτομίασ, μείωςε τθ χριςθ 
ενζργειασ κατά το ζνα τρίτο ςε ζνα εργοςτάςιο, εξοικονομϊντασ πάνω από $17 
εκατομμφρια ετθςίωσ, ενϊ μείωςε τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ανά κιλό προϊόντοσ κατά το 
ιμιςυ. Το 2000 εξοικονόμθςε ςχεδόν $400 εκατομμφρια λόγω βελτίωςθσ χριςθσ πόρων και 
παραγωγικότθτασ.  
Σε πζντε χρόνια, θ SC Johnson, παγκόςμιοσ καταςκευαςτισ κακαριςτικϊν προϊόντων και 
χθμικϊν καταναλωτικϊν ειδϊν, αφξθςε τθν παραγωγι τθσ κατά 50%, ενϊ οι εκπομπζσ των 
αποβλιτων μειϊκθκαν κατά το ιμιςυ, με αποτζλεςμα ετιςια εξοικονόμθςθ άνω των $125 
εκατομμυρίων.  
Θ United Technologies Corporation, εταιρία ζρευνασ, ανάπτυξθσ και καταςκευισ 
προϊόντων υψθλισ τεχνολογίασ, εξάλειψε ςχεδόν 40.000 γαλόνια λυμάτων ετθςίωσ και 
εξοικονόμθςε πάνω από $50.000, με αλλαγι ςτον τρόπο που διαχειρίηεται τισ υπόγειεσ 
δεξαμενζσ αποκικευςθσ και τα απόβλθτα. 
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ΑΝΑΦΟΑ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 
Ακολουκεί θ περιγραφι κάποιων μελετϊν, οι οποίεσ πραγματεφονται το ίδιο κζμα με τθν 
παροφςα διπλωματικι εργαςία, δθλαδι τθ ςφνδεςθ τθσ οικολογικισ ςυμπεριφοράσ μιασ 
επιχείρθςθσ με τθν οικονομικι τθσ αποδοτικότθτα.  
 

1θ Μελζτθ 
 
“Economic benefits tied to ecodesign”, Sylvain Plouffe, Paul Lanoie, Corinne Berneman, 
Marie-France Vernier.  
Journal of Cleaner Production 19 (2011) p.573-579 
 
“L'éco-conception : Quels retours économiques pour l'entreprise?”, Berneman Corinne, 
Lanoie Paul, Plouffe Sylvain, Vernier Marie-France.  
Scientific Series, Montreal, April 2009 
 
Θ μελζτθ αυτι, που αποτελεί και οδθγό για τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτα 
πλαίςια αυτισ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, διεξιχκθ το 2008 με τθ μζκοδο τθσ μελζτθσ 
περιπτϊςεων. Εξετάςτθκαν 30 επιχειριςεισ, 15 ςτθ Γαλλία και 15 ςτο Quebec του Καναδά, 
που εφαρμόηουν οικολογικό ςχεδιαςμό, με ςκοπό να διερευνθκοφν τα αποτελζςματα ςτθν 
οικονομικι τουσ αποδοτικότθτα και ςε άλλα οργανωςιακά κζματα, όπωσ θ 
δθμιουργικότθτα και το ανκρϊπινο δυναμικό. Θ ζρευνα ζγινε με τθ μζκοδο τθσ 
ςυνζντευξθσ βάςθ θμι-δομθμζνου ερωτθματολογίου ςε κάποιο αρμόδιο ςτζλεχοσ τθσ 
επιχείρθςθσ και ςτθ ςυνζχεια ακολοφκθςε ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων ανάμεςα ςτισ 
γαλλικζσ και τισ καναδικζσ επιχειριςεισ. Για κάκε επιχείρθςθ αναλφκθκε ζνα ςυγκεκριμζνο 
προϊόν. Θ ζννοια του προϊόντοσ περιλαμβάνει τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τισ διεργαςίεσ. 
Τα αποτελζςματα είναι ιδιαίτερα ενκαρρυντικά και δείχνουν ότι ςε 28 από τισ 30 
επιχειριςεισ, ο οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ αφξθςε το απόλυτο επίπεδο κερδϊν τθσ 
επιχείρθςθσ, ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ 2 θ επίδραςθ ιταν ουδζτερθ. Σε 11 από τισ 30 
περιπτϊςεισ το περικϊριο κζρδουσ του οικολογικά ςχεδιαςμζνου προϊόντοσ είναι 
υψθλότερο από αυτό ενόσ ςυμβατικοφ προϊόντοσ, ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ υπάρχει 
κετικι επίδραςθ ςε μθ οικονομικοφσ παράγοντεσ, όπωσ θ καινοτομία και το ανκρϊπινο 
δυναμικό.  
Ακολουκεί θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ μελζτθσ με αναλυτικό τρόπο,  τα οποία 
χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ: 
 

a. Οικολογικι προςζγγιςθ και περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά των προϊόντων 
 

 Θ εμπειρία τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ είναι ςχετικά πρόςφατθ, αφοφ θ 
πλειοψθφία των επιχειριςεων ζχουν εμπειρία ςτο χϊρο αυτό 10 χρόνων και 
λιγότερο (22 επιχειριςεισ από τισ 30). 

 Οι 17/30 περιπτϊςεισ είχαν προθγοφμενθ εμπειρία ςτθν οικολογικι προςζγγιςθ, 
ενϊ για τισ υπόλοιπεσ 13/30 επρόκειτο για τθν πρϊτθ τουσ εμπειρία. 

 Θ απόφαςθ για ειςαγωγι του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθν επιχείρθςθ ανικε ςτισ 
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςτθ Διοίκθςθ (24/30), αλλά και ςτο τμιμα Ζρευνασ & 
Ανάπτυξθσ (10/30). 

 Τα κίνθτρα για τθν ειςαγωγι τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ ιταν θ πρωτοβουλία τθσ 
Διοίκθςθσ (17 περιπτϊςεισ), οι ανάγκεσ τθσ αγοράσ (9 περιπτϊςεισ), οι νόμοι και 
κανονιςμοί (5 περιπτϊςεισ), θ προςδοκία για μείωςθ κόςτουσ (4 περιπτϊςεισ) και θ 
ευαιςκθτοποίθςθ από κάποιο τρίτο μζροσ (3 περιπτϊςεισ). 
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 Το επίπεδο καινοτομίασ του εξεταηόμενου προϊόντοσ ςτθν επιχείρθςθ ι τθν αγορά 
κατανζμεται ωσ εξισ: νζο προϊόν ςτθν αγορά 14/30, νζο προϊόν για τθν επιχείρθςθ 
(που υπάρχει όμωσ ςτθν αγορά) 4/30, νζο προϊόν για τθν επιχείρθςθ που  
αντικατζςτθςε ζνα υπάρχον προϊόν 12/30. 

 Τα πλεονεκτιματα του προϊόντοσ, εκτόσ των περιβαλλοντικϊν, είναι τα εξισ: πιο 
οικονομικό (5 περιπτϊςεισ), ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου ηωισ (5 
περιπτϊςεισ), πιο εφκολο ςτθ χριςθ (4 περιπτϊςεισ), πιο εφκολο ςτθ ςυντιρθςθ (2 
περιπτϊςεισ). 

 Τα ςτάδια του κφκλου ηωισ του εξεταηόμενου προϊόντοσ που ςυνδζονται με το 
περιβαλλοντικό όφελοσ κατανζμονται ωσ εξισ: πρϊτεσ φλεσ 24/30 περιπτϊςεισ, 
παραγωγι 10/30, χριςθ 8/30, μεταφορά-αποκικευςθ 11/30 και τζλοσ ηωισ-
απόκεςθ 24/30. 

 Οι δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν οι επιχειριςεισ ςχετικά με τθν οικολογικι 
προςζγγιςθ αφοροφν τεχνικά κζματα (9/30), δυςκολία αποδοχισ προϊόντοσ από 
τουσ πελάτεσ (7/30) και δυςκολία εξεφρεςθσ των κατάλλθλων προμθκευτϊν (5/30). 
 
 

b. Αποτελζςματα τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ ςε οικονομικό επίπεδο 
 

 Σε 26 από τισ 30 επιχειριςεισ υπάρχει αφξθςθ των εςόδων: 
 Στισ 17/26 πρόκειται για νζο προϊόν, επομζνωσ μία νζα πθγι εςόδων που 

δεν υπιρχε προθγουμζνωσ.  
 Στισ 7/26 πρόκειται για επιχειριςεισ που είναι ςτο ςφνολο τθσ 

δραςτθριότθτάσ τουσ προςανατολιςμζνεσ ςτθν οικολογικι προςζγγιςθ, 
επομζνωσ πρόκειται για το κφριο προϊόν. 

 Σε 1/26 το εξεταηόμενο προϊόν αντικατζςτθςε το προθγοφμενο και 
ακολοφκθςε αφξθςθ των πωλιςεϊν του επειδι είναι πιο φιλικό ςτο 
περιβάλλον. 

 Σε 1/26 το εξεταηόμενο προϊόν αντικατζςτθςε το προθγοφμενο και 
ακολοφκθςε αφξθςθ των πωλιςεϊν του επειδι μειϊκθκε θ τιμι πϊλθςθσ. 

 
 

 Σε 17 από τισ 30 επιχειριςεισ υπάρχει μείωςθ του μεταβλθτοφ κόςτουσ: 
 Στισ 13/17 θ μείωςθ προκφπτει από τθ χριςθ λιγότερων πρϊτων υλϊν. 
 Στισ 6/17 θ μείωςθ προκφπτει από τθν κατανάλωςθ λιγότερθσ ενζργειασ 

ςτο ςτάδιο τθσ παραγωγισ. 
 
(Σε 5 από τισ 30 επιχειριςεισ υπάρχει αφξθςθ του μεταβλθτοφ κόςτουσ, 
λόγω ακριβότερθσ πρϊτθσ φλθσ πιο φιλικισ ςτο περιβάλλον). 

 
 

 Σε 26 από τισ 30 επιχειριςεισ υπάρχει υπάρχουν επιπρόςκετεσ δαπάνεσ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ςτακεροφ κόςτουσ: 
 Στισ 20/26 ςε δαπάνεσ Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ. 
 Στισ 8/26 ςε δαπάνεσ εμπορικισ ανάπτυξθσ (εκπαίδευςθ πωλθτϊν). 
 Στισ 4/26 ςε δαπάνεσ που ςυνδζονται με τθν εξεφρεςθ νζων προμθκευτϊν. 

 
 

 Σε 27 από τισ 30 επιχειριςεισ το εξεταηόμενο προϊόν ζχει τουλάχιςτον ίδιο 
περικϊριο κζρδουσ ςε ςφγκριςθ με αντίςτοιχο ςυμβατικό προϊόν. 
 Στισ 16/27 το περικϊριο κζρδουσ είναι ίδιο. 
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 Στισ 11/27 το περικϊριο κζρδουσ είναι υψθλότερο. 
 

(Σε 3 από τισ 30 επιχειριςεισ το εξεταηόμενο προϊόν ζχει χαμθλότερο 
περικϊριο κζρδουσ). 

 
 

c. Αποτελζςματα τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ ςε επιχειρθςιακό επίπεδο 
 
Μζςα ςτθν επιχείρθςθ: 

 Σε 24 από τισ 30 επιχειριςεισ το εξεταηόμενο προϊόν είχε επίδραςθ ςτθ 
δθμιουργικότθτα μζςα ςτθν επιχείρθςθ, που αφορά είτε τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ 
νζων προϊόντων, είτε μία κετικι δυναμικι ανάπτυξθσ νζων προϊόντων. 

 Οι 19 από τισ 30 επιχειριςεισ ανζφεραν ότι υπάρχει επίδραςθ ςτον τομζα του 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, κυρίωσ όςον αφορά τθν αφξθςθ κινιτρων και το αίςκθμα 
ικανοποίθςθσ, αλλά και μεγαλφτερθ ευκολία πρόςλθψθσ νζων εργαηομζνων. 

 Οι 7 από τισ 30 επιχειριςεισ ανζφεραν ότι απζκτθςαν τεχνογνωςία ςε 
περιβαλλοντικά κζματα 
 
Σχζςεισ με τουσ πελάτεσ: 

 Οι 11/30 ανζφεραν αλλαγι ςτθ ςχζςθ με τουσ πελάτεσ, που εκφράηεται με ηιτθςθ 
περιςςότερων πλθροφοριϊν, μεγαλφτερθ πιςτότθτα κ.α. 

 Οι 13/30 ζχουν αναπτφξει επικοινωνία ςχετικά με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ. 

 Οι 12/30 ζχουν προϊόν με οικολογικι ςιμανςθ ι πιςτοποίθςθ.   
 
Συμπεριφορά αγοραςτϊν: 

 Οι 24/30 ανζφεραν ότι το προϊόν υιοκετικθκε εφκολα από τθν αγορά. 

 Οι 7/30 ανζφεραν ότι το προϊόν άλλαξε τθ ςυμπεριφορά των αγοραςτϊν. 
 
Σχζςθ με τρίτουσ: 

 Οι 6/30 είχαν δυνατότθτα για χρθματοδότθςθ λόγω του οικολογικοφ τουσ 
χαρακτιρα. 

 Οι 10/30 ζχουν επίδραςθ ςτισ αποφάςεισ κάποιων κανονιςτικϊν αρχϊν. 

 Οι 8/30 ζχουν ςχζςεισ με Μθ Κυβερνθτικοφσ Οργανιςμοφσ. 
 
Εικόνα και φιμθ τθσ επιχείρθςθσ: 

 Οι 7/30 ανζφεραν βελτίωςθ τθσ φιμθσ τουσ. 

 Οι 16/30 ανζφεραν βελτίωςθ τθσ εικόνασ τουσ. 
 
 

Επίςθσ, με κριτιριο το περικϊριο κζρδουσ, οι ερευνθτζσ επιχείρθςαν να ςκιαγραφιςουν το 
προφίλ των επιχειριςεων που φαίνονται να είναι πιο κερδοφόρεσ. Ζτςι ζκαναν μία 
ςφγκριςθ ανάμεςα ςτισ 11 που ανζφεραν ότι το περικϊριο κζρδουσ τουσ είναι υψθλότερο 
από αυτό των αντίςτοιχων ςυμβατικϊν προϊόντων,  και ςτισ υπόλοιπεσ 19 με περικϊριο 
κζρδουσ ίδιο ι χαμθλότερο. Θ ςφγκριςθ αυτι προτείνει ότι πιο κερδοφόρεσ είναι οι 
επιχειριςεισ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:  

 αυτζσ που ζχουν μειωμζνα κόςτθ πρϊτων υλϊν 

 οι μικρο-μεςαίεσ επιχειριςεισ 

 αυτζσ των οποίων οι πελάτεσ είναι επιχειριςεισ (Β2Β) 

 αυτζσ που δεν ζχουν προχωριςει ςε κάποια πιςτοποίθςθ ι οικολογικι ςιμανςθ 
(πικανϊσ επειδι απζφυγαν αυτό το ζξοδο) 
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 αυτζσ που ανζπτυξαν προϊόντα που είναι οικονομικά κατά τθ χριςθ τουσ 
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2θ Μελζτθ 
 
“Redesign of a component based on ecodesign practices: environmental impact 
and cost reduction achievements” 
Miriam Borchardt , Marcos H. Wendt, Giancarlo M. Pereira, Miguel A. Sellitto 
Journal of Cleaner Production 19 (2011) p. 49-57 
 
Θ μελζτθ αυτι επικεντρϊνεται ςτθν εφαρμογι του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθ 
βιομθχανία υποδθμάτων και ζχει ςτόχο να προςδιορίςει τον τρόπο που μπορεί να 
επαναςχεδιαςτεί οικολογικά ζνα εξάρτθμα παπουτςιοφ (ενιςχυτικό ζλαςμα), ϊςτε να 
ελαχιςτοποιοφνται οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και ταυτόχρονα να μειϊνεται το κόςτοσ 
παραγωγισ και ςυναρμολόγθςθσ. Μετά από μελζτεσ λοιπόν, οι ερευνθτζσ κάνοντασ 
μεταβολζσ ςε διάφορα ςτάδια του κφκλου ηωισ του ςυγκεκριμζνου εξαρτιματοσ (είδοσ 
πρϊτθσ φλθσ, ποςότθτα πρϊτθσ φλθσ, παραγωγικι διαδικαςία και χρθςιμοποιοφμενθ 
τεχνολογία, ςυςκευαςία κτλ.), φτάνουν ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα, ενϊ παράλλθλα 
προκφπτει οικονομικό όφελοσ. 
 
Θ χριςθ του νζου (επαναςχεδιαςμζνου) εξαρτιματοσ δθμιουργεί μια μείωςθ 30% ςτο 
λειτουργικό κόςτοσ (κόςτοσ / λεπτό) τθσ διαδικαςία εφαρμογισ του εξαρτιματοσ, ωσ 
αποτζλεςμα εξοικονόμθςθσ χρόνου. Πςον αφορά το τελικό κόςτοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των νζων πρϊτων υλϊν, υπάρχει μια μείωςθ τθσ τάξθσ του 10% ςε ςχζςθ με το κόςτοσ για 
τθ χριςθ ςυμβατικϊν ενιςχυτικϊν ελαςμάτων. Ρρόςκετα υλικά (διαλφτεσ, κόλλεσ κτλ) που 
χρθςιμοποιοφνταν ςτθν παραγωγι του ςυμβατικοφ εξαρτιματοσ ιταν ανκυγιεινά και 
αντιπροςϊπευαν περίπου το 50% του κόςτουσ των ειςροϊν.  
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3θ Μελζτθ 

“Assessing the relationship between economic and ecological performance: Distinguishing 
system levels and the role of innovation”, Frank Boons, Marcus Wagner.  
Ecological Economics 68 (2009) 1908–1914 

Θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ εξετάηει ςε κεωρθτικό επίπεδο βάςθ βιβλιογραφικισ ζρευνασ τθ 
ςχζςθ μεταξφ οικονομικισ και οικολογικισ απόδοςθσ. Ωσ κεντρικό ηιτθμα κζτει τον οριςμό 
του ςυςτιματοσ για το οποίο θ ςχζςθ αυτι εξετάηεται, ενϊ θ εκάςτοτε κοινωνικι δομι 
αποτελεί επίςθσ ςθμαντικό κζμα, διότι ςτα πλαίςια αυτισ  γίνεται θ αξιολόγθςθ τόςο τθσ 
οικονομικισ, όςο και τθσ οικολογικισ απόδοςθσ. Οι F.Boons και M. Wagner καταλιγουν 
λοιπόν ςτο ότι υπάρχουν τζςςερα βαςικά ςυςτιματα, ςτα οποία εμπίπτουν όλεσ οι 
πραγματοποιθμζνεσ μζχρι ςτιγμισ μελζτεσ και προςπάκειεσ διερεφνθςθσ τθσ ςχζςθσ αυτισ: 
θ ατομικι επιχείρθςθ, θ αγορά, τα ςυςτιματα παραγωγισ και κατανάλωςθσ και τα εκνικά 
οικονομικά ςυςτιματα. 
 

Η ατομικι επιχείρθςθ 

Σφμφωνα με τθ μελζτθ, όςον αφορά το ςφςτθμα τθσ ατομικισ επιχείρθςθσ, οι 
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ζχουν να κάνουν κυρίωσ με τθ χριςθ πόρων και/ι τισ 
παραγόμενεσ εκπομπζσ από τθ δραςτθριότθτά τθσ. Τα ςυςχετιηόμενα κόςτθ προκφπτουν 
από τθ μθ αποδοτικι χριςθ πόρων και τισ δαπάνεσ που ςυνδζονται με τισ εκπομπζσ (πχ. 
τεχνολογίεσ μείωςθσ εκπομπϊν, φόροι, πρόςτιμα κτλ). Τα οφζλθ προκφπτουν από τθν 
αποφυγι των παραπάνω ςτοιχείων κόςτουσ.  

Τα αποτελζςματα για τθ ςχζςθ μεταξφ οικονομικισ και οικολογικισ απόδοςθσ είναι 
αντικρουόμενα. Θ παραδοςιακι άποψθ κατά Bragdon and Marlin (Bragdon & Marlin, 1972) 
υποςτθρίηει αρνθτικι ςυςχζτιςθ, αλλά αργότερα εμφανίηεται θ ρεβιηιονιςτικι άποψθ 
(Gabel & B.Sinclair-Desgagné, 1999), θ οποία προτείνει μια κετικι ι καμπυλόγραμμθ 
ςφνδεςθ, με βάςθ επιχειριματα που ςχετίηονται με οργανωτικζσ αδυναμίεσ να 
αναγνωριςτεί θ αποδοτικότθτα των πόρων και τα οικονομικά οφζλθ μζςω ολοκλθρωμζνων 
τεχνολογιϊν για τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ.  

Αξιολογϊντασ τα αποτελζςματα πάνω από τριάντα χρόνια ζρευνασ, ςε επίπεδο επιχείρθςθσ 
με μετα-αναλυτικζσ μεκόδουσ, οι (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003), (Margolis & Walsh, 
2001) και (Walsh, Weber, & Margolis, 2003) καταλιγουν ότι, ενϊ υπάρχουν λίγεσ ενδείξεισ 
μιασ αρνθτικισ ςυςχζτιςθσ, μερικζσ για μια αςκενι ςυςχζτιςθ και αρκετζσ με μία 
ςτατιςτικά ςθμαντικι κετικι ςυςχζτιςθ, εξακολουκεί να υπάρχει ςθμαντικι διακφμανςθ 
μεταξφ των μελετϊν. 

 

Το ςφςτθμα τθσ αγοράσ 

Το ςφςτθμα τθσ αγοράσ αποτελείται από ζναν αρικμό ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων. Το 
κριτιριο οικονομικισ απόδοςθσ είναι το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ κακεμίασ και το 
κριτιριο περιβαλλοντικισ απόδοςθσ είναι οι οργανωτικζσ φόρμεσ ι οι τεχνολογικζσ 
καινοτομίεσ για τθ μείωςθ των οικολογικϊν επιπτϊςεων, και όχι θ άμεςθ μζτρθςι τουσ. 
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Στο ςφςτθμα τθσ αγοράσ δφο είναι τα κφρια ςθμεία που ςυνδζονται με το ανταγωνιςτικό 
πλεονζκτθμα. Το πρϊτο είναι θ λεγόμενθ υπόκεςθ Porter, ςφμφωνα με τθν οποία θ 
αυςτθρι περιβαλλοντικι νομοκεςία ωκεί ςτθ βελτίωςθ των οικολογικϊν επιδόςεων και ωσ 
εκ τοφτου είναι μια πικανι πθγι για ανταγωνιςτικότθτα, αφοφ μπορεί να οδθγιςει ςε πιο 
αποδοτικζσ διεργαςίεσ, βελτιϊςεισ ςτθν παραγωγικότθτα, χαμθλότερα κόςτθ 
ςυμμόρφωςθσ και νζεσ ευκαιρίεσ ςτθν αγορά. Επίςθσ ζτςι προάγεται θ καινοτομία εντόσ 
του κλάδου. (Porter & Van der Linde, 1995). 

Το δεφτερο ςθμείο αφορά τθν κουλτοφρα τθσ κάκε επιχείρθςθσ και τθν προλθπτικι τθσ 
περιβαλλοντικι ςτρατθγικι. Τζτοια ςτρατθγικι μπορεί να αναπτφξει κάποια επιχείρθςθ 
μόνο αν διακζτει ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, όπωσ θ ζνταξθ των ηθτθμάτων όλων των 
ενδιαφερομζνων μερϊν ςτθ ςτρατθγικι και θ ςυνεχισ καινοτομία, οι οποίεσ τθν κακιςτοφν 
πιο ανταγωνιςτικι από τισ υπόλοιπεσ. 

Θ ςυςχζτιςθσ οικονομικισ και οικολογικισ απόδοςθσ ςτο πλαίςιο αναφοράσ «αγορά» 
προκφπτει από το γεγονόσ ότι μπορεί να γίνει επίκλθςθ ςτο μθχανιςμό των τιμϊν για να 
διευκολφνεται θ ςτροφι προσ τθ βιομθχανικι παραγωγι με λιγότερεσ περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ, όπου επιχειριςεισ που δεν ζχουν τθ δυνατότθτα για βελτίωςθ τθσ οικολογικισ 
τουσ απόδοςθσ κα εξαλειφκοφν.  

 

Τα ςυςτιματα παραγωγισ και κατανάλωςθσ 

Θ βαςικι λογικι ςτα ςυςτιματα παραγωγισ και κατανάλωςθσ και τα όρια μζςα ςτα οποία 
λειτουργοφν είναι ότι θ μείωςθ των οικολογικϊν επιπτϊςεων ςε ζνα ςτάδιο κφκλου ηωισ 
του προϊόντοσ ενδζχεται να οδθγεί ςε αυξθμζνεσ επιπτϊςεισ ςτα άλλα ςτάδια.  

Θ οικολογικι απόδοςθ υπολογίηεται με τθ μζκοδο τθσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ, ενϊ θ 
οικονομικι απόδοςθ είναι αρκετά δφςκολο να υπολογιςτεί. Μελζτεσ που αναλφουν τθ 
ςχζςθ μεταξφ ςυγκεκριμζνων οικολογικϊν επιπτϊςεων ςε διαφορετικά τμιματα τθσ 
αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και τισ ςυνδζουν με τθν προςτικζμενθ αξία ωσ οικονομικό δείκτθ για 
κάκε τμιμα, καταλιγουν ςτο γενικό ςυμπζραςμα ότι ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ εφοδιαςτικισ 
αλυςίδασ (όπωσ εξόρυξθ πρϊτων υλϊν) υψθλζσ οικολογικζσ επιπτϊςεισ ςχετίηονται με 
ςχετικά χαμθλι προςτικζμενθ αξία, ενϊ ςε μεταγενζςτερα ςτάδια (παραγωγι τελικοφ 
προϊόντοσ, λιανικό εμπόριο) υψθλι προςτικζμενθ αξία ςυνδζεται με λιγότερεσ επιπτϊςεισ 
ςτο περιβάλλον. Θ προςζγγιςθ αυτι απζχει από μια πλιρθ αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ 
απόδοςθσ ενόσ ςυςτιματοσ παραγωγισ και κατανάλωςθσ, αφοφ δεν περιλαμβάνει τα 
ςτάδια ανακφκλωςθσ και επεξεργαςίασ των αποβλιτων, αλλά επικεντρϊνεται ςτθν διάκεςθ 
των κερδϊν κατά μικοσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και επιςθμαίνει αποκλίςεισ ςτθν 
κατανομι των οικολογικϊν και οικονομικϊν αποδόςεων. 

 

Τα εκνικά οικονομικά ςυςτιματα 

Σε επίπεδο εκνικοφ οικονομικοφ ςυςτιματοσ, οι οικονομικζσ επιδόςεισ ςυνικωσ ορίηονται 
ωσ το Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν (ΑΕΡ) τθσ χϊρασ, ενϊ οι οικολογικζσ επιπτϊςεισ 
μποροφν να οριςτοφν ωσ ξεχωριςτά προβλιματα, όπωσ θ κλιματικι αλλαγι ι ωσ 
ενςωματωμζνα μζτρα, όπωσ το Οικολογικό Αποτφπωμα. 
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Μία από τισ προςεγγίςεισ αυτοφ του επιπζδου είναι θ Ρεριβαλλοντικι Καμπφλθ Kuznets 
(Environmental Kuznets Curve -EKC), θ οποία δείχνει ότι αρχικά οι εκνικζσ οικονομίεσ 
ςυνδυάηουν χαμθλζσ οικολογικζσ επιπτϊςεισ με χαμθλό κατά κεφαλιν ειςόδθμα, 
εξελίςςονται με αφξθςθ τόςο των οικολογικϊν επιπτϊςεων, όςο και των οικονομικϊν 
επιδόςεων και ςε τρίτο ςτάδιο ςυνεχίςει να βελτιϊνεται το κατά κεφαλιν ειςόδθμα, ενϊ 
ςθμειϊνεται μείωςθ των οικολογικϊν επιπτϊςεων. Ριο πρόςφατεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι 
διαφορετικά δομικά χαρακτθριςτικά των εκνικϊν οικονομιϊν μπορεί να οδθγιςουν ςε μία 
καμπφλθ ςυςχζτιςθσ τφπου S και όχι τφπου καμπάνασ ι γραμμικι κετικι ςυςχζτιςθ. 

Μία άλλθ προςζγγιςθ αφορά τον οικολογικό εκςυγχρονιςμό των δυτικϊν κοινωνιϊν, όπου 
με τθ ςυνεχι βιομθχανοποίθςθ και τον ορκολογικό τρόπο ςκζψθσ οι αρχικά ζντονεσ 
οικολογικζσ επιπτϊςεισ  όλο και μειϊνονται. Οι διεργαςίεσ εκςυγχρονιςμοφ περιλαμβάνουν 
τεχνολογικι ανάπτυξθ και αλλαγζσ ςτισ οργανωςιακζσ και κυβερνθτικζσ δομζσ. 
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΓΡΓΤΝΑ 

 
ΒΑΣΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ 

Ππωσ φαίνεται από τθ βιβλιογραφικι ζρευνα που ζγινε ςχετικά με μελζτεσ που εξετάηουν 

τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ, οι περιςςότερεσ ζχουν 

κεωρθτικό χαρακτιρα. Ραρατθρείται ότι υπάρχει ζλλειψθ ερευνθτικισ προςπάκειασ γφρω 

από τον προςδιοριςμό ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων ςε ςχζςθ με πικανζσ πθγζσ αφξθςθσ των 

εςόδων ι μείωςθσ των εξόδων, αλλά και ςε ςχζςθ με άλλεσ μθ μετριςιμεσ παραμζτρουσ, 

όπωσ θ αξία τθσ μάρκασ, θ εταιρικι εικόνα, θ δθμιουργικότθτα, θ καινοτομία κ.α. Οι 

εμπειρικζσ μελζτεσ είναι περιοριςμζνεσ και θ μζκοδοσ τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ δεν ζχει 

χρθςιμοποιθκεί ςε μεγάλο βακμό.   

Θ ζρευνα με τίτλο "Οικολογικι Ρροςζγγιςθ: Ροια θ επίδραςθ ςτθν οικονομικι 

αποδοτικότθτα και τθν επιχειρθςιακι ςτρατθγικι ? ", διεξιχκθ ςε ζνα δείγμα 21 ελλθνικϊν 

επιχειριςεων, που δραςτθριοποιοφνται ςτον ευρφτερο χϊρο του Οικολογικοφ Σχεδιαςμοφ 

Ρροϊόντοσ (βλ. παρακάτω) και ακολουκοφν μία ικανοποιθτικι επιχειρθςιακι πορεία. 

Σθμείο εκκίνθςθσ, πθγι ζμπνευςθσ, αλλά και οδθγόσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ που κα 

ακολουκιςει αποτελεί μια ιδθ πραγματοποιθμζνθ μελζτθ, με τίτλο “ L'éco-conception : 

Quels retours économiques pour l'entreprise? ”, που διεξιχκθ το 2008 ςτθ Γαλλία και τον 

Καναδά και εκδόκθκε ωσ ‘Scientific Series’ τον Απρίλιο του 2009 από το Κζντρο Ερευνϊν 

CIRANO (Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations) (Berneman, 

Lanoie, Plouffe, & Vernier, 2009). Επίςθσ, τα αποτελζςματά τθσ δθμοςιεφτθκαν ωσ 

επιςτθμονικό  άρκρο με τίτλο “Economic benefits tied to ecodesign” ςτο διεκνζσ 

επιςτθμονικό φόρουμ ‘Journal of Cleaner Production’ (Plouffe, Lanoie, Berneman, & 

Vernier, 2011). 

Στόχοσ τθσ μελζτθσ αυτισ ιταν να διερευνθκοφν τα οικονομικά και μθ-οικονομικά 

αποτελζςματα για ζνα δείγμα 30 επιχειριςεων τθσ Γαλλίασ και του Καναδά που 

εφαρμόηουν οικολογικό ςχεδιαςμό προϊόντοσ (αγακοφ ι υπθρεςίασ).  

Στθν παροφςα μελζτθ επιχειρείται θ διερεφνθςθ του ίδιου κζματοσ για ελλθνικζσ 

επιχειριςεισ, που παράγουν και εμπορεφονται ζνα ι περιςςότερα προϊόντα ακολουκϊντασ 

οικολογικι προςζγγιςθ.  

Σθμειϊνεται ότι ςτο εξισ ο όροσ «προϊόν» αναφζρεται είτε ςε «αγακό» είτε ςε «υπθρεςία».  

Επειδι θ ζννοια του Οικολογικοφ Σχεδιαςμοφ είναι αρκετά δεςμευτικι ωσ προσ τθν επιλογι 

επιχειριςεων που ανταποκρίνονται ςτισ αρχζσ του, αποφαςίςτθκε ςτθν παροφςα μελζτθ το 

πλαίςιο επιλογισ των επιχειριςεων να είναι ςχετικά ευρφτερο και ορίςτθκε ωσ «οικολογικι 

προςζγγιςθ».  

Με τον όρο αυτό εννοείται οποιαδιποτε διαδικαςία ενςωμάτωςθσ περιβαλλοντικϊν 

χαρακτθριςτικϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ προϊόντων ι διεργαςιϊν, που ζχει ςτόχο 

τθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των  προϊόντων ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του 
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κφκλου ηωισ τουσ (και όχι ςε ΟΛΑ τα ςτάδια του κφκλου ηωισ, όπωσ ορίηει θ ζννοια του 

ecodesign). 

Το αντικείμενο μελζτθσ για κάκε επιχείρθςθ είναι ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν, το οποίο είναι 

ςχεδιαςμζνο με βάςθ τθν οικολογικι προςζγγιςθ, επομζνωσ παρουςιάηει κάποια 

περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα ςε ςφγκριςθ με άλλα παρεμφερι ςυμβατικά προϊόντα, είτε 

τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ, είτε τθσ αγοράσ γενικότερα.  

Για τθν αξιοπιςτία τθσ μελζτθσ, το εξεταηόμενο προϊόν κάκε επιχείρθςθσ πρζπει να είναι 

ςτθν αγορά για τουλάχιςτον 12 μινεσ. 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΕΥΝΑΣ 

Στόχοσ τθσ μελζτθσ είναι να διερευνθκεί το οικονομικό αποτζλεςμα, αλλά και τα 

επιπρόςκετα οφζλθ που προκφπτουν για τισ επιχειριςεισ που εμπορεφονται ζνα ι 

περιςςότερα προϊόντα που ακολουκοφν τθν οικολογικι προςζγγιςθ και ςτθ ςυνζχεια να 

γίνει ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων με εκείνα τθσ πραγματοποιθμζνθσ μελζτθσ ςτθ Γαλλία 

και τον Καναδά.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, κα γίνει προςπάκεια να μελετθκοφν οι διάφορεσ πθγζσ μείωςθσ του 

κόςτουσ και αφξθςθσ των εςόδων, αλλά και τα πικανά μθ μετριςιμα οφζλθ που 

προκφπτουν ςε επιχειρθςιακό επίπεδο. Στθ ςυνζχεια, με μία πιο ενδελεχι μελζτθ των 

επιχειριςεων εκείνων που παρουςιάηουν τθ μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα, κα γίνει μια 

προςπάκεια προςδιοριςμοφ των πικανϊν παραγόντων επιτυχίασ. 

 

ΓΕΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ 

Οι επιχειριςεισ που επιλζχκθκαν να ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα ανικουν ςε ποικίλουσ 

τομείσ δραςτθριότθτασ, με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν πιο πολφπλευρθ πλθροφόρθςθ γφρω 

από το κζμα εξζταςθσ.  

Δραςτθριοποιοφνται είτε ςτθν παραγωγι αγακϊν, είτε ςτθν παροχι υπθρεςιϊν, ενϊ οι 

πελάτεσ τουσ είναι τόςο το κοινό (B2C), όςο και άλλεσ επιχειριςεισ (B2B). 

Το δείγμα τθσ πραγματοποιθμζνθσ μελζτθσ ςτθ Γαλλία και τον Καναδά ςκοπίμωσ 

μερολθπτοφςε υπζρ των μικρο-μεςαίων επιχειριςεων. Το γεγονόσ αυτό είναι προσ όφελοσ 

τθσ παροφςασ ζρευνασ, αφοφ οι μικρο-μεςαίεσ επιχειριςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

πολφ μικρϊν) αντιπροςωπεφουν ςε μεγάλο βακμό τθν ελλθνικι πραγματικότθτα. 

Συγκεκριμζνα, χωρίσ να ζχει επιδιωχκεί, το 100% των ςυμμετεχουςϊν επιχειριςεων 

ανικουν ςτισ μικρο-μεςαίεσ, με κριτιριο των αρικμό των εργαηομζνων. Επίςθσ, το γεγονόσ 

αυτό εξαςφαλίηει ςυγκριςιμότθτα των αποτελεςμάτων των δφο μελετϊν. 
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ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 

Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε με τθ μζκοδο τθσ ςυνζντευξθσ ςε κάποιο αρμόδιο ςτζλεχοσ 

τθσ επιχείρθςθσ, βάςθ θμι-δομθμζνου ερωτθματολογίου.  

Ακολουκικθκε ςε γενικζσ γραμμζσ θ μεκοδολογία τθσ μελζτθσ «L'éco-conception: Quels 

retours économiques pour l'entreprise?» και διατθρικθκε θ βαςικι μορφι, αλλά και το 

περιεχόμενο του ερωτθματολογίου. Ρραγματοποιικθκαν βζβαια κάποιεσ προςαρμογζσ με 

ςτόχο τθν απλοφςτευςθ κάποιων ερωτθμάτων, ενϊ προςτζκθκαν κάποια ερωτιματα ςτο 

πζμπτο κομμάτι με ςτόχο τθν περαιτζρω διερεφνθςθ των αποτελεςμάτων ςτθν 

επιχειρθςιακι ςτρατθγικι. 

Θ προςζγγιςθ που υιοκετικθκε ιταν ποιοτικι, δθλαδι δε ηθτοφνταν ςυγκεκριμζνα 

ποςοτικά ςτοιχεία από τισ επιχειριςεισ. H ποςοτικοποίθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ οικολογικισ 

προςζγγιςθσ ςτα ζςοδα ι τα κόςτθ ενόσ προϊόντοσ είναι κάτι που οι περιςςότερεσ 

επιχειριςεισ δυςκολεφονται να πετφχουν. Γι’ αυτό και οι πλθροφορίεσ που ηθτικθκαν είχαν 

ςτόχο να προκφψει μία γενικι αντιπροςωπευτικι εικόνα τθσ επίδραςθσ αυτισ.  

Το αρμόδιο ςτζλεχοσ, αναλόγωσ τθν περίπτωςθ, μπορεί να ιταν κάποιοσ υπεφκυνοσ 

βιωςιμότθτασ, παραγωγισ ι marketing, κάποιοσ product manager ι ο γενικόσ υπεφκυνοσ 

τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ υπιρξαν περιπτϊςεισ που θ ςυμβολι περιςςότερων του ενόσ 

ςτελζχουσ ιταν απαραίτθτθ. 

 

Λόγω τθσ διερευνθτικισ φφςθσ τθσ μελζτθσ, το ερωτθματολόγιο ιταν θμι-δομθμζνο. Ζτςι 

δόκθκε αρκετόσ χϊροσ ςτον ερωτϊμενο για ελεφκερθ ζκφραςθ τθσ εμπειρίασ του, ενϊ 

παράλλθλα εξαςφαλίςτθκε θ κάλυψθ των ίδιων κεμάτων ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ του 

δείγματοσ.  

Το ερωτθματολόγιο ιταν χωριςμζνο ςε 5 μζρθ. Τα κζματα που εξετάςτθκαν κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ ιταν: 

1. Γενικά χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ: ίδρυςθ, νομικι μορφι, αρικμόσ 

εργαηομζνων, χριςτεσ προϊόντων, γενικά οικονομικά ςτοιχεία (εξζλιξθ των 

πωλιςεων, κακαρά κζρδθ, R&D δαπάνεσ) κ.α. 

2. Λςτορικό τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ ςτθν επιχείρθςθ: πότε ειςιχκθ, ποιοσ τθν 

ειςιγαγε, τί κίνθτρο υπιρχε, δυςκολίεσ εφαρμογισ, αποτυχίεσ του παρελκόντοσ, 

κ.α. 

3. Το προϊόν και θ περιβαλλοντικι του διάςταςθ: περιγραφι εξεταηόμενου προϊόντοσ, 

ςτάδια του κφκλου ηωισ που επθρεάηει θ οικολογικι προςζγγιςθ, επίπεδο 

καινοτομίασ, περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα, αλλαγζσ για το χριςτθ κ.α.  

4. Οικονομικά αποτελζςματα: ςυνειςφορά ςτθν αφξθςθ των εςόδων και πθγζσ, 

ςυνειςφορά ςτθ μείωςθ των εξόδων και πθγζσ, πρόςκετεσ δαπάνεσ που 

ςυνδζονται με τθν οικολογικι προςζγγιςθ και επιπτϊςεισ ςτο περικϊριο κζρδουσ. 
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5. Αντίκτυποσ ςτθν επιχειρθςιακι ςτρατθγικι: αντιλαμβανόμενθ αξία τθσ μάρκασ, 

εταιρικι εικόνα, πιςτότθτα πελατϊν, δθμιουργικότθτα, καινοτομία, διαχείριςθ των 

ανκρϊπινων πόρων, ανάπτυξθ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ ςχετικά με τθν 

περιβαλλοντικι προςζγγιςθ κ.α. 

 

ΔΛΕΞΑΓΩΓΘ 

Θ επιλογι των επιχειριςεων ζγινε μετά από ζρευνα ςτο διαδίκτυο, από όπου ςυλλζχκθκαν 

και τα βαςικά αρχικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν κάκε επιχείρθςθ και τθ δραςτθριότθτά τθσ. Θ 

ζρευνα ζγινε τόςο ςτον ιςτότοπο τθσ κάκε επιχείρθςθσ, όςο και ςε ςχετικά δθμοςιεφματα, 

άρκρα και αναφορζσ που πικανϊσ να υπιρχαν.  

Θ πρϊτθ επαφι με τισ επιχειριςεισ ζγινε τθλεφωνικϊσ, ϊςτε να γίνει θ πρόταςθ 

ςυμμετοχισ και να εντοπιςτεί ο αρμόδιοσ υπεφκυνοσ ι το αρμόδιο τμιμα ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ τθσ ζρευνασ. Στθ ςυνζχεια ακολοφκθςε αποςτολι μθνφματοσ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου με όλα τα ςτοιχεία γφρω από τθν ζρευνα και υπερςφνδεςμο για άμεςθ 

πρόςβαςθ ςτο ερωτθματολόγιο ςε θλεκτρονικι μορφι, ϊςτε να δει το ςτζλεχοσ τα 

ηθτοφμενα ςτοιχεία. Τζλοσ, με τθν αποδοχι τθσ πρόταςθσ ςυμμετοχισ, κανονιηόταν μία 

ςυνάντθςθ για προςωπικι ςυνζντευξθ. Στισ περιπτϊςεισ που θ ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ 

βριςκόταν εκτόσ Αττικισ, θ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου γινόταν θλεκτρονικά, με 

παράλλθλθ τθλεφωνικι επαφι, όπου ιταν απαραίτθτο.  

Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάρτθςθ του ερωτθματολογίου ςτο διαδίκτυο ζγινε μζςω τθσ 

διαδραςτικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ Google Drive και του εργαλείου Google Form, με 

τθ βοικεια του οποίου ζγινε και θ επεξεργαςία και ςτατιςτικι ανάλυςθ. 

Ο χρόνοσ διεξαγωγισ των ςυνεντεφξεων ιταν Δεκζμβριοσ 2012-Μάιοσ 2013. 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ 

Ακολουκεί θ λίςτα των ςυμμετεχουςϊν επιχειριςεων και ςτθ ςυνζχεια θ παρουςίαςθ 

κακεμίασ από αυτζσ, κακϊσ και του αντικειμζνου μελζτθσ. 

 

AA ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΗ 

1 Intelen Building process 

2 Ρειραϊκι Ηυκοποιία Βιολογικι μπφρα 

3 Bondex - bike couriers Ταχυμεταφορζσ με 

ποδιλατο 

4 Vivechrom Neopal Eco interior wall 
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paint 

5 Apivita Σειρά προϊόντων "Eco Bio 

Baby Kids" 

6 Coco-Mat  Οικολογικά ςυςτιματα 

φπνου 

7 Coco-Mat Hotels & Resorts Coco-Mat Eco Residences 

Serifos 

8 Skag Σειρζσ Skag AR 

9 Mastihashop (Mediterra) Βιολογικό λουκοφμι με 

μαςτίχα 

10 Ζψα Βιολογικι λεμονάδα 

11 Power Health Epresat, φυςικό 

ςυμπλιρωμα διατροφισ 

12 DEDE dextrous design "this side up" table 

13 Mana Gea  Βιολογικό ελαιόλαδο 

14 Clean Action Οικολογικόσ κακαριςμόσ 

χαλιϊν 

15 Kouvidis Σφςτθμα αντιμικροβιακϊν 

ςωλινων ελεφκερων 

αλογόνου 

16 World Excellent Products 5 Organic extra virgin olive 

oil 

17 Xαρτοβιομθχανία ΡΑΚΟ Χαρτί Συςκευαςίασ 

18 Wands  Κατοικίεσ ξφλου 

19 Ξινό Νερό Μονομετοχικι 
Ανϊνυμθ Εταιρία ΟΤΑ 

Ξινό Νερό Φλϊρινασ ςε 

επιςτρεφόμενθ φιάλθ 

20 My One and Only 
(Redecoration)  

Τςάντεσ από 

ανακυκλωμζνα υλικά 

21 Redecoration Οικολογικά εκκεςιακά 

περίπτερα Karton Art 
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1. Πνομα επιχείρθςθσ: Intelen 
 Αντικείμενο μελζτθσ: Building Process 

 

 

H Intelen, κορυφαία ελλθνικι start-up επιχείρθςθ –και μζςα ςτισ 20 κορυφαίεσ τθσ 

Ευρϊπθσ και τισ 100 παγκοςμίωσ- δραςτθριοποιείται ςτα ζξυπνα δίκτυα (Smart Grids) 

υπθρεςιϊν 2.0. Ρρόκειται για μία διαρκϊσ αυξανόμενθ πράςινθ ενεργειακι κοινότθτα, 

αποτελοφμενθ από τα ενεργειακά προφίλ των πελατϊν τθσ –εμπορικϊν και βιομθχανικϊν-, 

τα οποία αναλφονται ςε πραγματικό χρόνο, ςυςχετιηόμενα με εξωγενείσ παράγοντεσ 

(βακμο-θμζρεσ, πρόγνωςθ καιροφ, πελατειακό δυναμικό, πωλιςεισ, γεω-χωρικι ανάλυςθ, 

κίνθςθ προςωπικοφ, marketing plan, κλπ), ζτςι ϊςτε να αξιολογοφνται ςτοιχεία ςχετικά με 

τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά και το μεταβλθτό ενεργειακό κόςτοσ τθσ εταιρίασ-πελάτθ, με 

ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ και μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ. Επίςθσ, υποςτθρίηει 

δυνατότθτεσ ενςωμάτωςθσ δεδομζνων ενεργειακοφ πιςτοποιθτικοφ και καταςκευαςτικϊν 

ςτοιχείων, διαχείριςθ βλαβϊν/ςυντθριςεων, κακϊσ και ειδικι πλατφόρμα για τθν ςυνεχι 

ςυμμετοχι και δράςθ των χρθςτϊν ςτο ενεργειακό κοινωνικό δίκτυο τθσ Intelen. Θ 

επιχείρθςθ ζχει αναπτφξει τθ μθχανι ανάλυςθσ δεδομζνων Big Data Analytics Engine, όπου 

ςτθρίηονται όλεσ οι εφαρμογζσ τθσ και θ οποία αποτελεί ζνα από τα πιο εξελιγμζνα Meter 

Data Management 2.0 ςυςτιματα με τεχνολογίεσ Big Data Energy Analytics και IPv6 

metering. Ρρόκειται για μία ιςχυρι αλγορικμικι μθχανι για τθν ανάλυςθ και ςυςχζτιςθ 

περίπου 250 Key Performance Indicators ςε επίπεδο δευτερολζπτων, με ςκοπό τθν 

ανάλυςθ ςτατιςτικϊν τάςεων και επενδυτικϊν ευκαιριϊν, κακϊσ και τθν λιψθ αποφάςεων 

ςε πραγματικό χρόνο. 

Θ επιχείρθςθ ιδρφκθκε το 2010 και είναι ςτο ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ 

προςανατολιςμζνθ ςτθν οικολογικι προςζγγιςθ. Οι δφο κφριεσ γραμμζσ υπθρεςιϊν είναι θ 

διαχείριςθ κτιρίων (Building Process) και θ διαχείριςθ φωτοβολταϊκϊν πάρκων (PV Process). 

Οι πελάτεσ τθσ είναι κυρίωσ άλλεσ επιχειριςεισ και δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα, τθ 

Βουλγαρία και τθν Κφπρο. Θ επιχείρθςθ ζχει ςχεδιάςει τισ λειτουργίεσ τθσ και τον 

εξοπλιςμό τθσ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά τισ δραςτθριότθτζσ τθσ, 

χρθςιμοποιϊντασ δφο κεντρικοφσ servers μζςω των οποίων διεξάγεται ολόκλθροσ ο όγκοσ 

εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ. 

Το αντικείμενο μελζτθσ ‘Building Process’, αφορά τθν ενεργειακι παρακολοφκθςθ και 

διαχείριςθ κτιρίων, που μπορεί να είναι βιομθχανικοί χϊροι, εταιρίεσ παραγωγισ 

ενζργειασ, δθμόςια κτίρια, γραφεία, κατοικίεσ κτλ. 
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2. Πνομα επιχείρθςθσ: Ρειραϊκι Ηυκοποιία 
 Αντικείμενο μελζτθσ: βιολογικι μπφρα 

 

  
 
Θ Ρειραϊκι Ηυκοποιία παράγει ελλθνικι μπίρα παραδοςιακισ ηυκοποίθςθσ. Θ «Ρειραϊκι» 

μπίρα, είτε πρόκειται για τθ βιολογικι είτε για τθ lager, ηυκοποιείται βαςιηόμενθ ςτο 

βαυαρικό νόμο του 1516 περί κακαρότθτασ, που ορίηει ότι θ μπφρα φτιάχνεται μόνο από 

νερό, βφνθ κρικαριοφ, λυκίςκο και μαγιά. Δεν περιζχει πρόςκετα και ςυντθρθτικά.   

Θ επιχείρθςθ ιδρφκθκε το 2005 και οι κφριεσ γραμμζσ προϊόντων είναι θ βιολογικι μπφρα, 

θ φρζςκια βιολογικι μπφρα και θ lager (μθ βιολογικι μπφρα). Θ βιολογικι μπφρα 

προζρχεται από βφνθ και λυκίςκο πιςτοποιθμζνθσ βιολογικισ καλλιζργειασ και είναι 

πιςτοποιθμζνθ από τον οργανιςμό ΔΘΩ ωσ Ρροϊόν Βιολογικισ Γεωργίασ τθσ ΕΕ, ζχοντασ το 

αντίςτοιχο ςιμα. Θ φρζςκια μπφρα χαρακτθρίηεται ζτςι γιατί δεν ζχει υποςτεί τθ 

διαδικαςία τθσ παςτερίωςθσ.  

Θ επιχείρθςθ ακολουκεί περιβαλλοντικά φιλικι πορεία, κάνοντασ Ζρευνα & Ανάπτυξθ ςτα 

πλαίςια πανεπιςτθμιακϊν προγραμμάτων, για μείωςθ των παραγόμενων ρφπων και 

εκπομπϊν, ενϊ θ παραγωγικι διαδικαςία βαςίηεται ςε ςφγχρονθ τεχνολογία και 

μθχανιματα με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Επιπλζον, γίνεται ανακφκλωςθ και 

επαναχρθςιμοποίθςθ των παραπροϊόντων, όπου είναι δυνατόν, ενϊ μία από τισ πιο 

πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτο κζμα τθσ ςυςκευαςίασ είναι θ χρθςιμοποίθςθσ μικρότερθσ 

ποςότθτασ γυαλιοφ. 

 

 

3. Πνομα επιχείρθςθσ: Bondex couries 

 Αντικείμενο μελζτθσ: Υπθρεςίεσ courier με ποδιλατο 

 

Θ BONDEX COURIERS δθμιουργικθκε μζςα από τθν Ακθναϊκι αςτικι ποδθλατικι κοινότθτα 

και προςφζρει υπθρεςίεσ ταχυμεταφορϊν (courier) με μζςο μετακίνθςθσ το ποδιλατο για 

τθν αποςτολι εγγράφων και μικροδεμάτων εντόσ του λεκανοπεδίου Αττικισ. Οι 

ταχυδρόμοι/αναβάτεσ είναι ζμπειροι αςτικοί ποδθλάτεσ. Οι υπθρεςίεσ ταχυμεταφοράσ που 

http://bondexcouriers.com/
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προςφζρουν είναι οικολογικζσ, δεν επιβαρφνουν το περιβάλλον, ςυμβάλλουν ςτθν πράςινθ 

ανάπτυξθ και τθν αποςυμφόρθςθ τθσ κίνθςθσ ςτουσ δρόμουσ, ενϊ αποφορτίηουν τα 

πεηοδρόμια από τα παράνομα παρκαριςμζνα οχιματα. Οι πελάτεσ τουσ είναι το κοινό, 

αλλά κυρίωσ άλλεσ επιχειριςεισ και φορείσ, όπωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ, 

πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, αςφαλιςτικοί φορείσ, κοινωφελείσ οργανιςμοί κτλ. Θ 

δραςτθριότθτά τουσ είναι πλιρωσ καινοτομικι για τον ελλθνικό χϊρο και τα βαςικά 

χαρακτθριςτικά τθσ, εκτόσ τθσ οικολογικισ διάςταςθσ, είναι θ ταχφτθτα, θ ευελιξία και θ 

αξιοπιςτία των προςφερόμενων υπθρεςιϊν. Θ BONDEX καινοτομεί προςφζροντασ 

υπθρεςία 1 ϊρασ, κάτι που είναι αρκετά δφςκολο για τισ ςυμβατικζσ εταιρίεσ 

ταχυμεταφορϊν. 

 

4.  Πνομα επιχείρθςθσ: ΒΛΒΕΧΩΜ 

 Αντικείμενο μελζτθσ: NEOPAL ECO 

 

H BIBEXΩΜ δραςτθριοποιείται ςτθ βιομθχανικι παραγωγι, επεξεργαςία, ειςαγωγι, 

εξαγωγι και εμπορία βερνικιϊν, χρωμάτων και πλαςτικϊν υλϊν. Λδρφκθκε το 1932 και 

δείχνει ενδιαφζρον γφρω από τθν οικολογικι προςζγγιςθ εδϊ και 6 χρόνια. 

Θ εταιρία εφαρμόηει Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο EN 

ISO 14001:2004 και τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό 1221/2009 (EMAS) για όλο το φάςμα των 

δραςτθριοτιτων τθσ. Διακζτει Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Υδατικϊν Αποβλιτων και Ανάκτθςθσ 

Διαλφτθ, ςυνεργάηεται με αδειοδοτθμζνεσ εταιρίεσ για τθ διάκεςθ επικίνδυνων αποβλιτων 

και διαχωρίηει και ανακυκλϊνει τα μθ επικίνδυνα απόβλθτα ςτουσ χϊρουσ τθσ. Από το 2003 

ζχει πιςτοποιθκεί και εφαρμόηει Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Υγείασ και τθσ Αςφάλειασ ςτθν 

Εργαςία, ςφμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001. Επιπλζον, θ εταιρία αναπτφςςει νζα 

προϊόντα και βελτιϊνει τα υπάρχοντα με βάςθ το πρόγραμμα Eco-Premium Solutions, το 

οποίο επικεντρϊνεται ςτθ δθμιουργία προϊόντων που είναι φιλικότερα ςτο χριςτθ, 

βελτιωμζνα ωσ προσ τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και τθ χριςθ φυςικϊν πόρων και αϋυλϊν, 

ζχουν μειωμζνεσ εκπομπζσ και περιοριςμζνουσ κινδφνουσ.  

Το NEOPAL ECO είναι οικολογικό πλαςτικό χρϊμα κορυφαίασ ποιότθτασ. Είναι 

πιςτοποιθμζνο από το ΑΣΑΟΣ (Ανϊτατο Συμβοφλιο Απονομισ Οικολογικοφ Συμβουλίου) και 

διακζτει το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σιμα (EU Ecolabel). Είναι άοςμο, δεν περιζχει αμμωνία 

και είναι ιδανικό για όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ που κατοικοφνται. Χάρθ ςτθν ειδικι 

του ςφνκεςθ προςτατεφει το χριςτθ και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Δεν περιζχει 

επικίνδυνεσ ουςίεσ, όπωσ βαρζα μζταλλα, ελεφκερθ φορμαλδεΰδθ, αρωματικοφσ 

υδρογονάνκρακεσ. Άλλα οικολογικά χρϊματα τθσ εταιρίασ είναι τα AQUACHROM ECO, 

AQUACHROM PRIMER ECO και VIVE ECO. 
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Σθμείωςθ: Το  Ανϊτατο Συμβοφλιο Απονομισ Οικολογικοφ Συμβουλίου - ΑΣΑΟΣ είναι ο 

εκνικόσ αρμόδιοσ φορζασ για τθν απονομι του ευρωπαϊκοφ οικολογικοφ ςιματοσ με 

Ρρόεδρο τον εκάςτοτε Γενικό Γραμματζα του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ - ΥΡΕΚΑ. (www.ypeka.gr) 

 

5. Πνομα επιχείρθςθσ: APIVITA 

 Αντικείμενο μελζτθσ: Σειρά Eco Bio Baby Kids 

  

Θ Αpivita ιδρφκθκε το 1979 και το όνομα τθσ, που αντανακλά το ςφνολο τθσ φιλοςοφίασ 

τθσ, προζρχεται από τισ λζξεισ Apis (μζλιςςα) και Vita (ηωι), και ςθμαίνει ‘θ ηωι τθσ 

μζλιςςασ’. Συνδυάηει μελιςςοκομικά προϊόντα όπωσ πρόπολθ, μζλι και βαςιλικό πολτό, 

τιτλοδοτθμζνα φυτικά εκχυλίςματα και αγνά αικζρια ζλαια, κυρίωσ βιολογικισ 

καλλιζργειασ, για να παράγει φυςικά, επιςτθμονικά ελεγμζνα, προϊόντα.  

Θ εταιρεία είναι ςτο ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ προςανατολιςμζνθ ςτθν οικολογικι 

προςζγγιςθ,  χρθςιμοποιϊντασ φυςικζσ και βιοδιαςπϊμενεσ πρϊτεσ φλεσ, ανακυκλωμζνεσ 

και ανακυκλϊςιμεσ ςυςκευαςίεσ και εκπαιδεφοντασ ςυςτθματικά τουσ καταναλωτζσ τθσ ςε 

ζνα φυςικό, φιλικό προσ το περιβάλλον, υψθλοφ επιπζδου τρόπο ηωισ. Ραράγει προϊόντα 

που ζχουν φυςικι ςφνκεςθ από 80% - 100%, χωρίσ ςυνκετικά ςυςτατικά. Το τμιμα Ζρευνασ 

& Ανάπτυξθσ αποτελείται από 10 διακεκριμζνουσ επιςτιμονεσ με ειδίκευςθ ςτουσ τομείσ 

τθσ χθμείασ, τθσ κοςμετολογίασ και χθμικισ μθχανικισ, ενϊ ζχει επιςτθμονικι ςυνεργαςία 

με πανεπιςτιμια και ερευνθτικά ιδρφματα. Επίςθσ, ζχει ςτρατθγικι ςυμμαχία ςτο χϊρο των 

οικολογικϊν ςταντ. Χρθςιμοποιεί κακαρι ενζργεια πιςτοποιθμζνθ από τθν Greenpeace 

(Clean Energy) προερχόμενθ κατά 50% από ανανεϊςιμεσ πθγζσ (αιολικι, θλιακι, βιομάηα) 

και κατά 50% από φυςικό αζριο για τθν καταςκευι των ςταντ, ενϊ κατάργθςε τα πρόςκετα 

υλικά όπωσ κόλλεσ, βίδεσ και παξιμάδια, ελαχιςτοποιϊντασ τα υπολειμματικά υλικά ςε 

περίπτωςθ απόρριψισ τουσ.  Επιπλζον, πζτυχε μείωςθ βάρουσ των ςυςκευαςιϊν (χαρτί και 

γυαλί), τυπϊνει το 70% του προωκθτικοφ, διαφθμιςτικοφ υλικοφ τθσ ςε χαρτί με 

πιςτοποίθςθ EMAS & FSC χωρίσ χλωρίωςθ για λεφκανςθ και κάνει ανακφκλωςθ ςε όλουσ 

τουσ χϊρουσ τθσ. Θ εταιρία είναι πιςτοποιθμζνθ από τον οργανιςμό PEFC για τθ βιϊςιμθ 

διαχείριςθ των δαςικϊν εκτάςεων που εκμεταλλεφεται, κακϊσ και από τον οργανιςμό 

ECOCERT για τισ διαδικαςίεσ ςφμφωνεσ με τισ επιταγζσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ που 

ακολουκεί. Ρρόςφατα επζνδυςε ςε τεχνολογίεσ αιχμισ με το νζο, βιοκλιματικοφ τφπου 

εργοςτάςιό τθσ ςτο Μαρκόπουλο. Θ εταιρία επιμζνει ςτον εξαγωγικό τθσ χαρακτιρα και 

βρίςκεται ςε ράφια 14 χωρϊν ςε ολόκλθρο τον κόςμο. 

http://www.ypeka.gr/
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Θ ςειρά Eco Bio Baby Kids αποτελείται από 5 προϊόντα βρεφικισ φροντίδασ και 

κακαριςμοφ, με 100% φυςικι ςφνκεςθ, πιςτοποιθμζνα από το Λνςτιτοφτο Ριςτοποίθςθσ 

ICEA ωσ οικολογικά-βιολογικά προϊόντα. 

 

6. Πνομα επιχείρθςθσ: COCO-MAT 

 Αντικείμενο μελζτθσ: Οικολογικά ςυςτιματα φπνου 

 

Θ COCO-MAT ιδρφκθκε το 1989 και είναι ςιμερα από τισ θγζτιδεσ εταιρίεσ ςτο χϊρο των 

οικολογικϊν προϊόντων φπνου (ςτρϊματα, μαξιλάρια, παπλϊματα, ανωςτρϊματα, 

κρεβατοςτρϊματα), λευκϊν ειδϊν και επίπλων για ςπίτια και ξενοδοχεία, με δίκτυο 

καταςτθμάτων ςε 12 χϊρεσ. 

Πλα τα προϊόντα τθσ εταιρίασ COCO-MAT φτιάχνονται από φυςικά υλικά ανανεϊςιμων 

πόρων, όπωσ ίνεσ κοκοφοίνικα, φυςικό καουτςοφκ, μαλλί, βαμβάκι, φφκια, αλογότριχα, 

μετάξι, λινό, ξφλο και ποφπουλο , χωρίσ τθ χριςθ μεταλλικϊν ελατθρίων και ζχουν 

πιςτοποίθςθ Oeko-Tex Standard 100. Θ δζςμευςθ για ελαχιςτοποίθςθ του περιβαλλοντικοφ 

αποτυπϊματοσ τθσ εταιρείασ, οδιγθςε ςτον αποκλειςμό χριςθσ κάκε είδουσ χθμικϊν κατά 

τθν καταςκευι και επεξεργαςία των προϊόντων. Ππου τα υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται ςτθν 

φυςικι τουσ μορφι/χρϊμα, θ επεξεργαςία τουσ γίνεται με οικολογικζσ, μθ-τοξικζσ 

βαφζσ/βερνίκια. Θ COCO-MAT βρίςκεται ςε ςυνεχι προςπάκεια μείωςθσ των αποβλιτων. 

Εφαρμόηοντασ νζεσ μεκόδουσ παραγωγισ, ζχει μζχρι ςιμερα πετφχει ποςοςτό 

ανακφκλωςθσ 96%, κακϊσ ό,τι περιςςεφει από τθν καταςκευι των προϊόντων, 

χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι νζων. Θ οικολογία και ο ςεβαςμόσ ςτο περιβάλλον, ςε 

ςυνδυαςμό με τθ δζςμευςθ για άριςτθ ποιότθτα, αποτελοφν τα βαςικά ςτοιχεία τθσ 

φιλοςοφίασ τθσ επιχείρθςθσ, θ οποία ζχει ςτόχο τθν εκπαίδευςθ του κοινοφ και τθ 

ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ καταναλωτικισ ςυνείδθςθσ.  

 

7. Πνομα επιχείρθςθσ: COCO-MAT Hotels & Resorts 

 Αντικείμενο μελζτθσ: COCO-MAT Eco Residences Serifos 

 

Το COCO-MAT Hotels & Resorts είναι το International Hotel Affiliation Brand τθσ εταιρίασ  

COCO-MAT που δθμιουργικθκε με ςκοπό τθν προϊκθςθ του μοντζλου αυκεντικισ 
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φιλοξενίασ. Θ ιδζα βαςίςτθκε ςτθν ιδιαίτερθ ατμόςφαιρα που αποπνζει ζνασ χϊροσ 

διακοςμθμζνοσ από τθν COCO-MAT και οδιγθςε ςτθ δθμιουργία μιασ ςειράσ «Εμπειριϊν 

COCO-MAT», μια εντελϊσ νζασ οπτικισ ςτον τομζα τθσ φιλοξενίασ. Είναι ζνα ςφνολο από 88 

ξενοδοχεία και ςυγκροτιματα κατοικιϊν με τθν επωνυμία COCO-MAT, τα οποία είναι είτε 

ιδιόκτθτα, είτε franchise, αλλά και ξενοδοχεία και ςυγκροτιματα που χαρακτθρίηονται ωσ 

ανεξάρτθτα μζλθ γιατί προςφζρουν τθν εμπειρία COCO-MAT (διατθρϊντασ τθ δικι τουσ 

ονομαςία).  

Το COCO-MAT Eco Residences Serifos φιλοξενείται ςε ζνα ςυγκρότθμα κατοικιϊν που 

χτίςτθκε ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα για να φιλοξενιςει τουσ εργάτεσ των πλοφςιων 

μεταλλείων τθσ Σερίφου, το οποίο ζχει ανακθρυχτεί διατθρθτζο.  Θ ανακαίνιςθ ζγινε  με τον 

πλζον οικολογικό τρόπο, με απόλυτο ςεβαςμό ςτο περιβάλλον, ςτο κυκλαδίτικο τοπίο και 

ςτουσ κανόνεσ τθσ βιοκλιματικισ  αρχιτεκτονικισ. Θ αρχιτεκτονικι και θ επιλογι υλικϊν 

ζγινε ςε απόλυτθ ςυμφωνία με το υφιςτάμενο κτίςμα. Είναι κτιςμζνο ςτθν περιοχι Βαγιά, 

θ οποία από το 2000 ςυγκαταλζγεται ςτισ παραλίεσ Natura. Σε όλουσ τουσ χϊρουσ του 

ςυγκροτιματοσ επιτυγχάνεται εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ (για φωτιςμό και 

κλιματιςμό), λόγω του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ του κτιρίου. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα 

δωμάτια δε διακζτουν μονάδεσ κλιματιςμοφ διότι δεν είναι απαραίτθτο. Επιπλζον το 

ςυγκρότθμα διακζτει μόνο εξοπλιςμό COCO-MAT (οικολογικά ςυςτιματα φπνου) και 

διατροφικό μενοφ που βαςίηεται ςτα φρζςκα υλικά και ςε τροφζσ υψθλισ διατροφικισ 

αξίασ. 

 

8. Πνομα επιχείρθςθσ: SKAG 

  Αντικείμενο μελζτθσ: Σειρά τετραδίων SKAG AR 

 

Θ Κ.Κ. Σκαγιάσ ΑΒΕΕ δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλθνικι αγορά πάνω από 55 χρόνια, 

παράγοντασ χαρτικά είδθ γραφισ, όπωσ τετράδια, ςπιράλ κεμάτων, μπλοκ γραφισ, κλαςζρ 

ςχολικά, κλαςζρ γραφείου και άλλα. Τα προϊόντα Skag βρίςκονται ςε πάνω από 35 χϊρεσ, 

από τον Καναδά μζχρι τθν Λαπωνία. Οι κφριεσ αγορζσ ςτισ οποίεσ θ εταιρεία δρα ενεργά 

είναι θ Ευρωπαϊκι, θ Μεςόγειοσ, θ Μζςθ Ανατολι, τα Βαλκάνια και θ Δυτικι Αφρικι.  

H Skag είναι προςανατολιςμζνθ ςτθν οικολογικι προςζγγιςθ από το 1970. Κάνει 

ςυςτθματικι ανακφκλωςθ ςτα παραπροϊόντα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (χαρτί, χαρτόνι, 

πλαςτικό, λοιπά βιομθχανικά υλικά) ςε ςυνεργαςία με εταιρίεσ ανακφκλωςθσ και 

διαχείριςθσ απορριμμάτων, προμθκεφεται χαρτί και χαρτόνι από οίκουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ που είναι πιςτοποιθμζνοι με FSC πιςτοποίθςθ και χρθςιμοποιεί αςφαλι υλικά για 

τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ των χρθςτϊν και τθσ υψθλισ ποιότθτασ. 
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Συγκεκριμζνα, θ λεφκανςθ του χαρτιοφ γίνεται χωρίσ χλϊριο, με χριςθ όηοντοσ ι οξυγόνου.  

Επίςθσ, όλα τα υλικά PVC είναι πιςτοποιθμζνα άνευ καδμίου και όλα τα μεταλλικά υλικά, οι 

μεταλλικοί μθχανιςμοί, κακϊσ και το ςπιράλ ςτα μπλοκ και ςτα τετράδια δεν ςκουριάηουν. 

Πλα τα μελάνια γραμμογράφθςθσ και εκτφπωςθσ offset όλων των χαρτικϊν προϊόντων τθσ 

SKAG είναι μθ τοξικά. Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '90 θ SKAG χρθςιμοποιεί το 

πολυπροπυλζνιο ςε αντικατάςταςθ άλλων πλαςτικϊν. Το PP είναι ανακυκλϊςιμο πλαςτικό, 

το οποίο ςτουσ 40 βακμοφσ Κελςίου βιοδιαςπάται ςε ςκόνθ και απορροφάται από το 

περιβάλλον. 

Θ Σειρζσ SKAG AR (Augmented reality) είναι ςειρζσ τετραδίων με εξϊφυλλα που 

‘ηωντανεφουν’, ςε ςυςκευζσ Apple iOS και Android με τισ δωρεάν εφαρμογζσ SKAG AR. 

Ρρόκειται για μία καινοτομικι ιδζα βαςιςμζνθ ςτισ ψθφιακζσ εφαρμογζσ και με τα 

οικολογικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά που περιγράφθκαν παραπάνω. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

ο χριςτθσ κατεβάηοντασ δωρεάν τθν εφαρμογι SKAG μπορεί να ςκανάρει τθν επιφάνεια 

του τετραδίου που φζρει τθν ειδικι επιςιμανςθ και να δει το εξϊφυλλό του να αποκτά 

κίνθςθ και ιχο, μζςα από τθν κάμερα τθσ ςυςκευισ. Θ επιχείρθςθ κεωρεί ότι ο Ζλλθνασ 

καταναλωτισ ενδιαφζρεται για τθν οικολογία, όταν μάλιςτα ςυνδυάηεται και με Ζλλθνα 

καταςκευαςτι, ωςτόςο θ ςυγκεκριμζνθ ςειρά τετραδίων δεν υιοκετικθκε ιδιαίτερα 

εφκολα από τθν αγορά, λόγω λάκοσ χρονικισ ςτιγμισ λανςαρίςματοσ (ζπρεπε να 

κυκλοφοριςει εντόσ τθσ ςχολικισ περιόδου). 

 

9. Πνομα επιχείρθςθσ: MEDITERRA - Mastihashop 

     Αντικείμενο μελζτθσ: Βιολογικό Λουκοφμι με Μαςτίχα Χίου 

 

Θ MEDITERRA Ανϊνυμθ Βιομθχανικι Εμπορικι Συνεταιριςτικι Εταιρεία ιδρφκθκε το 2002, 

ςτα πλαίςια του ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ τθσ ‘Ζνωςθσ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου,  με κφριο 

ςκοπό τθν ανάπτυξθ προϊόντων από φυςικι μαςτίχα Χίου. Λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ 

ότι θ φυςικι Mαςτίχα Χίου αποτελεί προϊόν ευθμερίασ ςε ςυνδυαςμό με τισ ςφγχρονεσ 

αντιλιψεισ περί του υγιεινοφ τρόπου ηωισ, τισ διογκοφμενεσ διατροφικζσ και 

περιβαλλοντικζσ ανθςυχίεσ, τθν διάκεςθ αναηιτθςθσ ςτακερϊν αξιϊν και πολιτιςτικϊν 

αναφορϊν, τα Μastihashop εμπορεφονται υψθλισ ποιότθτασ προϊόντα φτιαγμζνα από 

φυςικζσ πρϊτεσ φλεσ.  Θ MEDITERRA πρόςφατα ανζπτυξε μία ςειρά προϊόντων βιολογικισ 

καλλιζργειασ με πιςτοποίθςθ από το φορζα Bio Hellas, θ οποία φζρει και το αντίςτοιχο 

ςιμα τθσ Ε.Ε. Επιπλζον μεριμνά για το ςχεδιαςμό των ςυςκευαςιϊν, για ελαχιςτοποίθςθ 

του υλικοφ και χριςθ ανακυκλϊςιμων υλϊν. Θ εταιρία κεωρεί ότι τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει ςτροφι του κοινοφ ςτα βιολογικά προϊόντα, ωςτόςο το ςυγκεκριμζνο προϊόν δεν 

είχε μεγάλθ απιχθςθ ςτθν αγορά, γιατί δεν αναπτφχκθκε κάποια προωκθτικι ενζργεια. 

 

10.   Πνομα επιχείρθςθσ: ζψα 

 Αντικείμενο μελζτθσ: βιολογικι λεμονάδα και πορτοκαλάδα 
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Θ ΕΨΑ ιδρφκθκε το 1924 και δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά των αναψυκτικϊν. Από το 1996 

θ εταιρία ζχει τοποκετιςει ςτισ εγκαταςτάςεισ του εργοςταςίου υπερςφγχρονθ μονάδα 

βιολογικοφ κακαριςμοφ, ενϊ εδϊ και 3 χρόνια ζχει προςκζςει ςτθ γραμμι προϊόντων τθσ 

τα βιολογικά αναψυκτικά. Τα πρϊτα ελλθνικά βιολογικά αναψυκτικά, τα ΕΨΑ Βio, 

παράγονται από πιςτοποιθμζνο βιολογικό χυμό λεμονιοφ και πορτοκαλιοφ, ςτον οποίο ζχει 

προςτεκεί πιςτοποιθμζνθ βιολογικι ηάχαρθ. Δεν περιζχουν ςυντθρθτικά και ζχουν 

πιςτοποιθκεί από τον TUV Hellas ωσ βιολογικά προϊόντα. Διακζτουν ζτςι το ςιμα του 

Ρροϊόντοσ Βιολογικισ Γεωργίασ τθσ ΕΕ. Θ τιμι τουσ είναι υψθλότερθ από τα αντίςτοιχα μθ 

βιολογικά αναψυκτικά τθσ εταιρίασ, γεγονόσ που ίςωσ αποτελεί το λόγο που δεν 

υιοκετικθκαν εφκολα από το αγοραςτικό κοινό. 

 

11. Πνομα επιχείρθςθσ: Power Health 

 Αντικείμενο μελζτθσ: Epresat - Ρολυβιταμινοφχο ςυμπλιρωμα διατροφισ 

   

Θ Powerhealth Λδρφκθκε το 1984 και ιταν θ πρϊτθ Ελλθνικι εταιρεία ςτο χϊρο των 

εναλλακτικϊν προϊόντων για τθν υγεία. Σιμερα καταςκευάηει μια μεγάλθ ποικιλία από 

φαρμακευτικά ςκευάςματα, αποκλειςτικά από φυςικζσ δραςτικζσ πρϊτεσ φλεσ, όπωσ 

βιταμίνεσ, μζταλλα, ιχνοςτοιχεία, εκχυλίςματα φυτϊν και φροφτων. Οι επιςτιμονεσ του 

τμιματοσ Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ ςχεδιάηουν πρωτοποριακά προϊόντα με τθ δφναμθ τθσ 

φφςθσ, με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και τθν υγεία των καταναλωτϊν.  

Το Epresat είναι ζνα 100% φυςικό, πολυβιταμινοφχο ςυμπλιρωμα διατροφισ που περιζχει 

μόνο εκχυλίςματα βοτάνων και χυμοφσ φροφτων και εφοδιάηει τον οργανιςμό με τισ 

απαραίτθτεσ βιταμίνεσ. Είναι ζνα από τα προϊόντα που θ επιχείρθςθ εμπορεφεται εδϊ και 

χρόνια με επιτυχία και πλζον δε χρειάηεται κάποια ιδιαίτερθ διαφιμιςθ ι προβολι, αφοφ 

ζχει υιοκετθκεί ςτθν αγορά και ζχει μία ςτακερι πορεία πωλιςεων.  
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12. Πνομα επιχείρθςθσ: DEDE Dextrous Design 

 Αντικείμενο μελζτθσ: "this side up" table 

 

Οι DEDE Dextrous Design είναι μια βραβευμζνθ ομάδα βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ, με ζδρα 

τθν Ακινα που δραςτθριοποιείται από το 2007. Τα αντικείμενα που ςχεδιάηουν και 

εμπορεφονται ακολουκοφν τισ αρχζσ του Οικολογικοφ Σχεδιαςμοφ και ολόκλθρθ θ 

δραςτθριότθτά τουσ ακολουκεί τθν οικολογικι προςζγγιςθ. Κίνθτρό τουσ αποτελεί θ 

ευαιςκθτοποίθςθ τθσ αγοράσ για προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςτο κομμάτι που 

μποροφν, μζςω του ςχεδιαςμοφ κακθμερινϊν χρθςτικϊν αντικειμζνων με οικολογικά 

χαρακτθριςτικά. Θ επιλογι των υλικϊν, ο ςχεδιαςμόσ, θ διαςταςιολόγθςθ, θ παραγωγικι 

διαδικαςία, θ ζρευνα και επιλογι των ςυνεργατϊν, θ ςυςκευαςία, θ μεταφορά και θ 

αποκικευςθ, όλα γίνονται με τρόπο που να περιορίηεται όςο γίνεται το ανκρακικό 

αποτφπωμα του προϊόντοσ και των διεργαςιϊν. Θ καινοτομία, θ δθμιουργικότθτα και ο 

πρωτότυποσ ςχεδιαςμόσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ χρθςτικότθτα, είναι βαςικά χαρακτθριςτικά 

όλων των αντικειμζνων που ςχεδιάηουν. Πλα αποτελοφν ζξυπνεσ ιδζεσ με πολλαπλζσ 

χριςεισ. 

Το τραπζηι "this side up" καταςκευάηεται ςτθν Ελλάδα από φφλλο αλουμινίου πάχουσ 2 

χιλιοςτϊν- ζνα ανακυκλϊςιμο υλικό με βιϊςιμα χαρακτθριςτικά- και μπορεί πολφ εφκολα 

να αποςυναρμολογθκεί ςε 5 κομμάτια και να μεταφερκεί ςε επίπεδθ ςυςκευαςία, 

μειϊνοντασ το ενεργειακό του αποτφπωμα. Είναι ςχεδιαςμζνο ϊςτε εκτόσ από τθ χριςθ 

του ωσ τραπζηι, να μπορεί να αξιοποιείται και ωσ αποκθκευτικόσ χϊροσ, αλλά και ωσ 

ςτιριγμα για περιοδικά, τθλεκοντρόλ κτλ, ςτισ παράπλευρεσ επιφάνειζσ του.  Ο 

χιουμοριςτικόσ ςχεδιαςμόσ του (ανάποδο χαρτόκουτο) και θ ονομαςία του ("this side up") 

υποδθλϊνουν αυτζσ τισ επιπλζον χριςεισ. 

Για το πρωτοποριακό του design ζλαβε το βραβείο design ‘RED DOT award: design concept 

2010’. Επίςθσ ςυμμετείχε ςτα βραβεία SaloneSatellite 2010 και Tendence 2012 of Messe 

Frankfurt. 
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13. Πνομα επιχείρθςθσ: Managea 

 Αντικείμενο μελζτθσ: Βιολογικό ελαιόλαδο 

  

Θ επιχείρθςθ ιδρφκθκε το 2008 και δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι και εμπορία 

ελαιολάδου. Οι γραμμζσ προϊόντων είναι το εξαιρετικό παρκζνο ελαιόλαδο, το βιολογικό 

ελαιόλαδο και οι ελιζσ. Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι να ςυνεργάηεται ςτενά με 

τουσ ςυνεργάτεσ τθσ, οι οποίο μοιράηονται το ίδιο πάκοσ για αγνά προϊόντα και αγάπθ για 

τθ φφςθ. Κατά τθν επεξεργαςία και τθν παραγωγικι διαδικαςία ζχει επιτφχει τθ μείωςθ 

κατανάλωςθσ νεροφ, μζςω τθσ διεργαςίασ ελαιοποίθςθσ δφο φάςεων. Το βιολογικό 

ελαιόλαδο προζρχεται από πιςτοποιθμζνθ βιολογικι ςοδειά και ζχει πιςτοποίθςθ από το 

φορζα ΒΛΟ Hellas και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ τθσ Ε.Ε. Ραρά τθν ποιότθτά του, ςθμειϊνει 

μικρότερθ εμπορικι επιτυχία από το ςυμβατικό ελαιόλαδο Managea, γεγονόσ που 

οφείλεται ςτθν εξίςου υψθλι ποιότθτα του ςυμβατικοφ ελαιολάδου και πολλζσ φορζσ τθν 

ανωριμότθτα ςε κζματα οικολογίασ ςτισ αγορζσ όπου πωλείται. 

Τα προϊόντα Managea πωλοφνται εκτόσ από τθν Ελλάδα, ςτθν Ουκρανία, ουμανία, Τςεχία, 

Θνωμζνο Βαςίλειο, Ολλανδία, ωςία και Αμερικι και το 65% των πωλιςεων αφορά τον 

τομζα HO.RE.CA., καταςτιματα delicatessen και βιολογικϊν προϊόντων. 

 

14. Πνομα επιχείρθςθσ: Clean Action 

 Αντικείμενο μελζτθσ: Οικολογικόσ κακαριςμόσ χαλιϊν 

   

 

Θ επιχείρθςθ Clean Action δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο του εξειδικευμζνου οικολογικοφ 

κακαριςμοφ από το 2008 με ςτόχο τθν παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν με οικολογικι 

ςυνείδθςθ. Χρθςιμοποιεί εξελιγμζνα μθχανιματα και βραβευμζνα καινοτόμα οικολογικά 

κακαριςτικά ςυςτιματα νζασ τεχνολογίασ Microsplitting (μικροδιάςπαςθ) και Allerg-STOP 

Repellant (αντιαλλεργικι προςταςία), προςφζροντασ ζτςι υπθρεςίεσ κακαριςμοφ, 
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ςυντιρθςθσ και υγιεινισ ςτρωμάτων, μαξιλαριϊν, ςαλονιϊν, κακιςμάτων, μοκετϊν, χαλιϊν 

κτλ. 

Θ βραβευμζνθ τεχνολογία Microsplitting (μοριακι μικροδιάςπαςθ) αποτελεί καινοτομία 

ςτθ παγκόςμια βιομθχανία κακαριςμοφ γιατί διαςπά το μόριο τθσ βρωμιάσ ςε άτομα ζωσ 

και 5.000.000 φορζσ, χωρίσ να περιζχει ταςιενεργά απορρυπαντικά, ςαποφνια, ζνηυμα, 

διαλφτεσ, χλϊρια ι άλλουσ λευκαντικοφσ παράγοντεσ. Σε αντίκεςθ με τα χθμικά 

κακαριςτικά, τα οποία αφινουν αλκαλικά κατάλοιπα και απαιτοφν πολφ νερό & τριβι για 

να ςυγκεντρϊςουν τθ βρωμιά ςτθν επιφάνεια ϊςτε να απομακρυνκεί με το ξζβγαλμα, θ 

προθγμζνθ τεχνολογία μικροδιάςπαςθσ Microsplitting, διαςπά το μόριο τθσ βρωμιάσ επί 

τόπου ςε εκατομμφρια άτομα, τα οποία απομακρφνονται εφκολα και χωρίσ να αφινουν 

κατάλοιπα. Τα χθμικά κατάλοιπα των κακαριςτικϊν απορρυπαντικϊν επιβαρφνουν τόςο 

τθν ανκρϊπινθ υγεία, όςο και τθ διάρκεια ηωισ των ταπιτων και ταπετςαριϊν των επίπλων 

που κακαρίηονται. Επίςθσ, τα άριςτα αποτελζςματα κακαριςμοφ που επιτυγχάνονται με 

τθν εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ αυτισ, ζχουν μζγιςτθ διάρκεια ςτο χρόνο κακϊσ θ ςκόνθ και 

οι ρφποι από τθν κακθμερινι χριςθ δεν προςκολλϊνται πλζον ςτισ κακαριςμζνεσ 

επιφάνειεσ λόγω τθσ πλιρουσ εξάλειψθσ όλων των καταλοίπων ςαπουνιϊν και 

απορρυπαντικϊν, ακόμθ και από προθγοφμενουσ κακαριςμοφσ. 

Θ νζα προθγμζνθ τεχνολογία Microsplitting είναι φιλικι προσ τον άνκρωπο και το 

περιβάλλον και εξοικονομεί ζωσ και 90% ενζργεια και κατανάλωςθ νεροφ. Θ επιχείρθςθ 

Clean Action ζχει λάβει πιςτοποίθςθ εφαρμογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνολογίασ. 

 

15. Πνομα επιχείρθςθσ: KOUVIDIS 

 Αντικείμενο μελζτθσ: Σφςτθμα Σωλινων CONDUR HF - CONFLEX HF 

 

Θ εταιρία θλεκτρολογικοφ υλικοφ KOUVIDIS ιδρφκθκε το 1979 και βρίςκεται ςτο Θράκλειο 

Κριτθσ.  Καταςκευάηει θλεκτρολογικά και υδραυλικά ςυςτιματα ςωλινων και κουτιά 

εγκαταςτάςεων. Στθ γκάμα των προϊόντων τθσ περιλαμβάνει ζνα ειδικά ςχεδιαςμζνο, 

καινοτόμο και οικολογικό ςφςτθμα αντιμικροβιακϊν ςωλινων βαρζωσ τφπου ελεφκερο 

αλογόνων και χαμθλισ εκπομπισ καπνοφ με τθν ονομαςία CONDUR HF – CONFLEX HF. To 

φιλικό προσ τον άνκρωπο και το περιβάλλον προϊόν δεν περιζχει αλογόνα (halogen Free), 

δεν εκπζμπει πυκνό κφμα καπνοφ κατά τθ καφςθ του (Low smoke), δεν περιζχει επικίνδυνεσ 

ουςίεσ (RoHS), δεν περιζχει ουςίεσ μεγάλθσ ανθςυχίασ (SVHC) βάςει του κανονιςμοφ 

REACH, ςυςκευάηεται ςε πλιρωσ οικολογικζσ ςυςκευαςίεσ και παρζχει αυξθμζνθ αςφάλεια 

ςτα πεδία για τα οποία προορίηεται: Κλειςτοφσ χϊρουσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ όπωσ 

αεροδρόμια, νοςοκομεία, ςτακμοφσ metro, τοφνελ, κινθματογράφοι, κζατρα, ςυνεδριακά 

κζντρα, κ.α., χϊροι με ακριβό μθχανολογικό εξοπλιςμό όπωσ μθχανοςτάςια, computer 

rooms, εργαςτιρια, κ.α. και γενικά χϊροι όπου θ αςφάλεια αποτελεί βαςικι 

προτεραιότθτα. Οι ςωλινεσ αυτοί αποτελοφν καινοτομικό προϊόν γιατί είναι 

καταςκευαςμζνοι από πολυκαρμπονικό υλικό, το οποίο ζχει πολφ καλζσ μθχανικζσ 

ιδιότθτεσ και είναι οι πλζον κατάλλθλοι για αντικατάςταςθ των ςιδθροςωλινων. Επιπλζον 
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είναι ανακυκλϊςιμοι και ζχουν πιςτοποίθςθ για ςυμφωνία με όλεσ τισ οδθγίεσ τθσ ΕΕ από 

το Διαπιςτευμζνο Γερμανικό Εργαςτιριο Δοκιμϊν τθσ VDE. Το εξεταηόμενο προϊόν ζχει 

χαμθλότερο περικϊριο κζρδουσ από αντίςτοιχο ςυμβατικό προϊόν, επειδι θ πρϊτθ φλθ 

που χρθςιμοποιείται είναι ακριβότερθ. 

Το τμιμα Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ ζχει αναπτφξει μία ολόκλθρθ ςειρά προϊόντων με τθν 

ονομαςία 'Green Product Kouvidis', με τα χαρακτθριςτικά που περιγράφθκαν παραπάνω. Θ 

εταιρία εφαρμόηει ενζργειεσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, 

επιδιϊκοντασ ςυνεχι ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων παραγωγισ προσ τθν βζλτιςτθ χριςθ των 

πρϊτων υλϊν, τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 και τθ ςυνεχι 

μείωςθ του περιβαλλοντικοφ τθσ αποτυπϊματοσ. Εφαρμόηει ςφςτθμα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ πιςτοποιθμζνο ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 και λειτουργεί 

ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ που ιςχφουν ςτο κλάδο τθσ. Επιπλζον θ εταιρία μεριμνά 

ιδιαίτερα για το κζμα τθσ ςυςκευαςίασ. Ζχει ςυλλογικό ςφςτθμα διαχείριςθσ 

απορριμμάτων ςυςκευαςιϊν των προϊόντων, χρθςιμοποιεί 100% ανακυκλωμζνο χαρτί, 

κατάφερε να μειϊςει κατά 30% το υλικό ςυςκευαςίασ, βελτιςτοποίθςε το ςτάδιο τθσ 

αποκικευςθσ και μεταφοράσ με καλφτερθ εκμετάλλευςθ των ςυςκευαςιϊν και των 

παλετϊν, μείωςε κατά 80% τθ χριςθ μελανιοφ και χρθςιμοποιεί 100% οικολογικά μελάνια 

και βερνίκια. 

 

16. Πνομα επιχείρθςθσ: World Excellent Products 

 Αντικείμενο μελζτθσ: 5 Organic extra virgin olive oil 

          

Θ επιχείρθςθ «World Excellent Products» ςτθρίηεται ςτθ φιλοςοφία τθσ καινοτομίασ, του 

ςεβαςμοφ ςτθν ιςτορία και τθν παράδοςθ και τθσ αποκλειςτικισ τεχνογνωςίασ τθσ 

παραγωγισ και διανομισ προϊόντων πολυτελείασ. Εμπορεφεται βιολογικό και ςυμβατικό 

παρκζνο ελαιόλαδο. Είναι πιςτοποιθμζνθ για το Σφςτθμα Αςφαλείασ Τροφίμων που 

εφαρμόηει ςφμφωνα με το ΕΝ ISO 22000:2005. Δίνει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν προϊκθςθ του 

brand, τθ ςυςκευαςία και φυςικά τθν ποιότθτα των προϊόντων τθσ, γι’ αυτό και θ ςειρά ‘5 

Olive Oil’ κατζκτθςε το 2012 το πρϊτο βραβείο (κατθγορία ‘communication design’) ςτα 

‘reddot design awards’, το μεγαλφτερο κεςμό βραβείων ςτο χϊρο του design ςε παγκόςμιο 

επίπεδο.  

Το ‘5 Organic’ είναι ελλθνικό Gourmet Βιολογικό ελαιόλαδο υψθλισ ποιότθτασ. H διαλογι 

γίνεται με το χζρι από οργανικζσ καλλιζργειεσ ελιάσ. Δεν χρθςιμοποιοφνται  χθμικά 
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λιπάςματα ι φυτοφάρμακα. Είναι πιςτοποιθμζνο βιολογικό προϊόν από το Λνςτιτοφτο BIO 

Hellas ωσ προσ τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό 834/2007 και τον Κανονιςμό των Θ.Ρ.Α. 

(USDA/NOP). Εξάγεται ςε χϊρεσ εντόσ και εκτόσ ΕΕ ωσ gourmet ελλθνικό προϊόν 

πολυτελείασ. 

 

17. Πνομα επιχείρθςθσ: ΡΑΚΟ 

 Αντικείμενο μελζτθσ: προϊόντα ςυςκευαςίασ χάρτου από 100% ανακυκλωμζνεσ 

πρϊτεσ φλεσ 

 

H Xαρτοβιομθχανία ΡΑΚΟ λειτουργεί ωσ κακετοποιθμζνθ Βιομθχανία παραγωγισ χαρτιοφ 

ςυςκευαςίασ, κυματοειδοφσ χαρτονιοφ και χαρτοκιβωτίων όλων των τφπων. Είναι 

πρωτοπόροσ ςτθν ανακφκλωςθ ελλθνικοφ παλαιοχάρτου από το 1960. Το ςφνολο τθσ 

παραγωγισ τθσ προζρχεται από 100% ανακυκλωμζνεσ πρϊτεσ φλεσ και διατίκεται ςτθν 

εγχϊρια αγορά ςε άλλεσ επιχειριςεισ χάρτου ι μεταποιείται από τθν ίδια. Θ πρϊτθ φλθ 

που χρθςιμοποιεί είναι τα αποκόμματα χάρτου από βιομθχανίεσ ι από Κζντρα Διαλογισ 

Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν τα οποία προμθκεφεται εξ ολοκλιρου από τθν εγχϊρια αγορά. Θ 

ςτρατθγικι τθσ ΡΑΚΟ A.E. ανζκακεν ιταν να πείςει τισ Ελλθνικζσ Βιομθχανίεσ ότι μπορεί να 

ζχουν ουςιαςτικό οικονομικό κζρδοσ χρθςιμοποιϊντασ ςυςκευαςίεσ από ανακυκλωμζνο 

χαρτί και να αυξιςει ζτςι τθ ςυμμετοχι του ανακυκλωμζνου χαρτιοφ ςτα παραγόμενα 

προϊόντα τθσ, αφοφ τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά διατθροφνται αμείωτα. Ζτςι πλζον θ 

επιχείρθςθ παράγει προϊόντα από 100% ανακυκλωμζνο υλικό, ζχοντασ πραγματοποιιςει 

τισ απαραίτθτεσ επενδφςεισ για αλλαγζσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Τα κόςτθ τθσ είναι 

μειωμζνα, όπωσ και θ τελικι τιμι του παραγόμενου προϊόντοσ, ενϊ θ ποιότθτα είναι 

εφάμιλλθ με αυτι που κα προζκυπτε από πρωτογενι υλικά. 

Επιπλζον θ ΡΑΚΟ είναι από τισ πρϊτεσ ελλθνικζσ βιομθχανίεσ και θ πρϊτθ ςτον κλάδο 

χάρτου που τοποκζτθςε νζο ατμολζβθτα βιομάηασ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ για τθν 

αντικατάςταςθ του μαηοφτ από νζα καφςιμα φυτικισ προζλευςθσ (πυρθνόξυλο, θλιόςπορο, 

pellets κτλ). Θ εταιρία απολαμβάνει οικονομικά οφζλθ από όλεσ τισ ςτρατθγικζσ κινιςεισ 

οικολογικισ προςζγγιςθσ που ζχει εφαρμόςει. 
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18. Πνομα επιχείρθςθσ: WandS 

 Αντικείμενο μελζτθσ: Καταςκευζσ από ξφλο 

 

 Θ WandS είναι τεχνικι καταςκευαςτικι εταιρεία που δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο των 

ξφλινων και οικολογικϊν καταςκευϊν από το 1999, για χριςθ είτε ωσ κατοικία από ιδιϊτεσ, 

είτε για εμπορικό ςκοπό από επιχειριςεισ που ανικουν κυρίωσ ςτον κλάδο του τουριςμοφ, 

είτε για βιομθχανικι χριςθ. Το ξφλο ωσ δομικό υλικό παρουςιάηει πολφ καλζσ μθχανικζσ 

ιδιότθτεσ και φυςικά ζχει πολλά περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά. Θ επιχείρθςθ 

προμθκεφεται ξυλεία από το εξωτερικό, ενϊ ζχει ςυνάψει ςυνεργαςίεσ για θλιοκερμία,  

γεωκερμία και φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, ϊςτε οι κατοικίεσ να ζχουν το μικρότερο δυνατό 

ενεργειακό αποτφπωμα. Χρθςιμοποιεί υψθλισ ποιότθτασ προϊόντα και ςυςτιματα 

επικάλυψθσ και προςταςίασ κτιρίων για εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά ολόκλθρθ τθ 

διάρκεια ηωισ τθσ καταςκευισ. Ο βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ των κτιρίων (αρχιτεκτονικά 

χαρακτθριςτικά καταςκευισ, προςανατολιςμόσ, ςυςτιματα κζρμανςθσ κτλ) εξαςφαλίηει 

ςυνκικεσ άνεςθσ εντόσ του κτιρίου με τθν ελάχιςτθ δυνατι κατανάλωςθ ενζργειασ. 

 

19. Πνομα επιχείρθςθσ: ΞΛΝΟ ΝΕΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΛΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΛΑ ΟΤΑ
 Αντικείμενο μελζτθσ: Ξινό Νερό Φλϊρινασ ςε επιςτρεφόμενθ φιάλθ 

 

 

Θ ‘Ξινό Νερό Μονομετοχικι ανϊνυμθ εταιρία ΟΤΑ’ δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι και 

εμφιάλωςθ νεροφ και αναψυκτικϊν. Τα νερά που αναβλφηουν από τισ πθγζσ του χωριοφ 

Ξινό Νερό ςτθ Φλϊρινα εμφιαλϊνονται ςτο τοπικό εργοςτάςιο αυτόματθσ εμφιάλωςθσ. 

Κφρια χαρακτθριςτικά του νεροφ είναι θ διαφγεια και θ περιεκτικότθτα ςε ιχνοςτοιχεία 

μετάλλων αςβεςτίου, καλίου και μαγνθςίου, απαραίτθτα για τθ ςωςτι λειτουργία του 

ανκρϊπινου οργανιςμοφ. Το νερό είναι φυςικϊσ ανκρακοφχο λόγω του φυςικοφ 

εμπλουτιςμοφ των πθγϊν με ελεφκερο διοξείδιο του άνκρακα και ανικει ςτθν κατθγορία 

των ιαματικϊν πθγϊν. Είναι ζνα 100% φυςικό προϊόν που ςυςκευάηεται ςε 

“επιςτρεφόμενθ φιάλθ” για μείωςθ τθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ. Θ εταιρία ζχει 

ειςάγει ςτθν παραγωγικι τθσ διαδικαςία ςφςτθμα απολφμανςθσ των γυάλινων φιαλϊν, 

ϊςτε να γίνεται άμεςα θ επαναχρθςιμοποίθςι τουσ ςτθ διεργαςία τθσ εμφιάλωςθσ. Οι 
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φιάλεσ ςυγκεντρϊνονται είτε ςτον ίδιο το χϊρο τθσ εταιρίασ, είτε ςε ςυνεργαςία με 

διάφορα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ, θ εταιρία 

επιτυγχάνει μείωςθ του κόςτουσ τθσ και παράλλθλα τθσ επιβάρυνςθσ του περιβάλλοντοσ. 

 

20. Πνομα επιχείρθςθσ: Redecoration 
 Αντικείμενο μελζτθσ: My one and only – τςάντεσ από ανακυκλωμζνα υλικά 

 

Το project ‘My one and only’ τθσ επιχείρθςθσ ‘Redecoration’, θ οποία ειδικεφεται ςτισ 

εκκεςιακζσ και διαφθμιςτικζσ καταςκευζσ, αφορά το ςχεδιαςμό, καταςκευι και πϊλθςθ 

τςαντϊν από ανακυκλωμζνα υλικά. Θ ιδζα δθμιουργικθκε πριν από 5 χρόνια όταν θ 

εταιρεία ζφερε ςτθν Ελλάδα ζπιπλα από ανακυκλωμζνο χαρτόνι . Οι τςάντεσ φτιάχνονται 

από χρθςιμοποιθμζνεσ διαφθμιςτικζσ εκτυπϊςεισ, τισ οποίεσ είτε ςυλλζγουν οι ςυνεργάτεσ 

από τα ςθμεία προβολισ, είτε προςφζρουν οι χριςτεσ μετά το τζλοσ τθσ εκδιλωςισ τουσ. 

Οι ιμάντεσ είναι ηϊνεσ αςφαλείασ αυτοκινιτων που εξαςφαλίηουν αντοχι και άνεςθ ςτουσ 

χριςτεσ. Θ επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτο ςχεδιαςμό, αλλά και τθν Ζρευνα & Ανάπτυξθ 

για να αναπτφξει τθ γραμμι παραγωγισ ζτςι ϊςτε να γίνεται θ επεξεργαςία τθσ πρϊτθσ 

φλθσ, ο κακαριςμόσ και το ράψιμο. Τα προϊόντα εξάγονται ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ 

και διατίκενται από καταςτιματα λιανικισ, πωλθτιρια μουςείων κτλ, αλλά υπάρχει και θ 

δυνατότθτα για εξειδικευμζνο ςχεδιαςμό κατά παραγγελία, ενιςχφοντασ ζτςι το οικολογικό 

προφίλ τθσ επιχείρθςθσ-πελάτθ.   

 

21. Πνομα επιχείρθςθσ: Redecoration 
 Αντικείμενο μελζτθσ: Οικολογικά περίπτερα KARTON ART 

  

H Redecoration ιδρφκθκε το 1997 ςτθ Κεςςαλονίκθ και δραςτθριοποιείται ςτθν καταςκευι 

πτυςςόμενων καταςκευϊν εκκεςιακισ αρχιτεκτονικισ, προϊκθςθσ πωλιςεων, προβολισ 

οπτικϊν μθνυμάτων, διανομισ εντφπων, καταςκευϊν για ενζργειεσ εντόσ και εκτόσ 

καταςτθμάτων. Τα KARTON ART είναι εκκεςιακά περίπτερα από ανακυκλωμζνα υλικά με 

πρϊτθ φλθ το χαρτόνι, 70% ανακυκλωμζνο και 100% ανακυκλϊςιμο. Οι τοίχοι του 

περιπτζρου, θ αποκικθ, τα ζπιπλα, οι προκικεσ, οι εντυποκικεσ, καταςκευάηονται από 

αυτό το υλικό. Με εξαιρετικζσ μθχανικζσ ιδιότθτεσ και φινιρίςματα που ςυγκρίνονται μόνο 

με τισ καλφτερεσ καταςκευζσ από φυςικό ξφλο ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ πλζον 

απαιτθτικζσ παρουςιάςεισ. Κακαρίηονται όπωσ ακριβϊσ το φυςικό ξφλο, είναι εξαιρετικά 
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ελαφριά, μεταφζρονται εφκολα, ςυναρμολογοφνται γριγορα χωρίσ εργαλεία και 

χρθςιμοποιοφνται ξανά και ξανά. Το κόςτοσ τουσ είναι χαμθλότερο ςε ςχζςθ με τισ 

ςυμβατικζσ καταςκευζσ, όπωσ και θ τελικι τουσ τιμι. 

  



 

 

46 

ΚΓΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ 

 
ΑΝΑΛΥΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Ακολουκεί θ παρουςίαςθ και ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ ανά τμιμα του 
ερωτθματολογίου. Για κάκε ερϊτθςθ υπάρχει το αντίςτοιχο γράφθμα και ο πίνακασ με τισ 
ςυχνότθτεσ και ςχετικζσ ςυχνότθτεσ κάκε μεταβλθτισ. 
 
Σθμείωςθ: Λςχφει για όλουσ τουσ παρακάτω πίνακεσ, ότι όταν το άκροιςμα τθσ ςυχνότθτασ 
των επιχειριςεων είναι >21, ςθμαίνει ότι οι επιχειριςεισ είχαν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν 
περιςςότερεσ από μία απαντιςεισ.  
 
 

Σμιμα πρϊτο: Γενικά χαρακτθριςτικά των επιχειριςεων 
 
Στο πρϊτο τμιμα του ερωτθματολογίου διερευνικθκαν κάποια γενικά χαρακτθριςτικά των 
επιχειριςεων ςχετικά με τθ λειτουργία και τθ δραςτθριότθτά τουσ,  τα ςθμαντικότερα από 
τα οποία είναι τα παρακάτω: 

 

Γράφθμα - πίνακασ 1.1 

Ποιοσ είναι ο αρικμόσ των εργαηομζνων που απαςχολεί θ επιχείρθςθ; 

 
 

Το ςφνολο των επιχειριςεων που εξετάςτθκαν ανικει ςτισ μικρο-μεςαίεσ, με τθν 
πλειοψθφία να ανικει ςτισ πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ, δθλαδι να απαςχολεί ζωσ 
49 άτομα.  

Το γεγονόσ ότι το ςφνολο των επιχειριςεων ανικει ςτισ μικρο-μεςαίεσ δεν επιδιϊχκθκε 
κατά τθν επιλογι τουσ για ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα, είναι ωςτόςο αναμενόμενο αφοφ οι 
μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ αντιςτοιχοφν ςε ζνα ποςοςτό 99.9% του ςυνόλου των 
ελλθνικϊν επιχειριςεων, αποτελϊντασ τθ ραχοκοκαλιά τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. (Ετιςια 
Ζκκεςθ 2011: Θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ των ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα , 2012) 

Σθμείωςθ: Ωσ μεςαία επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 
250 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρϊ ι το 
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρϊ. Ωσ μικρι επιχείρθςθ 

1-49 13 62% 

50-249 8 38% 

>250 0 0% 
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ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και ο κφκλοσ 
εργαςιϊν τθσ ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ. Ωσ 
πολφ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 
εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο κφκλοσ εργαςιϊν ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρϊ.  
Ρθγι: Σφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό 
των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων *Επίςθμθ Εφθμερίδα L 124 
τθσ 20.05.2003+. 

 

Γράφθμα - πίνακασ 1.2 

ε ποιο τομζα δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ; 

 

 
 
Θ πλειοψθφία των επιχειριςεων που εξετάςτθκαν δραςτθριοποιείται ςτον τομζα 
παραγωγισ προϊόντων, ενϊ 4 από τισ 21 δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα παροχισ 
υπθρεςιϊν. 
 
 

Γράφθμα - πίνακασ 1.3 

Ποιεσ είναι οι κφριεσ γεωγραφικζσ αγορζσ ςασ; 

  

Θ πλειοψθφία των επιχειριςεων διακζτει τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ κυρίωσ ςτθν 
Ελλάδα, αλλά περιςςότερεσ από τισ μιςζσ δραςτθριοποιοφνται και ςτθν ευρωπαϊκι αγορά.  

 
 

Ραραγωγι προϊόντων 17 81% 

Ραροχι υπθρεςιϊν 4 19% 

Τοπικι αγορά 6 29% 

Ελλάδα 18 86% 

Ευρϊπθ 13 62% 

Other 0 0% 
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Γράφθμα - πίνακασ 1.4 

Ποιοι είναι οι κφριοι χριςτεσ των προϊόντων / υπθρεςιϊν ςασ; 

 

 

Κοινό (B2C) 14 67% 

Άλλεσ επιχειριςεισ (B2B) 10 48% 

Ρεριςςότερεσ από τισ μιςζσ επιχειριςεισ ζχουν ωσ χριςτεσ των προϊόντων / υπθρεςιϊν 
τουσ το κοινό (business to customer). Oι μιςζσ επιχειριςεισ ζχουν ωσ κφριουσ πελάτεσ άλλεσ 
επιχειριςεισ (business to business). Αυτζσ οι οποίεσ απευκφνονται τόςο ςτο κοινό όςο και 
ςε άλλεσ επιχειριςεισ είναι θ Bondex (υπθρεςίεσ ταχυμεταφορϊν με ποδιλατο), θ Cocomat 
Hotels & Resorts (διακζτει ιδιόκτθτα ξενοδοχεία, αλλά ζχει και αποκλειςτικζσ ςυνεργαςίεσ 
με ανεξάρτθτουσ ιδιϊτεσ) και θ Wands (ανζγερςθ ξφλινων καταςκευϊν). 

 

Γράφθμα - πίνακασ 1.5 

Η επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτθν Ζρευνα & Ανάπτυξθ ςχετικά με τθν οικολογικι 
προςζγγιςθ; 

 

Θ πλειοψθφία των επιχειριςεων δραςτθριοποιείται ςτθν Ζρευνα & Ανάπτυξθ ςχετικά με 
τθν οικολογικι προςζγγιςθ, είτε ζχοντασ τμιμα μζςα ςτθν επιχείρθςθ, είτε ςε ςυνεργαςία 
με εξωτερικοφσ φορείσ, όπωσ πανεπιςτθμιακά ιδρφματα. 

  

Ναι 13 62% 

Πχι 8 38% 
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Γράφθμα - πίνακασ 1.6 

H επιχείρθςθ είναι ςτο ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ προςανατολιςμζνθ ςτθν 
οικολογικι προςζγγιςθ; 

  

Οι 13/21 επιχειριςεισ είναι ςτο ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ προςανατολιςμζνεσ ςτθν 
οικολογικι προςζγγιςθ, δθλαδι οι γραμμζσ προϊόντων τουσ δεν περιλαμβάνουν και 
ςυμβατικά προϊόντα, παρά μόνο προϊόντα με οικολογικά χαρακτθριςτικά. Αυτζσ είναι οι 
εξισ: Bondex, Intelen, Apivita, Cocomat, Cocomat Hotels & Resorts, Skag, Mastihashop, 
Powerhealth, Dede Dextrous design, Clean Action, Pako, Wands, My one and only. 

  

Ναι 13 62% 

Πχι 8 38% 
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Σμιμα Δεφτερο: Ιςτορικό τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ μζςα ςτθν 
επιχείρθςθ   
 
Σε αυτό το τμιμα του ερωτθματολογίου ζγινε μια προςπάκεια να διερευνθκοφν κάποια 
ιςτορικά ςτοιχεία γφρω από τθν οικολογικι προςζγγιςθ, όπωσ το χρονικό διάςτθμα που 
εφαρμόηεται, τα κίνθτρα και τα άτομα πίςω από τθν απόφαςθ τθσ κάκε επιχείρθςθσ. 

 

Γράφθμα - πίνακασ 2.1 

Σο αντικείμενο μελζτθσ είναι θ πρϊτθ εμπειρία τθσ επιχείρθςθσ ςχετικά με τθν 
οικολογικι προςζγγιςθ; 

 
 
Για τισ μιςζσ επιχειριςεισ το αντικείμενο μελζτθσ αποτελεί τθν πρϊτθ εμπειρία ςτθν 
οικολογικι προςζγγιςθ, δθλαδι ζχουν ςχετικά μικρότερθ εμπειρία από τισ υπόλοιπεσ. 

Γράφθμα - πίνακασ 2.2 (α) 

Πόςο καιρό θ επιχείρθςθ δείχνει ενδιαφζρον γφρω από τθν οικολογικι προςζγγιςθ; 

 

 

από τθν ίδρυςθ 14 67% 

ζωσ 5 χρόνια 3 14% 

5-10 χρόνια 2 10% 

παραπάνω από 10 χρόνια 2 10% 

 

Ναι 10 48% 

Πχι 11 52% 
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Θ πλειοψθφία των επιχειριςεων (14/21) δραςτθριοποιείται γφρω από τθν οικολογικι 
προςζγγιςθ από τθν ίδρυςι τουσ. Γι’ αυτζσ τισ επιχειριςεισ, θ ανάπτυξθ κάποιασ 
οικολογικισ πρακτικισ δεν  αποτελεί επιπρόςκετο χαρακτθριςτικό που εντάχκθκε κάποια 
ςτιγμι ςτθ λειτουργία τουσ, αλλά ιταν από τθν αρχι βαςικό τθσ χαρακτθριςτικό. Από αυτζσ 
οι περιςςότερεσ (10/14), όπωσ ιταν αναμενόμενο, είναι ςτο ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ 
τουσ προςανατολιςμζνεσ ςτθν οικολογικι προςζγγιςθ. 
Στθ ςυνζχεια, για να γίνει πιο ςυγκεκριμζνο το χρονικό διάςτθμα, ζγινε θ ίδια 
κατθγοριοποίθςθ,  υπολογίηοντασ γι’ αυτζσ τισ 14 επιχειριςεισ τα χρόνια λειτουργίασ και 
επομζνωσ εμπλοκισ ςτθν οικολογικι προςζγγιςθ. 
 

Πίνακασ 2.2 (β) 

Πόςα χρόνια θ επιχείρθςθ δείχνει ενδιαφζρον γφρω από τθν οικολογικι προςζγγιςθ; 

 
 

 
Οι οικολογικζσ πρακτικζσ αποτελοφν μία ςχετικά ςφγχρονθ τάςθ, γεγονόσ που 
αναπαρίςταται από το δείγμα. Μία μικρι πλειοψθφία των  επιχειριςεων (13/21) δείχνει 
ενδιαφζρον γφρω από τθν οικολογικι προςζγγιςθ λιγότερο από 10 χρόνια, από τισ οποίεσ 
οι 8 δείχνουν ενδιαφζρον τα τελευταία 5 χρόνια, ενϊ ζνα ςφνολο 8 επιχειριςεων 
παραπάνω από 10 χρόνια. Από τισ τελευταίεσ, οι περιςςότερεσ (6/8) ανικουν ςε εκείνεσ 
που είναι ςτο ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ οικολογικά προςανατολιςμζνεσ. 
 

Γράφθμα - πίνακασ 2.3 

Ποιοσ ειςιγαγε τθν οικολογικι προςζγγιςθ ςτθν επιχείρθςθ; 

 
 

θγετικό ςτζλεχοσ τθσ επιχείρθςθσ / απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου 

20 95% 

εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ 2 10% 

τμιμα Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ 3 14% 

Other (τμιμα Marketing) 1 0.5% 

ζωσ 5 χρόνια 8 38% 

5-10 χρόνια 5 24% 

παραπάνω από 10 χρόνια 8 38% 
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Σχεδόν όλεσ οι επιχειριςεισ διλωςαν ότι θ πρωτοβουλία για ειςαγωγι τθσ οικολογικισ 
προςζγγιςθσ ανικε ςτθ Διοίκθςθ. Ζνασ μικρόσ αρικμόσ επιχειριςεων ανζφερε ακόμα το 
τμιμα Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ και κάποιον εξωτερικό ςυνεργάτθ, ενϊ μόνο μία επιχείρθςθ, 
ςυγκεκριμζνα θ Vivechrom, ανζφερε το τμιμα Marketing. 
 

Γράφθμα - πίνακασ 2.4 

Σί ϊκθςε τθν επιχείρθςθ ςτθν απόφαςθ για εφαρμογι οικολογικισ προςζγγιςθσ; 

 

 
 
 

ανταγωνιςτικό περιβάλλον: αναμονι κίνθςθσ ανταγωνιςτι ι απάντθςθ ςε αυτι 3 14% 

διαφοροποίθςθ/δθμιουργία ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ 17 81% 

ανάγκεσ πελατϊν για πιο “πράςινα προϊόντα” 12 57% 

προςδοκία για μείωςθ του κόςτουσ 4 19% 

ανάπτυξθ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ – προςταςία περιβάλλοντοσ 12 57% 

πίεςθ από κάποια περιβαλλοντικι οργάνωςθ 0 0% 

νζοι κανονιςμοί / νόμοι 3 14% 

θ δυνατότθτα απόκτθςθσ οικονομικισ βοικειασ, δθμόςιασ ι ιδιωτικισ 0 0% 

Other (όραμα ιδρυτϊν) 1 0.5% 

 
 

Τα κίνθτρα των επιχειριςεων με τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα είναι θ προςπάκεια για 
διαφοροποίθςθ και δθμιουργία ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ, οι ανάγκεσ των πελατϊν 
για πιο φιλικά προσ το περιβάλλον προϊόντα και θ ανάπτυξθ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ 
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– προςταςία του περιβάλλοντοσ ςε επιχειρθςιακό επίπεδο. Τα δφο πρϊτα από τα 
επικρατζςτερα αυτά κίνθτρα ζχουν κακαρά εμπορικό χαρακτιρα, αφοφ αναφζρονται ςτθν 
προςπάκεια επίτευξθσ καλφτερων επιδόςεων (διαφοροποίθςθ / ανταγωνιςτικό 
πλεονζκτθμα) και απάντθςθσ ςτισ τάςεισ τθσ αγοράσ (ανάγκεσ πελατϊν για πιο “πράςινα 
προϊόντα”). Το άλλο επικρατζςτερο κίνθτρο ζχει οικολογικό χαρακτιρα, αφοφ αφορά τθν 
προςπάκεια τθσ επιχείρθςθσ να ςυμβάλλει όςο μπορεί ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, 
μζςω τθσ ανάπτυξθσ εταιρικισ υπευκυνότθτασ. Για ακόμα 3 περιπτϊςεισ το κίνθτρο αφορά 
το ανταγωνιςτικό περιβάλλον, ζχει δθλαδι τθ βάςθ του ςτθν αγορά. Για 4 επιχειριςεισ 
(Bondex, Clean Action, Pako, Redecoration) κίνθτρο αποτελοφςε θ μείωςθ του κόςτουσ 
τουσ, ενϊ άλλεσ 3 (Clean Action, Kouvidis, Pako) ζπρεπε να εφαρμόςουν κάποια οικολογικι 
πρακτικι, λόγω τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Μόνο μία επιχείρθςθ, ςυγκεκριμζνα θ Apivita, 
ανζφερε ωσ μοναδικό κίνθτρο το όραμα των ιδρυτϊν. 
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Σμιμα Σρίτο: Σο αντικείμενο μελζτθσ και θ περιβαλλοντικι του 
διάςταςθ 
 
Στο τρίτο μζροσ του ερωτθματολογίου ζγινε εςτίαςθ ςτο αντικείμενο μελζτθσ τθσ κάκε 
επιχείρθςθσ. Ππωσ ζχει αναφερκεί, το αντικείμενο μελζτθσ για κάκε επιχείρθςθ είναι ζνα 
ςυγκεκριμζνο προϊόν (αγακό ι υπθρεςία), το οποίο είναι ςχεδιαςμζνο με βάςθ τθν 
οικολογικι προςζγγιςθ, επομζνωσ παρουςιάηει κάποια περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα ςε 
ςφγκριςθ με άλλα παρεμφερι ςυμβατικά προϊόντα, είτε τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ, είτε τθσ 
αγοράσ γενικότερα. Εξετάςτθκαν τα γενικά χαρακτθριςτικά του αντικειμζνου μελζτθσ και τα 
ςυγκεκριμζνα περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με τα οποία είναι ςχεδιαςμζνο και 
τα οποία επομζνωσ ςυνκζτουν τθν περιβαλλοντικι του διάςταςθ.  
Σφμφωνα με τισ βαςικζσ αρχζσ του Οικολογικοφ Σχεδιαςμοφ (Ecodesign), πρζπει να 
λαμβάνονται υπόψθ οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ενόσ προϊόντοσ ςε όλα τα ςτάδια του 
κφκλου ηωισ του και με κριτιριο τθν ελαχιςτοποίθςι τουσ να γίνεται ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ 
του. Στθν παροφςα ζρευνα οι ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ δεν εφαρμόηουν κατ’ εξοχιν τθν 
αρχι αυτι, γι’ αυτό ζγινε μία προςπάκεια να προςδιοριςτεί το επίπεδο εμπλοκισ τθσ κάκε 
επιχείρθςθσ ςτον Οικολογικό Σχεδιαςμό, εξετάηοντασ τα ςυγκεκριμζνα οικολογικά 
χαρακτθριςτικά που παρουςιάηει το κάκε προϊόν και το ςτάδιο του κφκλου ηωισ που 
εμφανίηονται. 
 
 

Γράφθμα - πίνακασ 3.1 

Σο προϊόν ζχει κάποια οικολογικι ςιμανςθ / πιςτοποίθςθ; 

 
Θ οικολογικι ςιμανςθ είναι ζνα από τα κφρια επικοινωνιακά ςτοιχεία ενόσ προϊόντοσ, γιατί 
λειτουργεί ωσ γνωςτοποίθςθ προσ τουσ πελάτεσ ότι το ςυγκεκριμζνο προϊόν που τθ φζρει, 
ζχει ςυμμορφωκεί με τισ απαιτιςεισ κάποιου εγκεκριμζνου φορζα ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και επομζνωσ πιςτοποιείται επίςθμα. Λειτουργεί ωσ ςτοιχείο 
αξιοπιςτίασ και εμπιςτοςφνθσ, γι’ αυτό και αποτελεί για τισ επιχειριςεισ ζνα εργαλείο 
marketing. 
Οι μιςζσ από τισ επιχειριςεισ που εξετάςτθκαν ζχουν μπει ςε διαδικαςία πιςτοποίθςθσ για 
το εξεταηόμενο προϊόν τουσ, το οποίο και φζρει τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ. Συγκεκριμζνα 
6/21 προϊόντα είναι πιςτοποιθμζνα ωσ Ρροϊόντα Βιολογικισ Γεωργίασ τθσ ΕΕ και ζνα 
διακζτει το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σιμα (EU Ecolabel). Επίςθσ, ςθμειϊνεται ότι 4 από τισ 21 
επιχειριςεισ είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 14001 και ακόμθ μία βρίςκεται ςε διαδικαςία 
πιςτοποίθςθσ. 

  

Ναι 11 52% 

Πχι 10 48% 
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Γράφθμα - πίνακασ 3.2 

Επίπεδο καινοτομίασ προϊόντοσ 

 
 

νζο προϊόν 4 19% 

νζο ςτθ ςειρά προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ 13 62% 

νζο προϊόν που αντικακιςτά ζνα υπάρχον ςτθν επιχείρθςθ 1 5% 

βαςιςμζνο ςε κάποια νζα καινοτομικι διαδικαςία 3 14% 

 
Τα αντικείμενα μελζτθσ ανικουν ςε μία από τισ παρακάτω 4 κατθγορίεσ ςφμφωνα με το 
επίπεδο καινοτομίασ που τα χαρακτθρίηει: 

a) ζνα νζο προϊόν που δεν υπιρχε πριν, οφτε ςτθν ίδια τθν επιχείρθςθ, οφτε ςε 
ανταγωνιςτικι. Ρρόκειται για καινοτομία που οδθγεί ςε μια νζα χριςθ. Ζχει ζνα 
επιπρόςκετο λειτουργικό χαρακτθριςτικό που το κάνει να ξεχωρίηει από άλλα 
ομοειδι προϊόντα. 

b) καινοφριο ςτθ ςειρά προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ, αλλά υπάρχει ςε ζναν ι 
περιςςότερουσ ανταγωνιςτζσ. Ζχει κάποιο περιβαλλοντικό πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ 
με ανταγωνιςτικά προϊόντα, όχι όμωσ κάποιο επιπρόςκετο λειτουργικό 
χαρακτθριςτικό. 

c) νζο προϊόν που αντικακιςτά ζνα υπάρχον ςτθν επιχείρθςθ. Ζχει υποςτεί κάποια 
βελτίωςθ, τόςο ςθμαντικι ϊςτε να αντικαταςτιςει ζνα υπάρχον προϊόν τθσ 
επιχείρθςθσ. Ζχει κάποιο περιβαλλοντικό πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με το 
προθγοφμενο προϊόν, αλλά τα ίδια λειτουργικά χαρακτθριςτικά. 

d) είναι βαςιςμζνο ςε κάποια νζα καινοτομικι διαδικαςία. πχ. αυτοματοποιθμζνθ 
παραγωγικι διαδικαςία, βελτιςτοποίθςθ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, 
διαφοροποίθςθ ςτθ ςυςκευαςία κ.α. 
 

Ρεριςςότερα από τα μιςά αντικείμενα μελζτθσ (13/21) ανικουν ςτθ δεφτερθ κατθγορία και 
αποτελοφν ζνα νζο προϊόν ςτθ ςειρά προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ με βελτιωμζνα 
περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με αντίςτοιχα προϊόντα τθσ αγοράσ.  
Υπάρχουν τζςςερισ περιπτϊςεισ προϊόντων που ανικουν ςτθν πρϊτθ κατθγορία και 
επομζνωσ διακζτουν κάποιο λειτουργικό ςτοιχείο καινοτομίασ που τα κάνει να ξεχωρίηουν 
από τα υπόλοιπα, όςον αφορά τθν ελλθνικι αγορά. Αυτά είναι: θ υπθρεςίεσ courier με 
ποδιλατο (Bondex), τα προϊόντα φπνου φτιαγμζνα από φυςικά υλικά (Cocomat), τα 
βιολογικά αναψυκτικά (Ζψα) και το Σφςτθμα Σωλινων από πολυκαρμπονικό υλικό 
(Kouvidis). 
Επίςθσ, τρεισ περιπτϊςεισ προϊόντων ακολουκοφν κάποια νζα καινοτομικι διαδικαςία και 
ανικουν ςτθν τζταρτθ κατθγορία. Αυτά είναι: τα καλλυντικά τθσ Apivita με φυςικι ςφςταςθ 
80-100%, το ‘Ξινό Νερό Φλϊρινασ’ ςυςκευαςμζνο ςε επιςτρεφόμενθ φιάλθ και οι 
καταςκευζσ από ξφλο με βιοκλιματικό ςχεδιαςμό τθσ Wands. 
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Τζλοσ, τθν τρίτθ κατθγορία αποτελοφν τα προϊόντα ςυςκευαςίασ χάρτου από 100% 
ανακυκλωμζνεσ πρϊτεσ φλεσ που ζχουν αντικαταςτιςει τα αντίςτοιχα προϊόντα που 
περιείχαν και παρκζνο υλικό, τθσ εταιρία Pako.  

 

Γράφθμα - πίνακασ 3.3 

Σο εξεταηόμενο προϊόν εξάγεται; 

 

  
 
 

 
Ρεριςςότερα από τα μιςά αντικείμενα μελζτθσ ςυμμετζχουν ςτθν εξαγωγικι 
δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ που τα εμπορεφεται. 

 

Γράφθμα - πίνακασ 3.4 

Αντιμετωπίςατε ςυγκεκριμζνεσ δυςκολίεσ κατά τθ διαδικαςία οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ 
του εξεταηόμενου προϊόντοσ; 

 
Σε αυτό το ερϊτθμα απάντθςαν οι 10/21 επιχειριςεισ. Οι δυςκολίεσ που αναφζρκθκαν 
αφοροφν τθ δυςκολία μζτρθςθσ των περιβαλλοντικϊν αποτελεςμάτων για τθν αποτίμθςθ 
του αποτυπϊματοσ άνκρακα (Intelen), τθ δυςπιςτία των καταςκευαςτϊν και τθν ζλλειψθ 
κουλτοφρασ (Dede), τθν αλλαγι ςτθν παραγωγικι διαδικαςία (Pako), τθ μείωςθ τθσ 
ςυςκευαςίασ (Wep), τθ δυςκολία εξεφρεςθσ των κατάλλθλων προμθκευτϊν λόγω 
ευςυνειδθςίασ και τα επιπρόςκετα κόςτθ (Managea), το χρόνο και τρόπο ςυλλογισ και 
αποκικευςθσ των επιςτρεφόμενων φιαλϊν (Ξινό Νερό Φλϊρινασ), τθν αντίςταςθ ςτθν 
αλλαγι (Redecoration). Επιπλζον αναφζρκθκε από τθν Cocomat ότι υπιρξαν αρκετζσ 
δυςκολίεσ ςε επίπεδο πειραματιςμοφ με τισ πρϊτεσ φλεσ αφοφ ζπρεπε να αναπτυχκεί 
τεχνογνωςία από τθν αρχι και τζλοσ θ Apivita ανζφερε ωσ πρόκλθςθ τθν καλλυντικοτεχνικι 
αρτιότθτα των προϊόντων τθσ ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ (δθλαδι μορφι ςε κρζμα, 
γαλάκτωμα, ορó, ηελζ, κλπ.) 

  

Ναι 12 57% 

Πχι 9 43% 
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Γράφθμα - πίνακασ 3.5 (α) 

Μποροφμε να ποφμε ότι το προϊόν ζχει επιφζρει αλλαγζσ για τον πελάτθ; 

 

  
 
Οι πλειοψθφία των επιχειριςεων διλωςε ότι το προϊόν ζχει επιφζρει αλλαγζσ για τον 
πελάτθ. 

Γράφθμα - πίνακασ 3.5 (β) 

Αν Ναι, ςε ποιο επίπεδο;  

 
 

Τθ ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ του προϊόντοσ 2 10% 

Tθ ςτιγμι τθσ παραλαβισ (εγκατάςταςθ, ςυναρμολόγθςθ κτλ) 2 10% 

Κατά τθ χριςθ του 15 71% 

Στο τζλοσ ηωισ του προϊόντοσ (δυνατότθτα επιςτροφισ, ανακφκλωςθ 
κτλ) 

4 19% 

Other 0 0% 

Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ διλωςαν ότι το προϊόν ζχει επιφζρει αλλαγζσ για τον πελάτθ 
κατά το ςτάδιο τθσ χριςθσ του, αναφερόμενεσ ςτθν ανϊτερθ ποιότθτα του προϊόντοσ λόγω 
των οικολογικϊν του χαρακτθριςτικϊν.  
Αξιοςθμείωτεσ είναι κάποιεσ περιπτϊςεισ, όπωσ θ Bondex που λόγω τθσ μετακίνθςθσ με 
ποδιλατο ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, πολλζσ φορζσ προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ με 
μεγαλφτερθ ταχφτθτα ςε ςχζςθ με τισ ςυμβατικζσ εταιρίεσ ταχυμεταφορϊν. Επίςθσ, κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια χριςθσ των υπθρεςιϊν τθσ Intelen, οι πελάτεσ επιτυγχάνουν τθ μζγιςτθ 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ εγκαταςτάςεισ τουσ. (Οι δφο αυτζσ περιπτϊςεισ αναφζρονται 
ςτο επίπεδο τθσ χριςθσ). Θ Cocomat κατά τθν επίςκεψθ των πελατϊν ςτο κατάςτθμα 
ανζφερε ότι τουσ προςφζρεται φυςικόσ χυμόσ, ωσ μία κίνθςθ φιλοξενίασ με οικολογικό 
χαρακτιρα. Κατά τθν επίςκεψθ ςτο χϊρο τθσ Wands, οι πελάτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 
δουν εκ των ζςω ζνα ξφλινο βιοκλιματικό κτίριο άριςτων προδιαγραφϊν και να 
ενθμερωκοφν ζτςι καλφτερα για τα χαρακτθριςτικά μιασ τζτοιασ καταςκευισ. (Οι δφο αυτζσ 
περιπτϊςεισ αναφζρονται ςτο επίπεδο ‘ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ του προϊόντοσ’). Τζλοσ τα 
προϊόντα των επιχειριςεων Dede και Redecoration, ωσ οικολογικά ςχεδιαςμζνα, επιφζρουν 
αλλαγζσ για τον πελάτθ ςε όλα τα ςτάδια (εγκατάςταςθ, ςυναρμολόγθςθ, μεταφορά, 
χριςθ, απεγκατάςταςθ, τζλοσ ηωισ). 

 

Ναι 16 76% 

Πχι 5 24% 
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Γράφθμα - πίνακασ 3.6 (α) 

Ποιεσ παράμετροι των ςταδίων κφκλου ηωισ του προϊόντοσ ελιφκθςαν υπόψθ κατά τθν 
οικολογικι προςζγγιςθ; 

 

 
 

Θ χριςθ λιγότερων πρϊτων υλϊν 9 43% 

Θ χριςθ διαφορετικϊν ειςροϊν (φυςικϊν, οικολογικϊν, μείωςθ τοξικϊν 
ουςιϊν κτλ) 

15 71% 

Θ μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτθν παραγωγι (πχ. ςυςτιματα 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ) 

14 67% 

Θ μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ κατά τθ χριςθ 3 14% 

H ςυςκευαςία (λιγότερθ, ανακυκλϊςιμθ) 8 38% 

Θ αποκικευςθ 3 14% 

Θ μεταφορά 5 24% 

Θ δυνατότθτα ανακφκλωςθσ 7 33% 

Θ αφξθςθ τθσ χριςιμθσ ηωισ 9 43% 

 
 

Με το ερϊτθμα αυτό προςδιορίςτθκαν τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθν περιβαλλοντικι 
διάςταςθ του κάκε προϊόντοσ. Διαχωρίηοντασ τα ςτάδια του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ, 
εντοπίςτθκε ςε πόςα και ποια από αυτά προκφπτει περιβαλλοντικό όφελοσ, δθλαδι 
λιγότερεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Για λεπτομερζςτερθ διερεφνθςθ, αναλφκθκαν τα 
πζντε βαςικά ςτάδια κφκλου ηωισ (1. πρϊτεσ φλεσ, 2. παραγωγι, 3. χριςθ, 4. μεταφορά & 
αποκικευςθ, 5. τζλοσ ηωισ) ςε επιμζρουσ παραμζτρουσ, ωσ εξισ:  
1. Ρρϊτεσ φλεσ: χριςθ λιγότερων πρϊτων υλϊν, χριςθ διαφορετικϊν ειςροϊν, 

ςυςκευαςία 
2. Ραραγωγι: μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτθν παραγωγι 
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3. Χριςθ: μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ κατά τθ χριςθ 
4. Μεταφορά και αποκικευςθ (διαχωρίςτθκαν) 
5. Τζλοσ ηωισ: δυνατότθτα ανακφκλωςθσ, αφξθςθ τθσ χριςιμθσ ηωισ 
 
Οι παράμετροι με τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ είναι θ χριςθ διαφορετικϊν 
ειςροϊν (φυςικϊν, οικολογικϊν, μείωςθ τοξικϊν ουςιϊν κτλ) (15 περιπτϊςεισ) και θ 
μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτθν παραγωγι (πχ. ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ) 
(14 περιπτϊςεισ). Ακολουκοφν θ χριςθ λιγότερων πρϊτων υλϊν (9 περιπτϊςεισ), θ αφξθςθ 
τθσ χριςιμθσ ηωισ (9 περιπτϊςεισ), θ ςυςκευαςία (λιγότερθ, ανακυκλϊςιμθ) (8 
περιπτϊςεισ) και θ δυνατότθτα ανακφκλωςθσ (7 περιπτϊςεισ). Οι παράμετροι με τθ 
μικρότερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ είναι θ μεταφορά (5 περιπτϊςεισ), θ μείωςθ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ κατά τθ χριςθ (3 περιπτϊςεισ) και θ αποκικευςθ (3 περιπτϊςεισ). 
 
Επομζνωσ, το ςτάδιο του κφκλου ηωισ με τισ περιςςότερεσ αναφορζσ ακροιςτικά είναι οι 
πρϊτεσ φλεσ (32 αναφορζσ). Ακολουκεί το τζλοσ ηωισ (16 αναφορζσ) και θ παραγωγι (14 
αναφορζσ). Τισ λιγότερεσ αναφορζσ ζχει θ μεταφορά/αποκικευςθ (8 αναφορζσ) και θ 
χριςθ (3 αναφορζσ). 
Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των επιχειριςεων (20/21) ανζφερε το ςτάδιο των πρϊτων υλϊν, 
διότι χρθςιμοποιεί είτε μικρότερθ ποςότθτα παρκζνων υλικϊν, είτε πρϊτεσ φλεσ βιολογικά 
πιςτοποιθμζνεσ ι φυςικζσ. 
 
Στο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα ζχει ενδιαφζρον να παρουςιαςτεί ο αρικμόσ των παραμζτρων 
που ανζφερε θ κάκε επιχείρθςθ ςτο ςφνολο των εννζα. Αυτόσ είναι ζνασ ενδεικτικόσ 
τρόποσ να διερευνθκεί το επίπεδο εμπλοκισ τθσ κάκε επιχείρθςθσ ςτον οικολογικό 
ςχεδιαςμό.  
 

Πίνακασ 3.6 (β) 

Αρικμόσ παραμζτρων και ςταδίων κφκλου ηωισ του προϊόντοσ που ελιφκθςαν υπόψθ 
κατά τθν οικολογικι προςζγγιςθ 

 
 
 

AA ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΣΑΔΙΩΝ 

1 Intelen Building process 2/9 2/5 

2 Ρειραϊκι Ηυκοποιία Βιολογικι μπφρα 3/9 2/5 

3 Bondex - bike couriers Ταχυμεταφορζσ με 

ποδιλατο 

2/9 2/5 

4 Vivechrom Neopal Eco interior wall 

paint 

3/9 3/5 

5 Apivita Σειρά προϊόντων "Eco Bio 

Baby Kids" 

3/9 2/5 
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6 Coco-Mat  Οικολογικά ςυςτιματα 

φπνου 

4/9 3/5 

7 Coco-Mat Hotels & Resorts Coco-Mat Eco Residences 

Serifos 

4/9 3/5 

8 Skag Σειρζσ Skag AR 6/9 4/5 

9 Mastihashop (Mediterra) Βιολογικό λουκοφμι με 

μαςτίχα 

2/9 1/5 

10 Ζψα Βιολογικι λεμονάδα 1/9 1/5 

11 Power Health Epresat, φυςικό 

ςυμπλιρωμα διατροφισ 

1/9 1/5 

12 DEDE dextrous design "this side up" table 7/9 4/5 

13 Mana Gea  Βιολογικό ελαιόλαδο 3/9 2/5 

14 Clean Action Οικολογικόσ κακαριςμόσ 

χαλιϊν 

3/9 3/5 

15 Kouvidis Σφςτθμα αντιμικροβιακϊν 

ςωλινων ελεφκερων 

αλογόνου 

7/9 4/5 

16 World Excellent Products 5 Organic extra virgin olive 

oil 

1/9 1/5 

17 Xαρτοβιομθχανία ΡΑΚΟ Χαρτί Συςκευαςίασ 3/9 3/5 

18 Wands  Κατοικίεσ ξφλου 6/9 5/5 

19 Ξινό Νερό Μονομετοχικι 
Ανϊνυμθ Εταιρία ΟΤΑ 

Ξινό Νερό Φλϊρινασ ςε 

επιςτρεφόμενθ φιάλθ 

5/9 3/5 

20 My One and Only 
(Redecoration)  

Τςάντεσ από 

ανακυκλωμζνα υλικά 

4/9 2/5 

21 Redecoration Οικολογικά Ρερίπτερα 

Karton Art 

4/9 2/5 

 
Οι επιχειριςεισ που ανζφεραν τισ περιςςότερεσ παραμζτρουσ (>6/9) είναι οι Skag, Dede, 
Kouvidis και Wands. Αντίςτοιχα, ςε αυτζσ τισ επιχειριςεισ υπάρχει περιβαλλοντικό όφελοσ 
ςτα περιςςότερα ςτάδια κφκλου ηωισ. Ωςτόςο, όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, ο 
αρικμόσ των παραμζτρων δείχνει ενδεικτικά μόνο το επίπεδο εμπλοκισ τθσ κάκε 
επιχείρθςθσ ςτθν οικολογικι προςζγγιςθ. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ το επίπεδο εμπλοκισ δεν 
αντικατοπτρίηεται ςτο ςκορ τθσ επιχείρθςθσ. Για παράδειγμα, θ Intelen και θ Bondex με 
ςκορ 2/9, ανικουν ςτισ επιχειριςεισ που είναι ςτο ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ 
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προςανατολιςμζνεσ ςτθν οικολογικι προςζγγιςθ. Θ δραςτθριότθτά τουσ ωςτόςο, ωσ 
παροχι υπθρεςίασ, ςυνοψίηεται ουςιαςτικά ςε μία παράμετρο:  
 Intelen: μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ κατά τθ χριςθ 

Κατά τθ χριςθ των υπθρεςιϊν τθσ Intelen, ο πελάτθσ μειϊνει τισ ενεργειακζσ 
καταναλϊςεισ του κτιρίου του. 

 Bondex: μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτθν παραγωγι 
Θ υπθρεςία τθσ ταχυμεταφοράσ γίνεται με μθδενικι κατανάλωςθ καυςίμου. 

 
Υπάρχουν βζβαια και περιπτϊςεισ (Mastihashop, Ζψα, Power Health, World Excellent 
Products) όπου θ οικολογικι προςζγγιςθ ςυνίςταται ουςιαςτικά ςε ζνα μόνο ςτοιχείο: τθ 
χριςθ φυςικϊν ι βιολογικϊν πρϊτων υλϊν. Δεν παφουν ωςτόςο τα προϊόντα των 
επιχειριςεων αυτϊν να ζχουν οικολογικό προφίλ. 
 

Γράφθμα - πίνακασ 3.7 

Ποια είναι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα του προϊόντοσ ςυγκριτικά με αντίςτοιχα 
ςυμβατικά προϊόντα; 

 

 
 

μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ 7 33% 

χριςθ λιγότερων πρϊτων υλϊν ι λιγότερων φυςικϊν πόρων 15 71% 

φτιαγμζνο από φυςικά υλικά 10 48% 

χριςθ προϊόντων ανακφκλωςθσ ωσ πρϊτεσ φλεσ 6 29% 
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φτιαγμζνο από υλικά που μποροφν να ανακυκλωκοφν 9 43% 

εξάλειψθ επικίνδυνων ουςιϊν 10 48% 

μείωςθ παραγόμενων απορριμμάτων 6 29% 

μείωςθ χριςθσ ενζργειασ, ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ι ρφπανςθσ του 
νεροφ 

14 67% 

μείωςθ ςυςκευαςίασ 3 14% 

οικολογικι ςυςκευαςία 4 19% 

εφκολθ αποςυναρμολόγθςθ 2 10% 

βελτιςτοποίθςθ διανομισ 3 14% 

Other (μικρότερο βάροσ) 1 5% 

 
Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα των εξεταηόμενων προϊόντων ςυγκριτικά με αντίςτοιχα 
ςυμβατικά προϊόντα βρίςκονται ςε αντιςτοιχία με τα αποτελζςματα του προθγοφμενου 
ερωτιματοσ ςχετικά με τισ παραμζτρουσ.  
Αυτά με τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ είναι:  
- θ χριςθ λιγότερων πρϊτων υλϊν ι λιγότερων φυςικϊν πόρων (15 αναφορζσ) 
- μείωςθ χριςθσ ενζργειασ, ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ι ρφπανςθσ του νεροφ (14 αναφορζσ) 
- φτιαγμζνο από φυςικά υλικά (10 αναφορζσ) 
- εξάλειψθ επικίνδυνων ουςιϊν (10 αναφορζσ) 
Τα παραπάνω ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τα επικρατζςτερα ςτάδια του κφκλου ηωισ από το 
προθγοφμενο ερϊτθμα (πρϊτεσ φλεσ και παραγωγι). Το ςτάδιο του τζλουσ ηωισ 
αντικατοπτρίηεται ςτα περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα με τισ αμζςωσ περιςςότερεσ 
αναφορζσ: 
- φτιαγμζνο από υλικά που μποροφν να ανακυκλωκοφν (9 αναφορζσ) 
- μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ (7 αναφορζσ) 
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Σμιμα Σζταρτο: Επίδραςθ ςτθν οικονομικι αποδοτικότθτα 
 
Σε αυτό το τμιμα του ερωτθματολογίου εξετάςτθκε το πρϊτο βαςικό ηθτοφμενο τθσ 
ζρευνασ, που είναι θ επίδραςθ τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ ςτθν οικονομικι 
αποδοτικότθτα. Ερευνικθκαν οι εξισ οικονομικζσ παράμετροι για το κάκε αντικείμενο 
μελζτθσ: 

 ζςοδα – ςυνειςφορά ςτθν αφξθςθ των εςόδων, πθγζσ τθσ αφξθςθσ 

 ζξοδα – ςυνειςφορά ςτθ μείωςθ των εξόδων, πθγζσ τθσ μείωςθσ 

 πρόςκετεσ δαπάνεσ οικολογικισ προςζγγιςθσ – πθγζσ επιπλζον εξόδων  

 περικϊριο κζρδουσ – ςφγκριςθ με το μζςο περικϊριο που ζχουν παρεμφερι 
ςυμβατικά προϊόντα τθσ αγοράσ ι το προθγοφμενο/αντίςτοιχο προϊόν τθσ ίδιασ 
επιχείρθςθσ 

 
Επειδι υπάρχει μια ςχετικι δυςκολία ςτισ επιχειριςεισ για ποςοτικοποίθςθ των 
οικονομικϊν μεγεκϊν, πόςο μάλλον όταν χρειάηεται να απομονωκεί θ επίδραςθ του 
οικολογικοφ παράγοντα ςε αυτά, θ προςζγγιςθ που ακολουκικθκε ιταν ποιοτικι. Δε 
ηθτικθκαν από τισ επιχειριςεισ ςυγκεκριμζνα οικονομικά μεγζκθ, αλλά ζγινε μία 
προςπάκεια με τον εκάςτοτε ςυνεντευξιαηόμενο να παρουςιαςτεί θ εικόνα και ο 
χαρακτιρασ τθσ επίδραςθσ πάνω ςτισ οικονομικζσ παραμζτρουσ που αναφζρκθκαν 
παραπάνω. 
Πταν υπιρχε θ δυνατότθτα, ζγινε ςφγκριςθ των μεγεκϊν ανάμεςα ςτο εξεταηόμενο προϊόν 
(οικολογικοφ προφίλ) και κάποιο αντίςτοιχο ςυμβατικό προϊόν τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ (ι 
αυτό που αντικαταςτικθκε από το εξεταηόμενο προϊόν). Στισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ θ 
ςφγκριςθ ζγινε με παρεμφερζσ ςυμβατικό προϊόν τθσ αγοράσ, όπου ιταν δυνατόν. 
 

Γράφθμα - πίνακασ 4.1 (α) 

Σο προϊόν ζχει ςυνειςφζρει ςτθν αφξθςθ των εςόδων τθσ επιχείρθςθσ; 

 

Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία (18/21) των αντικειμζνων μελζτθσ ζχουν κετικι ςυνειςφορά ςτα 
ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ.  

  

Ναι 18 86% 

Πχι 3 14% 
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Γράφθμα - πίνακασ 4.1 (β) 

Αν Ναι, ποιεσ είναι οι πθγζσ αυτισ τθσ αφξθςθσ; 

 

 

δθμιουργεί νζεσ πθγζσ εςόδων 8 44% 

θ υψθλότερθ τιμι πϊλθςθσ; 2 11% 

τιμι πϊλθςθσ χαμθλότερθ + αφξθςθ του όγκου πωλιςεων 2 11% 

αφξθςθ του όγκου πωλιςεων (υπάρχοντεσ πελάτεσ): ςυχνότερθ ανανζωςθ, 
μεγαλφτερθ αφοςίωςθ, κλπ. 

3 17% 

αφξθςθ του όγκου πωλιςεων (νζοι πελάτεσ): προςζλκυςθ πελατϊν πιο 
ευαίςκθτων ςε περιβαλλοντικά κζματα 

3 17% 

 

Στισ 8/18 επιχειριςεισ πρόκειται για ζνα νζο προϊόν που αναπτφςςει και βγάηει ςτθν αγορά 
θ επιχείρθςθ, επομζνωσ δθμιουργεί νζεσ πθγζσ εςόδων που δεν υπιρχαν προθγουμζνωσ. 
Στισ υπόλοιπεσ 10/18 περιπτϊςεισ, ακόμα και όταν επρόκειτο για νζο προϊόν, ηθτικθκε να 
προςδιοριςτεί, όποτε ιταν δυνατόν, θ ακριβισ πθγι αφξθςθσ των εςόδων, κάνοντασ 
ςφγκριςθ με αντίςτοιχο ςυμβατικό προϊόν τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ αγοράσ ι το προθγοφμενο 
που αντικαταςτικθκε. 

 Οι 7/8 περιπτϊςεισ όπου πρόκειται για νζο προϊόν αφοροφν επιχειριςεισ που είναι ςτο 
ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ προςανατολιςμζνεσ ςτθν οικολογικι προςζγγιςθ, 
επομζνωσ το αντικείμενο μελζτθσ είναι και το κφριο προϊόν τθσ επιχείρθςθσ. Γι’ αυτζσ 
μποροφμε να κεωριςουμε ότι θ εμπορικι τουσ επιτυχία οφείλεται ςε κάποιο βακμό ςτθν 
προςζλκυςθ πελατϊν πιο ευαίςκθτων ςε περιβαλλοντικά κζματα.  

Οι 7 αυτζσ επιχειριςεισ είναι: Bondex, Intelen, Cocomat, Cocomat Hotels & Resorts, My one 
and only, Powerhealth, Dede.  
Για τισ 2 τελευταίεσ το αντικείμενο μελζτθσ δεν είναι το κατεξοχιν προϊόν που παράγουν 
και εμπορεφονται, κεωρικθκε όμωσ ωσ τζτοιο, αφοφ όλα τα προϊόντα τουσ ζχουν τα ίδια 
περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά. (Powerhealth: όλα τα προϊόντα είναι φτιαγμζνα από 
φυςικά υλικά, Dede: όλα τα προϊόντα είναι οικολογικά ςχεδιαςμζνα). 
Θ 8θ επιχείρθςθ είναι θ Wep και δεν ιταν ςε κζςθ να προςδιορίςει τθν ακριβι πθγι 
αφξθςθσ των εςόδων του εξεταηόμενου προϊόντοσ. 

Για τισ 2/18 επιχειριςεισ το προϊόν ςυνειςφζρει ςτθν αφξθςθ των εςόδων τθσ επιχείρθςθσ, 
λόγω υψθλότερθσ τιμισ πϊλθςθσ. Αυτζσ είναι θ Ρειραϊκι Ηυκοποιία και θ Ζψα. 
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Για τισ 2/18 επιχειριςεισ το προϊόν ςυνειςφζρει ςτθν αφξθςθ των εςόδων τθσ επιχείρθςθσ, 
λόγω τθσ χαμθλότερθσ τιμισ πϊλθςθσ και αφξθςθσ του όγκου πωλιςεων. Αυτζσ είναι θ 
Pako και θ Redecoration. Θ χαμθλότερθ τιμι πϊλθςθσ προκφπτει από το χαμθλότερο 
κόςτοσ καταςκευισ του προϊόντοσ και για τισ δφο επιχειριςεισ. 

Για τισ 3/18 επιχειριςεισ το προϊόν ςυνειςφζρει ςτθν αφξθςθ των εςόδων τθσ επιχείρθςθσ, 
λόγω αφξθςθσ του όγκου πωλιςεων από υπάρχοντεσ πελάτεσ. Αυτζσ είναι θ Vivechrom, θ 
Skag και θ Wands. 

Για τισ 3/18 επιχειριςεισ το προϊόν ςυνειςφζρει ςτθν αφξθςθ των εςόδων τθσ επιχείρθςθσ, 
λόγω αφξθςθσ του όγκου πωλιςεων από προςζλκυςθ νζων πελατϊν, πιο ευαίςκθτων ςε 
περιβαλλοντικά κζματα. Αυτζσ είναι θ Apivita, θ Clean Action και θ Ξινό Νερό. 

Οι 3/21 επιχειριςεισ που διλωςαν ότι το εξεταηόμενο προϊόν δεν ζχει ςυνειςφζρει ςτθν 
αφξθςθ των εςόδων τουσ, κακϊσ και οι λόγοι, περιγράφονται παρακάτω: 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ δεν αναπτφχκθκε κατάλλθλθ προωκθτικι ενζργεια, οφτε υπιρχε 
ενδιαφζρον ςτθν αγορά. Θ δεφτερθ περίπτωςθ διακζτει ςτισ ίδιεσ αγορζσ αντίςτοιχο 
ςυμβατικό προϊόν πολφ καλισ ποιότθτασ και οι ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ είναι ςχετικά 
ανϊριμεσ ςε κζματα περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ. Το προϊόν τθσ τρίτθσ εταιρίασ είναι 
πλιρωσ καινοτομικό, αλλά είναι πολφ ακριβι θ πρϊτθ φλθ για τθν καταςκευι του. 

 

Γράφθμα - πίνακασ 4.2 (α) 

Σο προϊόν ζχει ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ των εξόδων; 

  
Θ πλειοψθφία (14/21) των αντικειμζνων μελζτθσ ςυνειςφζρουν ςτθ μείωςθ των εξόδων τθσ 
επιχείρθςθσ. 

  

Ναι 14 67% 

Πχι 7 33% 
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Γράφθμα - πίνακασ 4.2 (β) 

Αν Ναι, ποιεσ είναι οι πθγζσ αυτισ τθσ μείωςθσ; 

 

 

Το κόςτοσ των υλικϊν (πρϊτεσ φλεσ ι θμικατεργαςμζνα υλικά, 
ανακυκλωμζνα αντί για παρκζνα υλικά, κ.λπ.) 

7 50% 

Το κόςτοσ τθσ μεταφοράσ 2 14% 

Το κόςτοσ τθσ ενζργειασ παραγωγισ 7 50% 

Το κόςτοσ τθσ ςυςκευαςίασ 1 7% 

Το κόςτοσ τθσ παραγωγισ (διαδικαςία, ςυναρμολόγθςθ, εργατικό δυναμικό, 
κλπ). 

4 29% 

Το κόςτοσ τθσ ανάκτθςθ ςτο τζλοσ τθσ ηωισ (αποςυναρμολόγθςθ, απόκεςθ, 
ανακφκλωςθ, κλπ). 

1 7% 

Το κόςτοσ τθσ αποκικευςθσ 2 14% 

Το κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ (πχ. ζνα προϊόν που μειϊνει το κόςτοσ τθσ 
επεξεργαςίασ λυμάτων) 

1 4% 

Μείωςθ προςτίμων (πράςινοι φόροι κτλ) 0 0% 

Other (δε χρειάηεται άλλθ διαφιμιςθ) 1 7% 

 

Πλεσ οι πθγζσ μείωςθσ των εξόδων παρουςιάηονται ςτον παραπάνω πίνακα. Εκείνεσ που 
εμφανίηουν τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα είναι το κόςτοσ των υλικϊν (7 αναφορζσ) και το 
κόςτοσ τθσ ενζργειασ παραγωγισ (7 αναφορζσ). Ακολουκεί το κόςτοσ παραγωγισ (4 
αναφορζσ). Και οι τρεισ ςυγκαταλζγονται ςτα λειτουργικά κόςτθ μιασ επιχείρθςθσ. 

Οι επιχειριςεισ που διλωςαν μείωςθ ςτο κόςτοσ των υλικϊν, αναφζρονται ςτθ χριςθ 
μικρότερθσ ποςότθτασ πρϊτθσ φλθσ ι τθ χριςθ ανακυκλωμζνων υλικϊν αντί για παρκζνα, 
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που μπορεί να προζρχονται από εξωτερικζσ πθγζσ ι από τθν ίδια τθν παραγωγικι 
διαδικαςία ωσ παραπροϊόντα. Θ Cocomat για παράδειγμα επανειςάγει ςτθν παραγωγι και 
αξιοποιεί το μεγαλφτερο μζροσ των υλικϊν που εξζρχονται από τθν παραγωγικι διαδικαςία 
ωσ φφρα. 

Το κόςτοσ τθσ ενζργειασ παραγωγισ προκφπτει είτε από ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ που ζχουν ειςαχκεί ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, για παράδειγμα Ρειραϊκι 
Ηυκοποιία, είτε από τθν ίδια τθ φφςθ τθσ παραγωγικι διαδικαςίασ, που είναι λιγότερο 
ενεργοβόρα, για παράδειγμα Bondex (δεν υπάρχει χριςθ καυςίμου). 

Το κόςτοσ τθσ παραγωγισ αναφζρεται ςε λειτουργικά διαδικαςτικά κόςτθ (πχ. Ξινό Νερό), 
ςε αυτοματιςμοφσ (πχ. Intelen), ςε άλλα ανόργανα κόςτθ (πχ. Bondex – τζλθ, ζξοδα 
οχθμάτων) κτλ. 

 

Γράφθμα - πίνακασ 4.3 (α) 

Αντιςτρόφωσ, θ οικολογικι προςζγγιςθ επζφερε πρόςκετεσ δαπάνεσ; 

 

 
 

Για τθν πλειοψθφία (15/21) των επιχειριςεων θ οικολογικι προςζγγιςθ επζφερε 
πρόςκετεσ δαπάνεσ. 

Γράφθμα - πίνακασ 4.3 (β) 

Αν Ναι, ποιεσ είναι οι πθγζσ των επιπλζον εξόδων; 

 

Ναι 15 71% 

Πχι 6 29% 
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Ζρευνα & Ανάπτυξθ 9 60% 

Αυξθμζνο κόςτοσ πρϊτων υλϊν 5 33% 

Επενδφςεισ ςτο ςτάδιο παραγωγισ πχ. αλλαγζσ ςε μια γραμμι 
παραγωγισ, ςυναρμολόγθςθσ κτλ 

6 40% 

Ρρόςλθψθ εξωτερικϊν ειδικϊν (ςφμβουλοι) / κατάρτιςθ 2 13% 

Λειτουργικζσ δαπάνεσ (ανακφκλωςθ, πρότυπα και ετικζτεσ, κλπ.) 8 53% 

Αυξθμζνα κόςτθ διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ του νζου προϊόντοσ 3 20% 

Other (Συςκευαςία, εξεφρεςθ προμθκευτϊν) 2 13% 

 

Πλεσ οι πθγζσ πρόςκετων δαπανϊν που προκφπτουν από τθν οικολογικι προςζγγιςθ 
παρουςιάηονται ςτον παραπάνω πίνακα. Εκείνεσ που εμφανίηουν τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα 
αφοροφν ζξοδα Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ (9 αναφορζσ) και λειτουργικζσ δαπάνεσ (8 
αναφορζσ). Ακολουκοφν τα ζξοδα για αλλαγζσ ςτο ςτάδιο παραγωγισ (6 αναφορζσ) και το 
αυξθμζνο κόςτοσ πρϊτων υλϊν (5 αναφορζσ).  

Αξιοςθμείωτθ είναι θ περίπτωςθ τθσ Cocomat, που για να ενιςχφςει τον οικολογικό 
χαρακτιρα των προϊόντων τθσ, αλλά και τθν υψθλι ποιότθτα και αιςκθτικι, ζχει 
δθμιουργιςει για όλα τα προϊόντα υφαςμάτινεσ ςυςκευαςίεσ/κικεσ από λινό φφαςμα, μία 
κίνθςθ που κοςτίηει αρκετά. 

Γράφθμα - πίνακασ 4.4 

φγκριςθ περικωρίου κζρδουσ 

 

 

Σε αυτό το ερϊτθμα ηθτικθκε να γίνει ςφγκριςθ ανάμεςα ςτο περικϊριο κζρδουσ του 
προϊόντοσ με το μζςο περικϊριο που ζχουν παρεμφερι ςυμβατικά προϊόντα τθσ αγοράσ ι 
αντίςτοιχα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ.  

Σθμείωςθ: Ωσ περικϊριο κζρδουσ ορίηεται το κλάςμα (τιμι πϊλθςθσ-κόςτοσ 
μονάδασ)/κόςτοσ μονάδασ. 

Μία ςθμαντικι μειοψθφία επιχειριςεων (9/21) αναφζρει ότι το περικϊριο κζρδουσ του 
προϊόντοσ με περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά βρίςκεται ςτα ίδια επίπεδα με αυτό ενόσ 
αντίςτοιχου ςυμβατικοφ προϊόντοσ. Σε 7 περιπτϊςεισ κεωρείται υψθλότερο, ενϊ ςε μία 
μικρι μειοψθφία (5/21) κεωρείται χαμθλότερο. 

Ψθλότερο 7 33% 

Μδιο 9 43% 

Χαμθλότερο 5 24% 
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Συγκεντρωτικά, για τθ ςθμαντικι πλειοψθφία (16/21) ιςχφει ότι το περικϊριο κζρδουσ ενόσ 
προϊόντοσ που ακολουκεί τθν οικολογικι προςζγγιςθ είναι τουλάχιςτον ίδιο με αυτό ενόσ 
παραδοςιακοφ προϊόντοσ. 
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Σμιμα Πζμπτο: Αντίκτυποσ ςτθν επιχειρθςιακι ςτρατθγικι 
 
Στο πζμπτο και τελευταίο τμιμα του ερωτθματολογίου εξετάςτθκε το δεφτερο βαςικό 
ηθτοφμενο τθσ ζρευνασ, που είναι ο αντίκτυποσ τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ ςτθν 
επιχειρθςιακι ςτρατθγικι. Οι πτυχζσ τθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ που εξετάςτθκαν 
είναι οι παρακάτω: 
 

 branding: αντιλαμβανόμενθ αξία τθσ μάρκασ, εταιρικι εικόνα, εταιρικι/προϊοντικι 
ταυτότθτα, ςτρατθγικι marketing, οπτικι επικοινωνία 

 ςχζςθ με τουσ πελάτεσ: υιοκζτθςθ από τθν αγορά, πιςτότθτα των πελατϊν 

 καινοτομία  

 εςωτερικι ανάπτυξθ: ανκρϊπινοι πόροι, δθμιουργικότθτα 

 ςχζςεισ με τρίτουσ: χρθματοδότθςθ, ςυμμετοχι ςε διάφορεσ ομάδεσ ατόμων 

 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ  
 

Σε αυτό το τμιμα του ερωτθματολογίου, όλα τα ςτοιχεία που ηθτοφνται είναι επίςθσ 
ποιοτικά. Μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ κρίςθ του ςυνεντευξιαηόμενου και είναι ςθμαντικό να 
ζχει μία άποψθ τθσ αγοράσ, κακϊσ και τθσ τοποκζτθςθσ του προϊόντοσ ςε αυτι. Αυτό ιταν 
δυνατό, αφοφ ο ςυνεντευξιαηόμενοσ ιταν είτε ο γενικόσ υπεφκυνοσ τθσ επιχείρθςθσ, είτε 
product manager, είτε υπεφκυνοσ marketing, βιωςιμότθτασ, παραγωγισ ι και περιςςότερα 
από ζνα άτομα. Θ ςυηιτθςθ ιταν ελεφκερθ και ζγινε προςπάκεια ϊςτε να μθν υπάρχει 
κακοδιγθςθ προσ τθν κετικι απόκριςθ ςτα ερωτιματα, αλλά επεξιγθςθ τθσ ουςίασ τουσ 
και διερεφνθςθ τθσ ςτάςθσ τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ απζναντι ςε αυτά.  
 

Γράφθμα - πίνακασ 5.1 (α) 

Αντιλαμβανόμενθ αξία τθσ μάρκασ (brand value) του προϊόντοσ που επικρατεί ςτθν 
αγορά 

 

  
 
Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, θ ςφγκριςθ ζγινε με τθν αξία τθσ μάρκασ παρεμφεροφσ 
ςυμβατικοφ προϊόντοσ τθσ αγοράσ ι αντίςτοιχου προϊόντοσ τθσ επιχείρθςθσ. Θ ςυντριπτικι 
πλειοψθφία των επιχειριςεων (17/21) ζκρινε τθν αξία μάρκασ του εξεταηόμενου προϊόντοσ 
υψθλότερθ, ςε 4/21 περιπτϊςεισ κρίκθκε ίδια, ενϊ δεν υπιρχε καμία αναφορά για αξία 
μάρκασ χαμθλότερθ.   

  

Υψθλότερθ 17 81% 

Μδια 4 19% 

Χαμθλότερθ 0 0% 
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Γράφθμα - πίνακασ 5.1 (β) 

ε ποιουσ λόγουσ αποδίδετε τθν υψθλότερθ αντιλαμβανόμενθ αξία τθσ μάρκασ του 
προϊόντοσ; 

 

 

Υψθλότερθ αντιλθπτι ποιότθτα προϊόντοσ (λόγω χαρακτθριςτικϊν) 14 82% 

Μεγαλφτερθ αναγνωριςιμότθτα προϊόντοσ 8 47% 

Κετικότερθ προδιάκεςθ απζναντι ςτο προϊόν 8 47% 

Other 0 0% 

Εκείνοι οι οποίοι ζκριναν τθν αξία μάρκασ του προϊόντοσ υψθλότερθ, ηθτικθκε να μιλιςουν 
ςχετικά με τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κεωροφν ότι ιςχφει αυτό. Αυτοί είναι θ 
υψθλότερθ αντιλθπτι ποιότθτα, θ μεγαλφτερθ αναγνωριςιμότθτα και θ κετικότερθ 
προδιάκεςθ απζναντι ςτο προϊόν που παρουςιάηει κάποια περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά 
ςε ςχζςθ με αντίςτοιχα παρεμφερι προϊόντα. Πλα αυτά τα χαρακτθριςτικά ζχουν να 
κάνουν με τθν τοποκζτθςθ του προϊόντοσ ςτον αντιλθπτικό χάρτθ των καταναλωτϊν. 

Γράφθμα - πίνακασ 5.2 (α) 

Σο προϊόν βοικθςε να βελτιωκεί θ εικόνα τθσ επιχείρθςθσ; 
 

 
 

Πλεσ οι επιχειριςεισ κεωροφν ότι το εξεταηόμενο προϊόν βοικθςε να βελτιωκεί θ εικόνα 
τθσ επιχείρθςθσ. 

Γράφθμα - πίνακασ 5.2 (β) 

Αν ναι, ςε ποιο επίπεδο τοποκετοφνται αυτζσ οι βελτιϊςεισ; 

Ναι 21 100% 

Πχι 0 0% 
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Εταιρικι εικόνα πιο ξεκάκαρθ, ιςχυρότερθ 10 48% 

Εταιρικι εικόνα πιο κετικι 13 62% 

Καλφτερθ φιμθ επιχείρθςθσ / προϊόντων 15 71% 

Other 1 5% 

Στθ ςυνζχεια ηθτικθκε από τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ να μιλιςουν ςχετικά με τουσ λόγουσ 
για τουσ οποίουσ κεωροφν ότι ιςχφει αυτό. Τα επίπεδα όπου τοποκετοφνται οι βελτιϊςεισ 
ςτθν εικόνα τθσ επιχείρθςθσ θ οποία εμπλζκεται ςτθν οικολογικι προςζγγιςθ είναι θ 
καλφτερθ φιμθ τθσ επιχείρθςθσ ι των προϊόντων τθσ και το γεγονόσ ότι θ εταιρικι εικόνα 
είναι πιο κετικι, πιο ξεκάκαρθ και ιςχυρότερθ. Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν αναφορά τθσ 
Intelen ωσ start-up επιχείρθςθ, θ καλι εταιρικι εικόνα οφείλεται ςτθν ποιότθτα και το 
αποτζλεςμα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Πλα αυτά τα χαρακτθριςτικά ζχουν να κάνουν 
με τθν τοποκζτθςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτον αντιλθπτικό χάρτθ των καταναλωτϊν. 

Γράφθμα - πίνακασ 5.3 

Ζχετε αναπτφξει ειδικι ςτρατθγικι marketing ςχετικά με τθν οικολογικι προςζγγιςθ; 

 

Θ πλειοψθφία των επιχειριςεων ζχει αναπτφξει ειδικι ςτρατθγικι marketing ςχετικά με 
τθν οικολογικι προςζγγιςθ, δθλαδι εμπορικι ι/και εταιρικι επικοινωνία που να 
γνωςτοποιεί τθν εμπλοκι τθσ επιχείρθςθσ ςτον οικολογικό ςχεδιαςμό, πχ. εταιρικι 
ταυτότθτα, διαφιμιςθ, προϊκθςθ πωλιςεων, ενθμερωτικι καμπάνια κτλ. 

Γράφθμα - πίνακασ 5.4 (α) 

Η οπτικι επικοινωνία που ζχετε αναπτφξει για το εξεταηόμενο προϊόν εκφράηει τθν 
οικολογικι του διάςταςθ; 

Ναι 17 81% 

Πχι 4 19% 
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Θ πλειοψθφία των επιχειριςεων ζχει αναπτφξει οπτικι επικοινωνία για το εξεταηόμενο 
προϊόν θ οποία εκφράηει τθν οικολογικι του διάςταςθ. Θ οπτικι επικοινωνία αναφζρεται 
ςτο λογότυπο, τθν ονομαςία, τθ ςυςκευαςία ι οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο του προϊόντοσ, 
το οποίο είναι εμφανζσ από τουσ πελάτεσ και ζχει ςτόχο να επικοινωνιςει κάποιο 
χαρακτθριςτικό του (ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ οικολογικό). 

Γράφθμα - πίνακασ 5.4 (β) 

Αν Ναι, κεωρείτε ότι αυτό ζχει αντίκτυπο ςτθν εταιρικι ςασ ταυτότθτα; 

 

Θ πλειοψθφία των επιχειριςεων που ζχει αναπτφξει ειδικι οπτικι επικοινωνία για το 
εξεταηόμενο προϊόν ανζφερε ότι αυτι ζχει αντίκτυπο ςτθν εταιρικι τθσ ταυτότθτα, ότι 
δθλαδι το εξεταηόμενο προϊόν και ο τρόποσ με τον οποίο ζγινε θ επικοινωνία του 
επθρζαςε τθν εικόνα τθσ επιχείρθςθσ ςτο ςφνολό τθσ. 

Γράφθμα - πίνακασ 5.5 

Πιςτότθτα των πελατϊν  
 

 

Θ πλειοψθφία των επιχειριςεων (14/21) ζκρινε τθν πιςτότθτα των πελατϊν για το 
εξεταηόμενο προϊόν υψθλι,  4/21 τθν ζκριναν μζτρια, ενϊ μόνο 2/21 τθν ζκριναν χαμθλι. Θ 

Ναι 17 81% 

Πχι 4 19% 

Ναι 15 88% 

Πχι 2 12% 

Υψθλι 14 67% 

Μζτρια 5 24% 

Χαμθλι 2 10% 
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πιςτότθτα αποτελεί μζτρο ικανοποίθςθσ του πελάτθ και είναι δείγμα δζςμευςθσ ςτο 
προϊόν και τθν επιχείρθςθ. Εκφράηεται ωσ επαναλθψιμότθτα ςτθν αγορά του 
ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ, λόγω ικανοποίθςθσ από τθ καταναλωτικι αυτι επιλογι, και ωσ 
ζλλειψθ πρόκεςθσ αντικατάςταςθσ με ανταγωνιςτικό προϊόν.  

Γράφθμα - πίνακασ 5.6 

Σο προϊόν υιοκετικθκε εφκολα από τουσ πελάτεσ; 

 

Για τισ περιςςότερεσ επιχειριςεισ το εξεταηόμενο προϊόν υιοκετικθκε εφκολα από τουσ 
πελάτεσ. Οι βαςικοί λόγοι για τουσ οποίουσ ςυμβαίνει αυτό είναι θ ποιότθτα, θ 
χρθςτικότθτα και θ οικολογικι ςυνείδθςθ των πελατϊν, ενϊ ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ που 
το προϊόν δεν υιοκετικθκε εφκολα από τθν αγορά οι βαςικζσ αντιςτάςεισ ζχουν να κάνουν 
με τθν υψθλότερθ τιμι και τθν επιφυλακτικότθτα των πελατϊν. 

Γράφθμα - πίνακασ 5.7 (α) 

Αλλαγι ςτάςθσ απζναντι ςτθν καινοτομία 

  
Θ πλειοψθφία των επιχειριςεων (18/21) διλωςε ότι θ προςζγγιςθ του οικολογικοφ 
ςχεδιαςμοφ ζχει αλλάξει τθ ςτάςθ τθσ επιχείρθςθσ απζναντι ςτθν καινοτομία, όςον αφορά 
το ςχεδιαςμό ι/και τθν παραγωγι νζων προϊόντων. 

Γράφθμα - πίνακασ 5.7 (β) 

Αν ναι, κατά ποιον τρόπο; 

Ναι 15 71% 

Πχι 6 29% 

Ναι 18 86% 

Πχι 3 14% 
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Ανάπτυξθ περιςςότερων νζων προϊόντων 11 61% 

Εφαρμογι μιασ νζασ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ/ανάπτυξθσ νζων 
προϊόντων 

9 50% 

Ανάπτυξθ διαφοροποιθμζνθσ διεργαςίασ (ςε οποιοδιποτε επίπεδο πχ. 
ςυςκευαςία, διανομι) 

7 39% 

Θ ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ μζςα ςτθν επιχείρθςθ εκφράηεται μζςω τθσ ανάπτυξθσ 
περιςςότερων νζων προϊόντων, μζςω τθσ εφαρμογισ μιασ νζασ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ 
νζων προϊόντων, είτε μζςω τθσ ανάπτυξθσ κάποιασ διαφοροποιθμζνθσ διεργαςίασ (ςε 
οποιοδιποτε επίπεδο πχ. ςυςκευαςία, διανομι). Για παράδειγμα, θ Apivita αναπτφςςει 
καινοτομικζσ μεκόδουσ χριςθσ των φυςικϊν ςυςτατικϊν ςτα προϊόντα τθσ, όπωσ το 
εκχφλιςμα πρόπολθσ που παράγεται μζςα ςτα εργαςτιρια τθσ με πατενταριςμζνθ μζκοδο 
και περιζχεται ςε πολλά προϊόντα τθσ.  

Γράφθμα - πίνακασ 5.8 (α) 

Αντίκτυποσ ςτον τομζα του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 

 

Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ (14/21) ανζφεραν ότι θ οικολογικι προςζγγιςθ είχε 
αντίκτυπο ςτον τομζα του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Γράφθμα - πίνακασ 5.8 (β) 

Αν ναι, κατά ποιον τρόπο; 

Ναι 14 67% 

Πχι 7 33% 
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Δθμιουργία κετικότερου εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ  12 86% 

Μείωςθ των προβλθμάτων υγείασ και αςφάλειασ 6 43% 

Other 2 14% 

Ο αντίκτυποσ ςτον τομζα του ανκρϊπινου δυναμικοφ εκφράηεται με τθ δθμιουργία 
κετικότερου εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ των εργαηομζνων ςτθ λιψθ 
αποφάςεων, αποτελεςματικότερθσ εςωτερικισ επικοινωνίασ, αφξθςθσ κινιτρων, μείωςθσ 
απουςιϊν και αποχωριςεων, μεγαλφτερθσ ικανοποίθςθ/αιςκιματοσ επίτευξθσ κτλ. Επίςθσ 
ςχετίηεται με τθ μείωςθ των προβλθμάτων υγείασ και αςφάλειασ, λόγω χειριςμοφ 
ελαφρφτερων προϊόντων, λιγότερων τοξικϊν ουςιϊν κτλ. Επιπλζον από τθν Pako 
αναφζρκθκε ότι υπιρχε θ δυνατότθτα απόκτθςθσ προςωπικοφ με υψθλι τεχνογνωςία, ενϊ 
από τθ Wands ότι ο χϊροσ εργαςίασ τουσ (βιοκλιματικό κτίριο άριςτων προδιαγραφϊν και 
αιςκθτικισ) αποτελεί ίςωσ ζνα από τα ωραιότερα γραφεία ςτθν Ελλάδα, με άμεςο 
αντίκτυπο ςτθν ψυχολογία των εργαηομζνων. 

Γράφθμα - πίνακασ 5.9 (α) 

υνειςφορά ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ  

 
Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των επιχειριςεων (20/21) διλωςε ότι θ οικολογικι προςζγγιςθ 
ζχει βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ μζςα ςτθν επιχείρθςθ. 

Γράφθμα - πίνακασ 5.9 (β) 

Αν ναι, κατά ποιον τρόπο; 

 
 

Ναι 20 95% 

Πχι 1 5% 
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Μεγαλφτερθ κινθτικότθτα ιδεϊν μζςα ςτθν επιχείρθςθ 14 70% 

Ενκάρρυνςθ προςωπικοφ για ανάπτυξθ ιδεϊν / ανάλθψθ πρωτοβουλίασ 18 90% 

Other 1 5% 

Θ ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ προκφπτει από το κλίμα που επικρατεί μζςα ςτθν 
επιχείρθςθ ςχετικά με τθν ενκάρρυνςθ του προςωπικοφ για ανάπτυξθ ιδεϊν / ανάλθψθ 
πρωτοβουλίασ και τθ μεγαλφτερθ κινθτικότθτα των ιδεϊν μζςα ςτθν επιχείρθςθ. Επιπλζον, 
ςτθν περίπτωςθ τθσ Cocomat αναφζρκθκε ότι ηθτοφνται ιδζεσ και από τα ενδιαφερόμενα 
μζρθ όπωσ για παράδειγμα οι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ. 

Γράφθμα - πίνακασ 5.10 

Η οικολογικι προςζγγιςθ ζχει κάποια επίπτωςθ ςτθν ζρευνα για χρθματοδότθςθ; 

 

Για τισ περιςςότερεσ επιχειριςεισ θ οικολογικι προςζγγιςθ δεν ζχει κάποια επίπτωςθ ςτθν 
ζρευνα για χρθματοδότθςθ. Γι’ αυτζσ για τισ οποίεσ ζχει, αφορά κυρίωσ επιχορθγιςεισ από 
το δθμόςιο και χρθματοδότθςθ για projects Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ. 

Γράφθμα - πίνακασ 5.11 

Η οικολογικι προςζγγιςθ ζχει κάποια επίπτωςθ ςτθ ςχζςθ με διάφορεσ ομάδεσ ατόμων; 

 

 

 Οι επιχειριςεισ που ανζφεραν ότι θ οικολογικι προςζγγιςθ ζχει κάποια επίπτωςθ ςτθ 
ςχζςθ με διάφορεσ ομάδεσ ατόμων είναι ςχεδόν όςεσ εκείνεσ που ανζφεραν ότι κάτι τζτοιο 
δεν ιςχφει. Για αυτζσ οι οποίεσ απάντθςαν κετικά, οι ομάδεσ ατόμων αφοροφν κυρίωσ 
ςυνεργαηόμενουσ φορείσ και πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Intelen 
και τθσ Ρειραϊκισ Ηυκοποιίασ, αλλά και βραβεία και διακρίςεισ για τον οικολογικό 
χαρακτιρα και τθν καινοτομία, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Bondex και τθσ Cocomat. 

Ναι 6 29% 

Πχι 15 71% 

Ναι 11 52% 

Πχι 10 48% 
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Γράφθμα - πίνακασ 5.12 

Η οικολογικι προςζγγιςθ ζχει αναγνωριςτεί από το ευρφ κοινό ωσ ανάπτυξθ τθσ 
Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ; 

 

Οι επιχειριςεισ που αναφζρουν ότι θ οικολογικι προςζγγιςθ που ακολουκοφν 
αναγνωρίηεται από το ευρφ κοινό ωσ ανάπτυξθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ από τθν 
πλευρά τθσ ίδιασ τθσ επιχείρθςθσ είναι λίγο περιςςότερεσ από εκείνεσ που ανζφεραν ότι 
κάτι τζτοιο δεν ιςχφει. Κάτι τζτοιο είναι αναμενόμενο, αφοφ αυτζσ που ζδωςαν κετικι 
απάντθςθ είναι οι ςυγκριτικά μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ ζχουν αναπτφξει 
περιςςότερο τον τομζα τθσ ΕΚΕ.  

  

Ναι 12 57% 

Πχι 9 43% 
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ΡΛΚΑΝΟΛ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΛΤΥΧΛΑΣ 
 
Σε αυτό το ςθμείο κα γίνει μία προςπάκεια να διερευνθκοφν τα χαρακτθριςτικά των πιο 
αποδοτικϊν επιχειριςεων, τα οποία ίςωσ αποτελοφν παράγοντεσ επιτυχίασ αυτϊν των 
περιπτϊςεων. Ωσ βαςικό κριτιριο αποδοτικότθτασ, ςε ςυμφωνία με τθν ζρευνα-οδθγό, 
κεωρικθκε το περικϊριο κζρδουσ. Για τισ 7 περιπτϊςεισ που διλωςαν ότι το περικϊριο 
κζρδουσ του εξεταηόμενου προϊόντοσ είναι υψθλότερο από αυτό ενόσ αντίςτοιχου 
ςυμβατικοφ προϊόντοσ, διερευνικθκαν διάφοροι παράγοντεσ ςε ςφγκριςθ με τισ υπόλοιπεσ 
14 περιπτϊςεισ (για τισ οποίεσ το περικϊριο κζρδουσ είναι ίδιο ι χαμθλότερο). 

Οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ που προζκυψαν από τθ ςφγκριςθ είναι οι παρακάτω: 

Ραράγοντεσ 7 περιπτϊςεισ 
(Τψθλότερο περικϊριο 
κζρδουσ) 

14 περιπτϊςεισ 
(Κδιο ι χαμθλότερο 
περικϊριο κζρδουσ) 

υνειςφορά ςτθ μείωςθ 
των εξόδων 

6/7 (86%) 8/14 (57%) 

Οικολογικι ςιμανςθ / 
πιςτοποίθςθ (αρνθτικόσ 
παράγοντασ) 

3/7 (43%) 8/14 (57%) 

Προςανατολιςμόσ ςτθν 
οικολογικι προςζγγιςθ 

5/7 (71%) 8/14 (57%) 

 

Για τισ περιπτϊςεισ που εμφανίηονται ωσ πιο αποδοτικζσ, ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ 
επιτυχίασ φαίνεται να είναι θ ςυνειςφορά του αντικειμζνου μελζτθσ ςτθ μείωςθ των 
λειτουργικϊν εξόδων τθσ επιχείρθςθσ. Θ οικονομικι αποδοτικότθτα μιασ επιχείρθςθσ ζχει 
άμεςθ ςχζςθ με τθν εξεφρεςθ πθγϊν μείωςθσ του κόςτουσ τθσ. Οι ζξι ςτισ επτά αυτζσ πιο 
κερδοφόρεσ περιπτϊςεισ φαίνεται να ζχουν πετφχει το ςτόχο μείωςθσ των λειτουργικϊν 
τουσ εξόδων (όςον αφορά ςτο αντικείμενο μελζτθσ) και με αυτόν τον τρόπο να ανεβαίνει το 
περικϊριο κζρδουσ τουσ. Σθμειϊνεται ότι τα λειτουργικά ζξοδα που κατάφεραν να 
μειϊςουν αφοροφν κόςτθ διαφόρων κατθγοριϊν, όπωσ πρϊτων υλϊν, ενζργειασ, 
παραγωγισ, ςυςκευαςίασ κτλ. 

Ζπειτα, φαίνεται πωσ θ οικολογικι ςιμανςθ/πιςτοποίθςθ δεν αποτελεί βαςικό 
χαρακτθριςτικό των πιο κερδοφόρων περιπτϊςεων. Μπορεί κάτι τζτοιο να οφείλεται ςτα 
επιπρόςκετα κόςτθ που ςυνεπάγεται θ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ και επομζνωσ τθν 
οικονομικι επιβάρυνςθ  που αποφεφγουν οι περιπτϊςεισ τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ. 
Σθμειϊνεται ωςτόςο ότι διαφορά ανάμεςα ςτισ δφο κατθγορίεσ δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλθ. 

Τζλοσ, οι περιπτϊςεισ των επιχειριςεων που είναι ςτο ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ 
προςανατολιςμζνεσ ςτθν οικολογικι προςζγγιςθ φαίνεται να ζχουν περιςςότερεσ 
πικανότθτεσ για μεγαλφτερθ οικονομικι αποδοτικότθτα. Το γεγονόσ αυτό μπορεί να 
αποδοκεί ςτθ μεγαλφτερθ εμπειρία που ζχουν αποκομίςει οι επιχειριςεισ αυτζσ από τθ 
δραςτθριότθτά τουσ αποκλειςτικά ςτθν οικολογικι αγορά και τθ μεγαλφτερθ τεχνογνωςία 
που ζχουν αναπτφξει ςε αυτό το χϊρο. 
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Αποτελζςματα ςε επιχειρθςιακό επίπεδο 

Εξετάηοντασ τισ 7 πιο αποδοτικζσ περιπτϊςεισ ςε ςφγκριςθ με τισ υπόλοιπεσ, προκφπτουν 
επίςθσ τα παρακάτω αξιοςθμείωτα αποτελζςματα ςε επιχειρθςιακό επίπεδο:  

Αποτελζςματα 7 περιπτϊςεισ 
(Τψθλότερο περικϊριο 
κζρδουσ) 

14 περιπτϊςεισ 
(Κδιο ι χαμθλότερο 
περικϊριο κζρδουσ) 

Επίπτωςθ ςτθ ςχζςθ με 
διάφορεσ ομάδεσ ατόμων 

7/7 (100%) 4/14 (29%) 

Επίπτωςθ ςτθν ζρευνα για 
χρθματοδότθςθ 

5/7 (71%) 1/14 (7%) 

Αναγνϊριςθ ωσ ανάπτυξθ 
Εταιρικισ Κοινωνικισ 
Ευκφνθσ 

6/7 (86%) 6/14 (43%) 

Εφκολθ υιοκζτθςθ από 
πελάτεσ 

6/7 (86%) 9/14 (64%) 

Οι πιο αποδοτικζσ περιπτϊςεισ είναι αυτζσ που ζχουν περιςςότερεσ ςχζςεισ με διάφορεσ 
ομάδεσ ατόμων, όπωσ Μθ Κυβερνθτικοφσ Οργανιςμοφσ, κρατικζσ αρχζσ, βραβεία, 
διακρίςεισ κτλ. Επίςθσ, ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να βρουν πθγζσ χρθματοδότθςθσ, 
ενϊ ςε γενικζσ γραμμζσ θ οικολογικι προςζγγιςθ αναγνωρίηεται από το ευρφ κοινό ωσ 
ανάπτυξθ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ, κάτι που ςυμβαίνει ςε πολφ μικρότερο βακμό 
ςτισ περιπτϊςεισ που είναι λιγότερο αποδοτικζσ. Επιπλζον, το αντικείμενο μελζτθσ 
υιοκετείται με μεγαλφτερθ ευκολία από τθν αγορά.  
Πλα τα παραπάνω προφανϊσ οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι το αντικείμενο μελζτθσ είναι 
αρκετά κερδοφόρο και κατ’ επζκταςθ θ επιχείρθςθ ζχει μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ να 
εκμεταλλευτεί τθν αποδοτικότθτά του ςε επιχειρθςιακό επίπεδο, αλλά και να τφχει 
μεγαλφτερθσ αποδοχισ και αναγνϊριςθσ από τθν αγορά. 
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΔΤΟ ΓΡΓΤΝΩΝ 

 
ΣΥΓΚΛΣΛΜΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΕΥΝΩΝ 

Ακολουκεί ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ που πραγματοποιικθκε το 2008 ςε 
30 επιχειριςεισ (15 γαλλικζσ και 15 καναδικζσ), με αυτά τθσ παροφςασ ζρευνασ. Ππωσ ζχει 
αναφερκεί, θ ζρευνα με τίτλο “L'éco-conception : Quels retours économiques pour 
l'entreprise?”, των C. Berneman, P. Lanoie, S. Plouffe, M. F. Vernier αποτζλεςε οδθγό για 
τθν παροφςα ζρευνα και ζγινε προςπάκεια να διερευνθκοφν και να καλυφκοφν τα ίδια 
βαςικά κζματα, ϊςτε να είναι ςτθ ςυνζχεια δυνατι θ ςφγκριςθ.  

Επίςθσ, θ ςυγκριςιμότθτα τθσ παροφςασ ζρευνασ με τθν προαναφερκείςα εξαςφαλίηεται 
από τον αρικμό των ςυμμετεχουςϊν επιχειριςεων, το εφροσ των πεδίων δραςτθριότθτάσ 
τουσ και το μζγεκόσ τουσ (ζμφαςθ ςτισ μικρομεςαίεσ). 

Επιπλζον, ζχει ςθμαςία να αναφερκοφν κάποια επίςθμα ςτοιχεία που αφοροφν 
χαρακτθριςτικά τθσ ‘πράςινθσ αγοράσ’ τθσ Ελλάδασ και τθσ Γαλλίασ, ϊςτε να 
παρουςιαςτοφν τα ςθμεία που οι δφο αγορζσ ζχουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ. Κάτι τζτοιο 
κα διευκολφνει πικανϊσ τθ ςφγκριςθ που κα ακολουκιςει και τθν ερμθνεία των 
αποτελεςμάτων τθσ, γιατί κα δϊςει ςτοιχεία ςυμβατότθτασ των δφο αγορϊν. Αντίςτοιχθ 
ςφγκριςθ μεταξφ Ελλάδασ και Καναδά δεν είναι διακζςιμθ, κεωρείται όμωσ ότι ςε κάποιο 
βακμό θ καναδικι αγορά παρουςιάηει ομοιότθτεσ με τθ γαλλικι, αφοφ ςτθν ζρευνα-οδθγό 
ζγινε άμεςθ ςφγκριςθ μεταξφ γαλλικϊν και καναδικϊν επιχειριςεων. Σε κάκε περίπτωςθ, 
υπενκυμίηεται ότι ςτόχοσ τθσ ζρευνασ, όςον αφορά τθ ςφγκριςθ, είναι να διερευνθκεί το 
κατά πόςο ςυμπίπτουν τα οικονομικά και επιχειρθςιακά αποτελζςματα τθσ οικολογικισ 
προςζγγιςθσ και όχι θ οικολογικι ανάπτυξθ τθσ κάκε αγοράσ. 

Τα ςτοιχεία που ακολουκοφν αντλικθκαν από ζρευνα που διεξιχκθ το 2012 από  το διεκνι 
φορζα πλθροφόρθςθσ TNS Political & Social, κατόπιν αιτιματοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Επιχειριςεων και Βιομθχανίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Directorate-General Enterprise 
and Industry - European Commission) (Flash Eurobarometer 342 - TNS Political & Social, 
2012). Θ αναφορά ζχει τίτλο ‘SMEs, Resource Efficiency and Green Markets’ και 
πραγματοποιικθκε με τθλεφωνικι επικοινωνία με το δείγμα των επιχειριςεων.  

Οι μιςζσ από τισ ελλθνικζσ (50%), αλλά και τισ γαλλικζσ επιχειριςεισ (48%), 
ςυμμορφϊνονται με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία, αλλά δεν επικυμοφν να 
αναλάβουν δράςθ πζραν των απαιτιςεων αυτϊν. Το 20% των ελλθνικϊν επιχειριςεων και 
το 28% των γαλλικϊν κάνουν παραπάνω από αυτά που ορίηει θ νομοκεςία, ενϊ ζνα μικρό 
ποςοςτό των γαλλικϊν, αλλά ςυγκριτικά μεγαλφτερο από αυτό των ελλθνικϊν, 
αντιμετωπίηουν δυςκολία ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ αυτζσ. 

Οι βαςικοί λόγοι που οι επιχειριςεισ δεν εφαρμόηουν παραπάνω μζτρα από αυτά που 
απαιτεί θ περιβαλλοντικι νομοκεςία, για τθν Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει χρθματοδότθςθ, 
δεν αποτελεί προτεραιότθτα τθσ επιχείρθςθσ και ότι κόςτθ ξεπερνοφν τα οφζλθ, ενϊ για τθ 
Γαλλία ότι θ νομοκεςία είναι επαρκισ, τα κόςτθ ξεπερνοφν τα οφζλθ και δεν υπάρχει 
χρθματοδότθςθ. 

Οι γαλλικζσ επιχειριςεισ αναλαμβάνουν περιςςότερεσ δράςεισ ςε ςχζςθ με τισ ελλθνικζσ 
για να κάνουν εξοικονόμθςθ πόρων, ενϊ είναι ςυγκριτικά περιςςότερεσ οι ελλθνικζσ που 



 

 

82 

δεν αναλαμβάνουν καμία δράςθ. Αυτό ιςχφει και για τισ δράςεισ που προγραμματίηουν να 
κάνουν μζςα ςτα επόμενα δφο χρόνια (2013-2014). 

Οι κφριοι λόγοι που αναλαμβάνουν δράςθ οι γαλλικζσ επιχειριςεισ είναι θ προςταςία του 
περιβάλλοντοσ ωσ κφρια προτεραιότθτα και οι απαιτιςεισ των πελατϊν και των 
προμθκευτϊν. Για τθν Ελλάδα, οι κφριοι λόγοι είναι θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και τα 
οικονομικά ι φορολογικά κίνθτρα. 

Οι διπλάςιεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ διλωςαν ότι οι περιβαλλοντικζσ δράςεισ επζφεραν 
μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ. Πςον αφορά τισ επενδφςεισ ςε αυτζσ τισ δράςεισ, 
φαίνεται ότι οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ επενδφουν ςχετικά λίγο περιςςότερο. 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ςχεδόν τα τρία τζταρτα δεν εφαρμόηουν κάποιο ςφςτθμα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Επίςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, περιςςότερεσ από τισ μιςζσ 
επιχειριςεισ εμπορεφονται τα ‘πράςινα’ προϊόντα και υπθρεςίεσ τουσ για πάνω από τρία 
χρόνια. 

Σχεδόν το 60% και ςτισ δφο περιπτϊςεισ δε λαμβάνουν εξωτερικι υποςτιριξθ (οικονομικι ι 
όχι) για τθν παραγωγι των ‘πράςινων’ προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, προκφπτει ότι ςε γενικζσ γραμμζσ υπάρχει ςυμβατότθτα 
ανάμεςα ςτισ δφο αγορζσ. Φαίνεται ωςτόςο ότι ςτθ Γαλλία θ οικολογικι ανάπτυξθ είναι πιο 
ζντονθ, αφοφ θ περιβαλλοντικι νομοκεςία είναι πιο απαιτθτικι, οι επιχειριςεισ 
αναλαμβάνουν περιςςότερεσ περιβαλλοντικζσ δράςεισ, ενϊ οι απαιτιςεισ τθσ αγοράσ είναι 
ζνασ από τουσ λόγουσ κινθτοποίθςθσ των επιχειριςεων.  
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ΣΥΓΚΛΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΕΥΝΩΝ 

Θ ςφγκριςθ γίνεται ανά τμιμα του ερωτθματολογίου: 
 

a. Οικολογικι προςζγγιςθ και περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά των προϊόντων 
 

 Ρεριςςότερεσ από τισ μιςζσ επιχειριςεισ και των δφο δειγμάτων δείχνουν 
ενδιαφζρον γφρω από τθν οικολογικι προςζγγιςθ τα τελευταία δζκα χρόνια, 
γεγονόσ που δείχνει ότι οικολογικζσ πρακτικζσ αποτελοφν μία ςχετικά ςφγχρονθ 
τάςθ ςτισ αγορζσ που πραγματοποιικθκαν οι ζρευνεσ.  
Θ  εμπειρία τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ για τισ δφο αγορζσ βρίςκεται επομζνωσ 
ςτα ίδια επίπεδα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πενταετία που ζχει παρζλκει από τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ πρϊτθσ ζρευνασ. 
 

Εμπειρία ςτθν οικ. 
Προςζγγιςθ 

Παροφςα ζρευνα Ζρευνα Γαλλίασ-Καναδά 

ζωσ 5 χρόνια 8 38% 15 50% 

5-10 χρόνια 5 24% 7 23% 

παραπάνω από 10 χρόνια 8 38% 8 27% 

 
 
 

 Στα ίδια επίπεδα βρίςκονται και οι περιπτϊςεισ που είχαν προθγοφμενθ εμπειρία 
ςτθν οικολογικι προςζγγιςθ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ για τισ οποίεσ ιταν θ πρϊτθ 
εμπειρία. 
 

Πρϊτθ εμπειρία ςτθν οικ. 
Προςζγγιςθ 

Παροφςα ζρευνα Ζρευνα Γαλλίασ-Καναδά 

Ναι 10 48% 13 43% 

Πχι 11 52% 17 57% 

 
 
 

 Θ απόφαςθ για ειςαγωγι τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ ςτθν επιχείρθςθ ανικε και 
ςτα δφο δείγματα κατά κφριο λόγο ςτθ Διοίκθςθ και δευτερευόντωσ ςτο τμιμα 
Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ. Ωςτόςο ςτθν ελλθνικι αγορά φαίνεται το τμιμα Ζρευνασ & 
Ανάπτυξθσ να ζχει μικρότερθ ςυμβολι ςτθν απόφαςθ για ειςαγωγι τθσ 
οικολογικισ προςζγγιςθσ. 
 

Ειςαγωγι οικ. 
Προςζγγιςθσ 

Παροφςα ζρευνα Ζρευνα Γαλλίασ-Καναδά 

Διοίκθςθ 20 95% 24 80% 

Τμιμα Ε&Α 3 14% 10 33% 

 
 

 Θ ερϊτθςθ ςχετικά με τα κίνθτρα για τθν ειςαγωγι τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ 
διατυπϊκθκε διαφορετικά, επομζνωσ θ ςφγκριςθ δεν μπορεί να γίνει άμεςα. Τα 
επικρατζςτερα κίνθτρα ςτθν ζρευνα Γαλλίασ-Καναδά ιταν θ πρωτοβουλία τθσ 
Διοίκθςθσ και οι ανάγκεσ τθσ αγοράσ, ενϊ για τθν παροφςα ζρευνα ιταν οι ανάγκεσ 
τθσ αγοράσ και θ ανάπτυξθ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ – προςταςία του 
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περιβάλλοντοσ. Επομζνωσ, εν μζρει τα κίνθτρα παρουςιάηουν ςυμφωνία.  
 
 

 Το επίπεδο καινοτομίασ των εξεταηόμενων προϊόντων των δφο ερευνϊν διαφζρει 
ςθμαντικά. Στθν παροφςα ζρευνα θ πλειοψθφία αποτελεί ζνα νζο προϊόν για τθν 
επιχείρθςθ (που υπάρχει όμωσ ςτθν αγορά), ενϊ ςτθν ζρευνα Γαλλίασ-Καναδά θ 
πλειοψθφία αφορά είτε ζνα νζο προϊόν για τθν αγορά, είτε ζνα νζο προϊόν που 
αντικατζςτθςε ζνα υπάρχον προϊόν τθσ επιχείρθςθσ. Επιπλζον, υπάρχει και ςε αυτι 
τθν ερϊτθςθ διαφορετικι διατφπωςθ. 
 

Επίπεδο καινοτομίασ Παροφςα ζρευνα Ζρευνα Γαλλίασ-Καναδά 

νζο προϊόν 4 19% 14 47% 

νζο ςτθ ςειρά προϊόντων 
τθσ επιχείρθςθσ 

13 62% 4 13% 

νζο προϊόν που 
αντικακιςτά ζνα υπάρχον 
ςτθν επιχείρθςθ 

1 5% 12 40% 

βαςιςμζνο ςε κάποια νζα 
καινοτομικι διαδικαςία 

3 14% N/A N/A 

 
 
 

 Τα ςτάδια του κφκλου ηωισ των εξεταηόμενων προϊόντων που ςυνδζονται με το 
περιβαλλοντικό όφελοσ κατανζμονται με τον ίδιο τρόπο και ςτισ δφο ζρευνεσ. 
Ρεριβαλλοντικό όφελοσ προκφπτει κυρίωσ ςτο ςτάδιο των πρϊτων υλϊν και του 
τζλουσ ηωισ, ακολουκοφν τα ςτάδια παραγωγισ και μεταφοράσ/αποκικευςθσ και 
τζλοσ το ςτάδιο τθσ χριςθσ.  
 

τάδια κφκλου ηωισ Παροφςα ζρευνα Ζρευνα Γαλλίασ-
Καναδά 

1 (τα περιςςότερα περιβ. 
οφζλθ) 

 πρϊτεσ φλεσ πρϊτεσ φλεσ  

2 τζλοσ ηωισ  τζλοσ ηωισ 

3 παραγωγι  μεταφορά-
αποκικευςθ  

4 μεταφορά/αποκικευςθ  παραγωγι 

5(τα λιγότερα περιβ. οφζλθ) χριςθ χριςθ 

 
Επιπλζον ςθμειϊνεται ότι ςτο ελλθνικό δείγμα υπάρχουν 4 περιπτϊςεισ (Mastihashop, 
Ζψα, Power Health, World Excellent Products) για τισ οποίεσ περιβαλλοντικό όφελοσ 
προκφπτει για ζνα μόνο ςτάδιο του κφκλου ηωισ (πρϊτεσ φλεσ). Σε αυτό το ςθμείο υπάρχει 
ομοιότθτα με το υπο-δείγμα των 15 επιχειριςεων που προζρχεται από τον Καναδά. 
Αντίκετα, οι 15 γαλλικζσ επιχειριςεισ ανζφεραν όλεσ ότι προκφπτει περιβαλλοντικό όφελοσ 
ςε περιςςότερα από δφο ςτάδια. Αυτό αποδεικνφεται και από τθν προαναφερκείςα μελζτθ 
ςχετικά με τισ ‘πράςινεσ αγορζσ’, ςφμφωνα με τθν οποία οι γαλλικζσ επιχειριςεισ 
αναλαμβάνουν περιςςότερεσ περιβαλλοντικζσ δράςεισ ςε ςχζςθ με τισ ελλθνικζσ. 
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b. Αποτελζςματα τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ ςε οικονομικό επίπεδο 
 
 

Τα αποτελζςματα ςε οικονομικό επίπεδο παρουςιάηουν μεγάλθ ομοιότθτα ςτισ δφο 
ζρευνεσ.  
Πςον αφορά τθ ςυνειςφορά του αντικειμζνου μελζτθσ ςτθν αφξθςθ των εςόδων τθσ 
επιχείρθςθσ, υπάρχει ςφμπτωςθ των ςχετικϊν μεγεκϊν.  
Σχετικά με τθ ςυνειςφορά ςτθ μείωςθ των εξόδων, ςυγκεκριμζνα του μεταβλθτοφ κόςτουσ, 
θ τάξθ μεγζκουσ είναι ίδια. Επιπλζον, ςυμπίπτουν και οι πθγζσ μείωςθσ του μεταβλθτοφ 
κόςτουσ , οι οποίεσ αφοροφν και ςτισ δφο ζρευνεσ το κόςτοσ των πρϊτων υλϊν και το 
κόςτοσ τθσ ενζργειασ  παραγωγισ.  
Σχετικά με τισ επιπρόςκετεσ δαπάνεσ που επιφζρει θ οικολογικι προςζγγιςθ, το ςχετικό 
μζγεκοσ τθσ ζρευνασ Γαλλίασ-Καναδά είναι λίγο υψθλότερο από τθσ παροφςασ ζρευνασ, 
ωςτόςο και τα δφο μεγζκθ αφοροφν τθν πλειοψθφία των επιχειριςεων. Επιπλζον, θ 
ςθμαντικότερθ από τισ επιπρόςκετεσ δαπάνεσ είναι και για τισ δφο μελζτεσ τα ζξοδα 
Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ, ενϊ μία ακόμα πθγι δαπανϊν που αναφζρκθκε είναι τα ζξοδα 
διαφιμιςθσ του προϊόντοσ. 

 

φνολο επιχειριςεων Παροφςα ζρευνα Ζρευνα Γαλλίασ-Καναδά 

Συνειςφορά ςτθν αφξθςθ 
εςόδων  

18/21 86% 26/30 87% 

Συνειςφορά ςτθ μείωςθ 
μεταβλθτοφ κόςτουσ 

14/21 67% 17/30 57% 

Επιπρόςκετεσ δαπάνεσ 15/21 71% 26/30 87% 

 
Ομοιότθτα παρουςιάηει και το περικϊριο κζρδουσ των αντικειμζνων μελζτθσ των δφο 
ερευνϊν (ςε ςφγκριςθ με το περικϊριο κζρδουσ αντίςτοιχων ςυμβατικϊν προϊόντων). Θ 
τάξθ μεγζκουσ όταν το περικϊριο κζρδουσ είναι ίδιο ι υψθλότερο είναι ίδια, ενϊ υπάρχει 
μια μικρι διαφορά για το χαμθλότερο περικϊριο κζρδουσ, με το δείγμα Γαλλίασ-Καναδά να 
παρουςιάηεται λίγο πιο κερδοφόρο ςε ςχζςθ με το ελλθνικό (λιγότερεσ περιπτϊςεισ με 
χαμθλότερο περικϊριο κζρδουσ). 

Περικϊριο κζρδουσ Παροφςα ζρευνα Ζρευνα Γαλλίασ-Καναδά 

Υψθλότερο  7/21 33% 11/30 37% 

Μδιο 9/21 43% 16/30 53% 

Χαμθλότερο 5/21 24% 3/30 10% 

 
 

Τα αποτελζςματα ςε οικονομικό επίπεδο παρουςιάηουν επομζνωσ μεγάλθ ομοιότθτα 
ανάμεςα ςτισ δφο ζρευνεσ. 
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c. Αποτελζςματα τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ ςε επιχειρθςιακό επίπεδο 
 

 Για τθ ςθμαντικι πλειοψθφία και των δφο δειγμάτων θ οικολογικι προςζγγιςθ είχε 
επίδραςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ μζςα ςτθν επιχείρθςθ, που 
εκφράηεται με τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ νζων προϊόντων, διεργαςιϊν κτλ. 

 Για το ίδιο ςχεδόν ποςοςτό επιχειριςεων των δφο δειγμάτων υπάρχει επίδραςθ 
ςτον τομζα του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, κυρίωσ όςον αφορά τθν αφξθςθ κινιτρων 
και το αίςκθμα ικανοποίθςθσ. 

 Πςον αφορά τθν ανάπτυξθ επικοινωνίασ ςχετικά με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, το ποςοςτό των ελλθνικϊν επιχειριςεων είναι 
διπλάςιο. 

 Επίςθσ μεγαλφτερο είναι το ποςοςτό των ελλθνικϊν επιχειριςεων που ζχουν 
προϊόν με οικολογικι ςιμανςθ ι πιςτοποίθςθ.   

 Λίγο χαμθλότερο είναι το ποςοςτό των ελλθνικϊν επιχειριςεων που ανζφεραν ότι 
το προϊόν υιοκετικθκε εφκολα από τθν αγορά. 

 Λίγο υψθλότερο είναι το ποςοςτό των ελλθνικϊν επιχειριςεων που ανζφεραν ότι 
είχαν δυνατότθτα για χρθματοδότθςθ λόγω του οικολογικοφ τουσ χαρακτιρα. 

 Οι ςχζςεισ με διάφορεσ ομάδεσ ατόμων, όπωσ Μθ Κυβερνθτικοί Οργανιςμοί και 
κανονιςτικζσ αρχζσ, είναι περιςςότερεσ για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Σθμειϊνεται 
όμωσ ότι θ ερϊτθςθ εκφράςτθκε διαφορετικά και περιλάμβανε περιςςότερεσ 
ομάδεσ, όπωσ πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, βραβεία και διακρίςεισ.  

 Οι μιςζσ ςχεδόν επιχειριςεισ τθσ ζρευνασ Γαλλίασ-Καναδά ανζφεραν ότι θ 
οικολογικι προςζγγιςθ επζφερε βελτίωςθ τθσ εικόνασ τουσ, ςε αντίκεςθ με τισ 
ελλθνικζσ που το ανζφεραν όλεσ. 

 Ρολφ μεγαλφτερο είναι επίςθσ το ποςοςτό των ελλθνικϊν επιχειριςεων που 
ανζφερε βελτίωςθ ςτθ φιμθ τθσ επιχείρθςθσ. 
 

Αποτελζςματα ςε επιχ. 
Επίπεδο 

Παροφςα ζρευνα Ζρευνα Γαλλίασ-Καναδά 

Δθμιουργικότθτα  18/21 86% 24/30 80% 

Ανκρϊπινο δυναμικό 14/21 67% 19/30 63% 

Ανάπτυξθ επικοινωνίασ 17/21 81% 13/30 43% 

Οικολογικι ςιμανςθ ι 
πιςτοποίθςθ 

11/21 52% 12/30 40% 

Εφκολθ υιοκζτθςθ 15/21 71% 24/30 80% 

Δυνατότθτα 
χρθματοδότθςθσ 

6/21 29% 6/30 20% 

Σχζςεισ με διάφορεσ 
ομάδεσ 

11/21 52% 8/30 26% 

Βελτίωςθ εικόνασ 21/21 100% 16/30 53% 

Βελτίωςθ φιμθσ 15/21 71% 7/30 23% 

 
 
Στα ίδια επίπεδα λοιπόν, βρίςκονται τα αποτελζςματα που ςχετίηονται με 
ενδοεπιχειρθςιακζσ παραμζτρουσ, ςχζςεισ με πελάτεσ και με τρίτουσ, ενϊ υπάρχει διαφορά 
ςτα αποτελζςματα που ζχουν να κάνουν με τθν επικοινωνία και τθν εταιρικι εικόνα. 

 
Επίςθσ, όςον αφορά τουσ πικανοφσ παράγοντεσ επιτυχίασ που διερευνικθκαν με κριτιριο 
το περικϊριο κζρδουσ, δφο από τα τρία αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ ςυμπίπτουν 
με κάποια από αυτά τθσ ζρευνασ Γαλλίασ-Καναδά. Συγκεκριμζνα αυτά είναι θ ςυνειςφορά 
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ςτθ μείωςθ των εξόδων (που ζχει άμεςθ ςχζςθ με τα μειωμζνα κόςτθ πρϊτων υλϊν) και θ 
οικολογικι ςιμανςθ / πιςτοποίθςθ ωσ αρνθτικόσ παράγοντασ.   

 

Παράγοντεσ παροφςασ ζρευνασ 

 

Παράγοντεσ  ζρευνασ Γαλλίασ-Καναδά 

Συνειςφορά ςτθ μείωςθ των εξόδων Μειωμζνα κόςτθ πρϊτων υλϊν 

Οικολογικι ςιμανςθ / πιςτοποίθςθ 
(αρνθτικόσ παράγοντασ) 

Οικολογικι ςιμανςθ / πιςτοποίθςθ 
(αρνθτικόσ παράγοντασ) 

Ρροςανατολιςμόσ ςτθν οικολογικι 
προςζγγιςθ 

Μικρο-μεςαίεσ επιχειριςεισ 

 Ρελάτεσ - επιχειριςεισ (Β2Β) 

 Οικονομία κατά τθ χριςθ 

 Εφαρμογι Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ 
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ΚΓΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΓΡΑΜΑΣΑ 
 

Θ οικολογικι προςζγγιςθ που εφαρμόηεται από τισ επιχειριςεισ που εξετάςτθκαν ζχει 
αδιαμφιςβιτθτα κετικό αντίκτυπο ςτθν οικονομικι αποδοτικότθτα και τθν επιχειρθςιακι 
ςτρατθγικι. Θ εξοικονόμθςθ οικονομικϊν πόρων για τισ επιχειριςεισ και παράλλθλα θ 
κετικι επίδραςθ ςε ςθμαντικζσ επιχειρθςιακζσ πτυχζσ, όπωσ θ καινοτομία, θ 
δθμιουργικότθτα, θ εςωτερικι ανάπτυξθ, θ εταιρικι εικόνα κ.α. αποτελοφν ςθμαντικά 
κίνθτρα για τθν εκάςτοτε Διοίκθςθ ςτθν απόφαςθ για ανάπτυξθ οικολογικι ςυμπεριφοράσ. 
Φαίνεται ότι τα όποια επιπρόςκετα κόςτθ ςυνδζονται με τθν ειςαγωγι των πρακτικϊν 
αυτϊν, εν τζλει ζχουν κετικι ςυνειςφορά ςτθν οικονομικι κζςθ τθσ επιχείρθςθσ, αλλά και 
τθ κζςθ τθσ ςτθν αγορά. Σε επιχειρθςιακό επίπεδο λοιπόν, λαμβάνοντασ υπόψθ τον 
κερδοςκοπικό χαρακτιρα των επιχειριςεων, αυτά αποτελοφν αναγκαίουσ λόγουσ για 
ενεργοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ γφρω από κζματα οικολογίασ και περιβαλλοντικζσ 
πρακτικζσ. Επιπρόςκετα, είναι γεγονόσ ότι ςε περιβαλλοντικό επίπεδο τα πλεονεκτιματα 
που προκφπτουν είναι πολλαπλά και ιδιαίτερα ςθμαντικά ςε μία εποχι που θ επιβάρυνςθ 
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ είναι ζντονθ.   
 
Εφόςον λοιπόν, τόςο ςε επιχειρθςιακό όςο και ςε περιβαλλοντικό επίπεδο, τα 
αποτελζςματα τθσ οικολογικι προςζγγιςθσ είναι κετικά, κα μποροφςε κανείσ να 
υποςτθρίξει ότι ςυντρζχουν ικανοί και αναγκαίοι λόγοι για να αναπτφξει μία επιχείρθςθ 
οικολογικι προςζγγιςθ. 
 
Το εφροσ ωςτόςο ςτο οποίο κα αναπτυχκεί μια τζτοια προςζγγιςθ, δθλαδι ο αρικμόσ και 
το είδοσ των οικολογικϊν πρακτικϊν που εφαρμόηει θ κάκε επιχείρθςθ, εξαρτάται τόςο 
από τα μζςα, τουσ πόρουσ και τθν τεχνογνωςία που διακζτει, όςο και από τθν αντίλθψθ, το 
όραμα και τθν πρωτοβουλία τθσ επιχείρθςθσ. Συγκεκριμζνα, ςτο ελλθνικό δείγμα υπάρχουν 
περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ περιβαλλοντικό όφελοσ προκφπτει ςε ζνα μόνο ςτάδιο του 
κφκλου ηωισ (πρϊτεσ φλεσ). Σε αυτό το ςθμείο υπάρχει ομοιότθτα με το υπο-δείγμα των 15 
επιχειριςεων που προζρχεται από τον Καναδά. Αντίκετα , για το ςφνολο των 15 γαλλικϊν 
επιχειριςεων περιβαλλοντικό όφελοσ προκφπτει ςε περιςςότερα από δφο ςτάδια. Το 
γεγονόσ αυτό δείχνει ότι ίςωσ υπάρχει μία πιο ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ και εφαρμόηεται 
μία πιο ςυςτθμικι προςζγγιςθ, όςον αφορά τον οικολογικό χαρακτιρα τθσ επιχείρθςθσ , 
ςτθν αγορά τθσ Γαλλίασ ςε ςχζςθ με του Καναδά και τθσ Ελλάδασ. Οι οικολογικζσ πρακτικζσ 
που εφαρμόηονται ςτισ παραπάνω ελλθνικζσ περιπτϊςεισ περιορίηονται ςε μία μόνο 
παράμετρο, για παράδειγμα τθ μείωςθ των πρϊτων υλϊν ι τθ χριςθ φυςικϊν ι 
βιολογικϊν πρϊτων υλϊν αντί ςυμβατικϊν. Αυτό ςθμαίνει πωσ υπάρχουν πολλά ακόμα 
περικϊρια βελτίωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ ςυμπεριφοράσ τθσ επιχείρθςθσ. 
Ππωσ φαίνεται από τα αποτελζςματα, εφόςον θ οικολογικι προςζγγιςθ αποτελεί μία 
ςχετικά ςφγχρονθ τάςθ, με τθν πλειοψθφία των  επιχειριςεων να δείχνει ενδιαφζρον 
λιγότερο από 10 χρόνια, αναμζνεται ότι θ δραςτθριοποίθςθ κα γίνεται όλο και πιο ζντονθ. 
Επιπλζον, αφοφ ζνα από τα βαςικότερα κίνθτρα που ωκοφν τισ επιχειριςεισ είναι οι 
ανάγκεσ των πελατϊν για πιο ‘πράςινα προϊόντα’, φαίνεται ότι όςο περιςςότερο ωριμάηει θ 
οικολογικι ςυνείδθςθ τθσ αγοράσ, τόςο οι επιχειριςεισ κα κινθτοποιοφνται προσ αυτιν τθν 
κατεφκυνςθ. Και ο ζντονοσ ανταγωνιςμόσ όμωσ που επικρατεί ςτθν αγορά αποτελεί 
κινθτιρια δφναμθ, αφοφ θ διαφοροποίθςθ από τουσ ανταγωνιςτζσ και θ δθμιουργία 
ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ είναι το βαςικότερο κίνθτρο ςτθν απόφαςθ μιασ 
επιχείρθςθσ για εφαρμογι οικολογικισ προςζγγιςθσ. 
 
Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ κάκε επιχείρθςθσ είναι θ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ, 
βραχυπρόκεςμα ι μακροπρόκεςμα. Επομζνωσ οποιαδιποτε απόφαςθ λαμβάνεται από τθν 
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Διοίκθςθ πρζπει καταρχιν να πλθροί το κριτιριο του κζρδουσ. Εφόςον θ ςυνειςφορά ςτθν 
πραγματοποίθςθ κζρδουσ είναι κετικι όπωσ αποδεικνφεται από τα αποτελζςματα τθσ 
ζρευνασ, υπάρχει το βαςικό κριτιριο για υιοκζτθςθ οικολογικϊν πρακτικϊν, το οποίο ιταν 
και το κφριο ηθτοφμενο τθσ παροφςασ ζρευνασ. Ωςτόςο φαίνεται ότι θ ςυμβολι άλλων 
μερϊν που ίςωσ ζχουν μεγαλφτερθ τεχνογνωςία, όπωσ το τμιμα Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ ι 
κάποιοσ εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ, είναι αρκετά περιοριςμζνθ. Κάτι τζτοιο ίςωσ οφείλεται 
ςτο γεγονόσ ότι θ οικολογικι προςζγγιςθ είναι μία ςχετικά ςφγχρονθ τάςθ και επομζνωσ 
υπάρχουν ακόμα πολλά περικϊρια ωρίμανςθσ ςτθν ελλθνικι αγορά, όπωσ αναφζρκθκε και 
προθγουμζνωσ. Επιπλζον οι ελλθνικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ακολουκοφν ςτθν 
πλειοψθφία τουσ τθν παραδοςιακι οργανωτικι δομι, με τα διοικθτικά ςτελζχθ να είναι 
αυτά που λαμβάνουν τισ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ. 
 
Στον ίδιο λόγο, δθλαδι τθ ςχετικά ανϊριμθ αντίλθψθ των ελλθνικϊν επιχειριςεων γφρω 
από κζματα οικολογίασ και τθν περιοριςμζνθ ςυμβολι τθσ  Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ (είτε ωσ 
τμιμα μζςα ςτθν επιχείρθςθ, είτε ςε ςυνεργαςία με εξωτερικοφσ φορείσ), ίςωσ οφείλεται 
και το επίπεδο καινοτομίασ που χαρακτθρίηει τα περιςςότερα από τα αντικείμενα μελζτθσ.  
Σε αντίκεςθ με το δείγμα τθσ ζρευνασ Γαλλίασ-Καναδά, που τα περιςςότερα αντικείμενα 
μελζτθσ αποτελοφν ριηικι καινοτομία (ζνα νζο προϊόν που δεν υπιρχε πριν, οφτε ςτθν ίδια 
τθν επιχείρθςθ, οφτε ςε ανταγωνιςτικι, οδθγεί ςε μια νζα χριςθ, ζχει ζνα επιπρόςκετο 
λειτουργικό χαρακτθριςτικό που το κάνει να ξεχωρίηει από άλλα ομοειδι προϊόντα), ςτθν 
παροφςα ζρευνα τα περιςςότερα αποτελοφν καινοτομία για τθν επιχείρθςθ, όχι όμωσ και 
για τθν αγορά (καινοφριο ςτθ ςειρά προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ, αλλά υπάρχει ςε ζναν ι 
περιςςότερουσ ανταγωνιςτζσ, ζχει κάποιο περιβαλλοντικό πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με 
ανταγωνιςτικά προϊόντα, όχι όμωσ κάποιο επιπρόςκετο λειτουργικό χαρακτθριςτικό). 
 
Ππωσ αναφζρκθκε, θ οικολογικι προςζγγιςθ εκτόσ από τθ κετικι ςυνειςφορά ςτα 
οικονομικά μεγζκθ τθσ επιχείρθςθσ, ζχει ςθμαντικό κετικό αντίκτυπο και ςε μθ 
οικονομικοφσ παράγοντεσ. Οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ δραςτθριοποιοφνται ζντονα γφρω από 
τθν προβολι και προϊκθςθ του οικολογικοφ τουσ προφίλ και κεωροφν ότι αυτό ζχει κετικό 
εμπορικό αποτζλεςμα, αφοφ ενιςχφεται θ εταιρικι τουσ εικόνα και θ κζςθ τουσ ςτθν 
αγορά. Επιπλζον κεωροφν ότι τα οικολογικά χαρακτθριςτικά ενόσ προϊόντοσ είναι από μόνα 
τουσ ικανά να προςδϊςουν ςτο προϊόν υψθλότερθ αντιλθπτι αξία. Ρροκφπτει λοιπόν το 
ςυμπζραςμα πωσ οι επιχειριςεισ αναγνωρίηουν τθ δυναμικι του ‘πράςινου marketing’ και 
επενδφουν ςε αυτό. Κεωροφν ότι θ οικολογικι προςζγγιςθ τισ ευνοεί εμπορικά και τουσ 
δίνει τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν τισ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ.  
 
Επιπλζον κεωροφν ότι ενιςχφονται παράγοντεσ καινοτομίασ, δθμιουργικότθτασ και 
ανκρωπίνων πόρων, κάτι που ςυμβάλλει ςτθν εςωτερικι ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ 
μιασ επιχείρθςθσ. Ο οικολογικόσ τρόποσ ςκζψθσ ςτθν ανάπτυξθ ι βελτίωςθ προϊόντων, 
υπθρεςιϊν και διεργαςιϊν αποτελεί πθγι νζων και διαφορετικϊν ιδεϊν, ευκαιριϊν 
βελτίωςθσ και διαφοροποίθςθσ, αλλά και ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Κατά 
κοινι ομολογία, θ οικολογικι προςζγγιςθ ςυνδζεται άμεςα με κζματα καινοτομίασ και 
δθμιουργικότθτασ. Στθν παροφςα μελζτθ αυτό επιβεβαιϊνεται γιατί φαίνεται να 
αναγνωρίηεται από τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ. Το ίδιο ιςχφει και για τθν Εταιρικι Κοινωνικι 
Ευκφνθ, αφοφ οι ςυγκριτικά πιο ανεπτυγμζνεσ επιχειριςεισ διλωςαν ότι θ οικολογικι 
προςζγγιςθ ζχει αναγνωριςτεί από το ευρφ κοινό ωσ ανάπτυξθ ΕΚΕ.  
 
Συμπεράςματα ςφγκριςθσ των δφο ερευνϊν 
 
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ςφγκριςθσ τθσ παροφςασ ζρευνασ με τθν ζρευνα 
Γαλλίασ-Καναδά, προκφπτει ότι υπάρχει πολφ μεγάλθ ομοιότθτα, ςχεδόν ςφμπτωςθ, όςον 
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αφορά τθν επίδραςθ τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ ςτθν οικονομικι αποδοτικότθτα των 
επιχειριςεων. Πχι μόνο το είδοσ τθσ επίδραςθσ είναι το ίδιο, αλλά ςυμπίπτουν και οι πθγζσ 
τθσ αντίςτοιχθσ αφξθςθσ ι μείωςθσ των οικονομικϊν μεγεκϊν.  
 
Στα ίδια επίπεδα επίςθσ βρίςκονται τα αποτελζςματα που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ μζςα ςτθν επιχείρθςθ, το ανκρϊπινο δυναμικό, τισ ςχζςεισ με πελάτεσ 
και με τρίτουσ, ενϊ υπάρχει διαφορά ςτα αποτελζςματα που ζχουν να κάνουν με τθν 
επικοινωνία και τθν εταιρικι εικόνα. Ρικανϊσ ςτθν ελλθνικι αγορά να δίνεται περιςςότερθ 
ςθμαςία από τισ επιχειριςεισ ςε κζματα επικοινωνίασ και προϊκθςθσ των οικολογικϊν 
χαρακτθριςτικϊν των προϊόντων, διότι πιςτεφουν πιο ζντονα ότι αυτό αυξάνει τθν 
αντιλαμβανόμενθ αξία τουσ. Απόρροια αυτοφ είναι και το γεγονόσ ότι είναι αρκετά 
μεγαλφτερο το ποςοςτό των ελλθνικϊν επιχειριςεων που διλωςαν κετικι επίδραςθ ςτθν 
εταιρικι εικόνα και φιμθ. 
 
 
Θ παροφςα ζρευνα λοιπόν ζρχεται να ενιςχφςει τα αποτελζςματα τθσ προγενζςτερθσ 
ζρευνασ που χρθςιμοποιικθκε ωσ οδθγόσ και να επιβεβαιϊςει ότι θ οικολογικι προςζγγιςθ 
που ακολουκεί κάποια επιχείρθςθ κα ζχει κετικι επίδραςθ ςτθν οικονομικι τθσ 
αποδοτικότθτα, αλλά και ςε ςθμαντικζσ επιχειρθςιακζσ πτυχζσ.  
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Παράρηημα Ι 
 
 
Ερωτθματολόγιο Ζρευνασ  
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  
 

Πνομα εταιρίασ - εξεταηόμενο προϊόν: 
 
 
 

1.1. Ρότε ιδρφκθκε θ επιχείρθςθ; 
 
 

1.2. Ροια είναι θ τοποκεςία τθσ ζδρασ τθσ; 
 
 

1.3. Ροια είναι θ νοµικι τθσ µορφι; 
 
 

1.4. Είναι ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο; 
Nαι 
Πχι 
 

1.5. Ροιοσ είναι ο αρικμόσ των εργαηομζνων που απαςχολεί; 
 
 

1.6. Σε ποιο τομζα δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ; (Βιομθχανικόσ τομζασ, παροχι 
υπθρεςιϊν) 

 
 

1.7. Ροιεσ είναι οι κφριεσ γραμμζσ των προϊόντων; 
 
 
 
 

1.8. Ροιεσ είναι οι κφριεσ γεωγραφικζσ αγορζσ ςασ; Κακορίςτε ζνα ποςοςτό επί των 
πωλιςεων. 

Τοπικι αγορά_______________ 
Ελλάδα____________________ 
Ευρϊπθ___________________ 
Άλλο______________________ 
 

1.9. Ροιοι είναι οι κφριοι χριςτεσ των προϊόντων ςασ; 
Κοινό (B2C) 
Άλλεσ επιχειριςεισ (B2B) 
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1.10. Αν 1.13 = Άλλεσ επιχειριςεισ 
Σε ποιουσ τομείσ δραςτθριότθτασ ανικουν οι πελάτεσ ςασ; 
 
 
 

1.11. Θ επιχείρθςθ ανικει ςε κάποιο όμιλο επιχειριςεων;  
Nαι 
Πχι 

 
Αν ναι, ςε ποιον; 
 
 

1.12. Ρϊσ ζχει εξελιχκεί ο κφκλοσ εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων 
ετϊν; 

Ζχει μειωκεί ςθμαντικά 
Ζχει μειωκεί 
Είναι ςτακερόσ 
Ζχει αυξθκεί 
Ζχει αυξθκεί ςθμαντικά 
 
 
 
 

1.13. Ρϊσ ζχει εξελιχκεί το κακαρό κζρδοσ κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων 
ετϊν; 

Ζχει μειωκεί ςθμαντικά 
Ζχει μειωκεί 
Είναι ςτακερόσ 
Ζχει αυξθκεί 
Ζχει αυξθκεί ςθμαντικά 
 
 
 
 

1.14. Θ επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτθν Ζρευνα & Ανάπτυξθ ςχετικά με τθν 
οικολογικι προςζγγιςθ; 

Nαι 
 Πχι 
 

1.15. Αν Ναι, πϊσ ζχουν εξελιχκεί τα ζξοδα Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ κατά τθ διάρκεια 
των τριϊν τελευταίων ετϊν; 

Ζχουν μειωκεί ςθμαντικά 
Ζχουν μειωκεί 
Είναι ςτακερά 
Ζχουν αυξθκεί 
Ζχουν αυξθκεί ςθμαντικά 
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ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΜΕΑ ΣΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
 
 

2.1. Το εξεταηόμενο προϊόν είναι θ πρϊτθ εμπειρία τθσ επιχείρθςθσ με 
προςανατολιςμό ςτθν οικολογικι προςζγγιςθ; 

 Ναι 
 Πχι 
 
Αν Ναι : ερϊτ. 2.2 
Αν Πχι : 
A. Αναφζρετε άλλα προϊόντα που είναι οικολογικά ςχεδιαςμζνα / άλλεσ 

υπθρεςίεσ ι διεργαςίεσ που ακολουκοφν τθν οικολογικι προςζγγιςθ 
 
 
 
 
 

B. Υπιρξαν προςπάκειεσ που ςθμείωςαν αποτυχία; 
 
 
 
 
 
 

C. Αν ναι, για ποιουσ λόγουσ κατά τθ γνϊμθ ςασ; 
 
 
 
 
 

D. Ροιεσ ιταν οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίςατε; (είτε ςε περίπτωςθ επιτυχίασ 
είτε αποτυχίασ πχ. ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ/ανάπτυξθσ/παραγωγισ, ςε 
εμπορικό επίπεδο, αντίςταςθ ςτθν αλλαγι) 

 
 
 
 
 

 
E. Τί μακιματα πιρατε από τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ ςασ; 

 
 
 
 
 
 

2.2. Ρόςο καιρό θ επιχείρθςθ δείχνει ενδιαφζρον γφρω από τθν οικολογικι 
προςζγγιςθ; 
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2.3. Ροιοσ ειςιγαγε τθν οικολογικι προςζγγιςθ ςτθν επιχείρθςθ;  
A. θγετικό ςτζλεχοσ τθσ επιχείρθςθσ / απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
B. εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ  
C. τμιμα Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ 
D. άλλο 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Τί ϊκθςε τθν επιχείρθςθ ςτθν απόφαςθ να ακολουκιςει τθν οικολογικι 
προςζγγιςθ; 

Για παράδειγμα: 
A. ανταγωνιςτικό περιβάλλον: αναμονι κίνθςθσ ανταγωνιςτι ι απάντθςθ ςε 

αυτι 
B. διαφοροποίθςθ/δθμιουργία ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ 
C. ανάγκεσ πελατϊν για πιο “πράςινα προϊόντα” 
D.  προςδοκία για μείωςθ του κόςτουσ 
E. ανάπτυξθ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ – προςταςία περιβάλλοντοσ 
F. πίεςθ από κάποια περιβαλλοντικι οργάνωςθ 
G. νζοι κανονιςμοί / νόμοι  
H. θ δυνατότθτα απόκτθςθσ οικονομικισ βοικειασ, δθμόςιασ ι ιδιωτικισ 
I. άλλο 
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ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΣΟΤ ΔΙΑΣΑΗ 
  

3.1. Εξεταηόμενο προϊόν: Για τι τφπο προϊόντοσ πρόκειται; (ςφντομθ περιγραφι) 
 
 
 
 

3.2. Το προϊόν ζχει κάποια οικολογικι ςιμανςθ / πιςτοποίθςθ; Αν ναι, ποια; (πχ. Bio 
Hellas, EU Eco-label κτλ) 

Ναι 
Πχι 
 
 
 

3.3. Ροιεσ παράμετροι των ςταδίων κφκλου ηωισ του προϊόντοσ ελιφκθςαν υπόψθ 
κατά τον οικολογικό ςχεδιαςμό; 
A. Θ χριςθ λιγότερων πρϊτων υλϊν 
B. Θ χριςθ διαφορετικϊν ειςροϊν (φυςικϊν, οικολογικϊν, μείωςθ τοξικϊν 

ουςιϊν κτλ) 
C. Θ μείωςθ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθν παραγωγι 
D. Θ μείωςθ κατανάλωςθ ενζργειασ κατά τθ χριςθ 
E. H ςυςκευαςία (λιγότερθ, ανακυκλϊςιμθ, επιςτρεφόμενθ κτλ) 
F. Θ αποκικευςθ 
G. Θ μεταφορά 
H. Θ δυνατότθτα ανακφκλωςθσ 
I. Θ αφξθςθ τθσ χριςιμθσ ηωισ 
J. άλλο  

 
 
 
 
 
 

3.4. Το εξεταηόμενο προϊόν είναι: 
 
A. ζνα νζο προϊόν που δεν υπιρχε πριν, οφτε ςτθν ίδια τθν επιχείρθςθ, οφτε ςε 

ανταγωνιςτικι. Πρόκειται για καινοτομία που οδθγεί ςε μια νζα χριςθ. Ζχει 
ζνα επιπρόςκετο λειτουργικό χαρακτθριςτικό που το κάνει να ξεχωρίηει από 
άλλα ομοειδι προϊόντα. 

 
 
 
 
 

B. καινοφριο ςτθ ςειρά προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ, αλλά υπάρχει ςε ζναν ι 
περιςςότερουσ ανταγωνιςτζσ. Ζχει κάποιο περιβαλλοντικό πλεονζκτθμα ςε 
ςχζςθ με ανταγωνιςτικά προϊόντα, όχι όμωσ κάποιο επιπρόςκετο λειτουργικό 
χαρακτθριςτικό. 
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C. νζο προϊόν που αντικακιςτά ζνα υπάρχον ςτθν επιχείρθςθ. Ζχει υποςτεί 
κάποια βελτίωςθ, τόςο ςθμαντικι ϊςτε να αντικαταςτιςει ζνα υπάρχον προϊόν 
τθσ επιχείρθςθσ. Ζχει κάποιο περιβαλλοντικό πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με το 
προθγοφμενο προϊόν, αλλά τα ίδια λειτουργικά χαρακτθριςτικά. 

 
 
 
 
 

D. βαςιςμζνο ςε κάποια νζα καινοτομικι διαδικαςία. πχ. αυτοματοποιθμζνθ 
παραγωγικι διαδικαςία, βελτιςτοποίθςθ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, 
διαφοροποίθςθ ςτθ ςυςκευαςία 

 
 
 
 
 
 

3.5. Ροια είναι τα γενικότερα πλεονεκτιματα του προϊόντοσ ςυγκριτικά με άλλα 
ανταγωνιςτικά/παρεμφερι, εκτόσ των περιβαλλοντικϊν; (λειτουργικά, ποιοτικά, 
κοςτολογικά κτλ.) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.6. Ροια είναι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα του προϊόντοσ ςυγκριτικά με τα 

άλλα; 
A. μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ 
B. χριςθ λιγότερων πρϊτων υλϊν ι λιγότερων φυςικϊν πόρων 
C. φτιαγμζνο από φυςικά υλικά 
D. χριςθ προϊόντων ανακφκλωςθσ ωσ πρϊτεσ φλεσ 
E. φτιαγμζνο από υλικά που μποροφν να ανακυκλωκοφν 
F. εξάλειψθ επικίνδυνων ουςιϊν 
G. μείωςθ παραγόμενων απορριμμάτων 
H. μείωςθ χριςθσ ενζργειασ, ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ι ρφπανςθσ του νεροφ 
I. μείωςθ ςυςκευαςίασ 
J. οικολογικι ςυςκευαςία 
K. εφκολθ αποςυναρμολόγθςθ 
L. βελτιςτοποίθςθ διανομισ 
M. άλλο 
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3.7. Αντιμετωπίςατε ςυγκεκριμζνεσ δυςκολίεσ κατά τθ διαδικαςία οικολογικοφ 

ςχεδιαςμοφ του εξεταηόμενου προϊόντοσ; (πχ. χρόνοσ που χρειάςτθκε, αντίςταςθ 
ςτθν αλλαγι, επιπρόςκετα κόςτθ, δυςκολία εξεφρεςθσ των κατάλλθλων 
προμθκευτϊν) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.8. Μποροφμε να ποφμε ότι το προϊόν ζχει επιφζρει αλλαγζσ για τον πελάτθ; 
  Ναι 
  Πχι 

 
Αν Ναι, ςε ποιο επίπεδο; 
A. Τθ ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ του προϊόντοσ  
 
 
 
B. Tθ ςτιγμι τθσ παραλαβισ (εγκατάςταςθ, ςυναρμολόγθςθ κτλ) 
 
 
 
C. Κατά τθ χριςθ του  
 
 
 
D. Στο τζλοσ ηωισ του προϊόντοσ (δυνατότθτα επιςτροφισ, ανακφκλωςθ κτλ) 
 
 
 
E. Άλλο  
 
 
 

 
3.9. Το εξεταηόμενο προϊόν εξάγεται; 
  Ναι 

  Πχι 
 

Αν Ναι, που; 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

4.1. Το εξεταηόμενο προϊόν ζχει ςυνειςφζρει ςτθν αφξθςθ των εςόδων; 

Ναι 
Πχι 

Αν Ναι, ποιεσ είναι οι πθγζσ αυτισ τθσ αφξθςθσ; 
 

A. Αν πρόκειται για ζνα νζο προϊόν για τθν επιχείρθςθ, δθμιουργεί νζεσ πθγζσ 
εςόδων. 

 
 
 

Σε ςφγκριςθ με αντίςτοιχο ςυμβατικό προϊόν τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ αγοράσ: 
B. Θ υψθλότερθ τιμι πϊλθςθσ; 

 
 
 

 
C. Τιμι πϊλθςθσ χαμθλότερθ + αφξθςθ του όγκου πωλιςεων; 

 
 
 

 
D. Αφξθςθ του όγκου πωλιςεων (υπάρχοντεσ πελάτεσ): ςυχνότερθ ανανζωςθ, 

μεγαλφτερθ αφοςίωςθ, κλπ. 
 
 
 
 

E. αφξθςθ του όγκου πωλιςεων (νζοι πελάτεσ): προςζλκυςθ πελατϊν πιο 
ευαίςκθτων ςε περιβαλλοντικά κζματα 

 
 
 
 

F. άλλο. (πχ. ςυνδυαςμόσ των παραπάνω καταςτάςεων, το προϊόν βοικθςε να 
διατθριςει θ επιχείρθςθ πελάτεσ που διαφορετικά κα μποροφςε να χάςει 
επειδι ο ανταγωνιςμόσ προςφζρει κάτι καλφτερο (risk clients), το προϊόν 
διευκολφνει τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ κανονιςμοφσ) 

 
 
 

 
 

Αν Πχι, γιατί; (πχ. λάκοσ “timing”, o ανταγωνιςμόσ κινικθκε τθν ίδια ςτιγμι, δεν 
υπιρχε ενδιαφζρον από τθν αγορά, δεν αναπτφχκθκε κατάλλθλθ προωκθτικι 
πολιτικι/διαφθμιςτικι καμπάνια κλπ.) 
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4.2. Το εξεταηόμενο προϊόν ζχει ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ των εξόδων; 

Ναι 
Πχι 
 

Αν Ναι, ποιεσ είναι οι πθγζσ αυτισ τθσ μείωςθσ; 
 

A. Το κόςτοσ των υλικϊν (πρϊτεσ φλεσ ι θμικατεργαςμζνα υλικά, ανακυκλωμζνα 
αντί για παρκζνα υλικά, κ.λπ.) 

 
 
 

B. Το κόςτοσ τθσ μεταφοράσ 
 
 
 

C. Το κόςτοσ τθσ ενζργειασ (επιμζρουσ ςτάδια) 
 
 
 

D. Το κόςτοσ τθσ ςυςκευαςίασ 
 
 
 

E. Το κόςτοσ τθσ παραγωγισ (διαδικαςία, ςυναρμολόγθςθ, εργατικό δυναμικό, 
κλπ). 

 
 
 

F. Το κόςτοσ τθσ ανάκτθςθ ςτο τζλοσ τθσ ηωισ (αποςυναρμολόγθςθ, απόκεςθ, 
ανακφκλωςθ, κλπ). 

 
 
 

G. Το κόςτοσ τθσ αποκικευςθσ 
 
 
 

H. Το κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ (πχ. ζνα προϊόν που μειϊνει το κόςτοσ τθσ 
επεξεργαςίασ λυμάτων) 

 
 
 

I. Μείωςθ προςτίμων (πράςινοι φόροι κτλ) 
 
 
 

J. Άλλο 
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4.3. Αντιςτρόφωσ, θ προςζγγιςθ του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ επζφερε πρόςκετεσ 
δαπάνεσ; 

Ναι 
Πχι 

 
Αν Ναι, ποιεσ είναι οι πθγζσ των επιπλζον εξόδων; 

A. Ζρευνα & Ανάπτυξθ 
 
 
 
B. Αυξθμζνο κόςτοσ πρϊτων υλϊν 
 
 
 
C. Επενδφςεισ ςτο ςτάδιο παραγωγισ πχ. αλλαγζσ ςε μια γραμμι παραγωγισ, 

ςυναρμολόγθςθσ κλπ. 
 
 
 
D. Ρρόςλθψθ εξωτερικϊν ειδικϊν (ςφμβουλοι) / κατάρτιςθ 
 
 
 
E. Λειτουργικζσ δαπάνεσ (ανακφκλωςθ, πρότυπα και ετικζτεσ, κλπ.) 
 
 
 
F. Αυξθμζνα κόςτθ διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ του νζου προϊόντοσ 
 
 
 
G. Άλλο 
 
 
 
 

4.4. Συνολικά, ποιεσ είναι οι επιπτϊςεισ του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ ςτο περικϊριο 
κζρδουσ; Ρϊσ ςυγκρίνετε το περικϊριο κζρδουσ του εξεταηόμενου προϊόντοσ με το 
περικϊριο που ζχουν άλλα παρεμφερι ςυμβατικά προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ 
αγοράσ; 

 Ψθλότερο 
 Μδιο  
 Χαμθλότερο 
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ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
 

5.1. Ρϊσ κρίνετε τθν αντιλαμβανόμενθ αξία τθσ μάρκασ (brand value) του 
εξεταηόμενου προϊόντοσ που επικρατεί ςτθν αγορά; Σφγκριςθ με τθν αξία τθσ 
μάρκασ ανταγωνιςτικϊν ςυμβατικϊν προϊόντων τθσ αγοράσ 

 Υψθλότερθ 
 Μδια 
 Χαμθλότερθ 
 
 

5.2. Σε ποιο επίπεδο τοποκετοφνται οι πικανζσ βελτιϊςεισ ςτθν αντιλαμβανόμενθ αξία 
τθσ μάρκασ του οικολογικά ςχεδιαςμζνου προϊόντοσ; 

Υψθλότερθ αντιλθπτι ποιότθτα προϊόντοσ (λόγω φυςικϊν 
χαρακτθριςτικϊν) 
Μεγαλφτερθ αναγνωριςιμότθτα προϊόντοσ 
Κετικότερθ προδιάκεςθ απζναντι ςτο προϊόν 
Άλλο 

 
 
 
 

5.3. Ρϊσ κρίνετε τθν πιςτότθτα των πελατϊν για το προϊόν; 
 Υψθλι 
 Μζτρια 
 Χαμθλι 

 
 

5.4. Το προϊόν βοικθςε να βελτιωκεί θ εικόνα τθσ επιχείρθςθσ; 
Ναι 
Πχι  

 
Αν ναι, ςε ποιο επίπεδο τοποκετοφνται αυτζσ οι βελτιϊςεισ; 
A. Εταιρικι εικόνα πιο ξεκάκαρθ, ιςχυρότερθ 

 
 
 

B. Εταιρικι εικόνα πιο κετικι 
 
 
 

C. Καλφτερθ φιμθ επιχείρθςθσ / προϊόντων 
 
 
 

D. Άλλο 
 
 
 

 
5.5. Θ οικολογικι προςζγγιςθ ζχει βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ 

μζςα ςτθν επιχείρθςθ;  
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Ναι 
Πχι  

 
Αν ναι, κατά ποιον τρόπο; 

A. Μεγαλφτερθ κινθτικότθτα ιδεϊν μζςα ςτθν επιχείρθςθ 
 
 
 

B. Ενκάρρυνςθ προςωπικοφ για ανάπτυξθ ιδεϊν / ανάλθψθ πρωτοβουλίασ 
 
 
 

 
C. Άλλο 

 
 
 
 

5.6. Θ οικολογικι προςζγγιςθ ζχει αλλάξει τθ ςτάςθ τθσ επιχείρθςθσ απζναντι ςτθν 
καινοτομία, όςον αφορά το ςχεδιαςμό ι/και τθν παραγωγι νζων προϊόντων; 

Ναι 
 Πχι  
 
Αν ναι, κατά ποιον τρόπο; 
A. Ανάπτυξθ περιςςότερων νζων προϊόντων 
 
 
 
B. Εφαρμογι μιασ νζασ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ/ανάπτυξθσ νζων προϊόντων 
 
 

 
C. Ανάπτυξθ διαφοροποιθμζνθσ διεργαςίασ (ςε οποιοδιποτε επίπεδο πχ. 

ςυςκευαςία, διανομι) 
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5.7. Θ οικολογικι προςζγγιςθ είχε αντίκτυπο ςτον τομζα του ανκρϊπινου δυναμικοφ; 
Ναι 

 Πχι 
 
A. Δθμιουργία κετικότερου εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ: ςυμμετοχι εργαηομζνων 

ςτθ λιψθ αποφάςεων, αποτελεςματικότερθ εςωτερικι επικοινωνία, αφξθςθ 
κινιτρων, μείωςθ απουςιϊν και αποχωριςεων, μεγαλφτερθ 
ικανοποίθςθ/αίςκθμα επίτευξθσ, κτλ. 

 
 
 

 
B. Μείωςθ των προβλθμάτων υγείασ και αςφάλειασ, χειριςμόσ ελαφρφτερων 

προϊόντων, λιγότερεσ τοξικζσ ουςίεσ κτλ. 
 
 
 
 

5.8. Θ οικολογικι προςζγγιςθ ζχει αναγνωριςτεί από το ευρφ κοινό ωσ ανάπτυξθ τθσ 
Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ; 

Ναι 
 Πχι 
 
 

5.9. Θ οικολογικι προςζγγιςθ ζχει κάποια επίδραςθ ςτθν δυνατότθτα για 
χρθματοδότθςθ; 

 
 
 

 
5.10. Θ οικολογικι προςζγγιςθ ζχει κάποια επίδραςθ ςτθ ςχζςθ με διάφορεσ ομάδεσ 

ατόμων; (Μθ Κυβερνθτικοί Οργανιςμοί, περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, ςυμμετοχι 
ςε ομάδεσ εςτίαςθσ, lobbies, κρατικζσ αρχζσ, βραβεία κτλ) 
 

 
 
 

 
 

 
5.10. Το προϊόν υιοκετικθκε εφκολα από τουσ πελάτεσ; 

 Ναι 
 Πχι 
 

A. Αν Ναι, γιατί κατά τθ γνϊμθ ςασ; 
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B. Αν Πχι, ποιεσ ιταν οι δυςκολίεσ; Υπιρχαν ςυγκεκριμζνεσ αντιςτάςεισ; 
 
 
 

 
5.11. Ζχετε αναπτφξει ειδικι ςτρατθγικι marketing ςχετικά με τθν οικολογικι 

προςζγγιςθ; (εμπορικι ι/και εταιρικι επικοινωνία που να γνωςτοποιεί τθν 
εμπλοκι τθσ επιχείρθςθσ ςτον οικολογικό ςχεδιαςμό, πχ. διαφιμιςθ, προϊκθςθ 
πωλιςεων, ενθμερωτικι καμπάνια κτλ.) 
 
 
 

 
 
5.12. Θ οπτικι επικοινωνία που ζχετε αναπτφξει για το εξεταηόμενο προϊόν (λογότυπο, 

ονομαςία, ςυςκευαςία) εκφράηει τθν οικολογικι του διάςταςθ; 
 Ναι 

  Πχι 
 
Αν Ναι, κεωρείτε ότι αυτό ζχει αντίκτυπο ςτθν εταιρικι ςασ ταυτότθτα; 
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Παράρηημα ΙΙ 
 
Ερωτθματολόγιο Ζρευνασ Γαλλίασ-Καναδά (μεταφραςμζνο) 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
 

1.16. Ροιοσ είναι ο κοινωνικόσ ςκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ; 
 
 
 

1.17. Ροια είναι θ τοποκεςία τθσ ζδρασ τθσ; 
 
 

1.18. Ρότε ιδρφκθκε θ επιχείρθςθ; 
 
 

1.19. Ροια είναι θ νοµικι τθσ µορφι; 
 
 

1.20. Είναι ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο; 
Nαι 
Πχι 
 

1.21. Ροιοσ είναι ο αρικμόσ των εργαηομζνων που απαςχολεί; 
 
 

1.22. Ρϊσ ζχει εξελιχκεί ο κφκλοσ εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια των τριϊν 
τελευταίων ετϊν; 

Ζχει μειωκεί ςθμαντικά 
Ζχει μειωκεί 
Είναι ςτακερόσ 
Ζχει αυξθκεί 
Ζχει αυξθκεί ςθμαντικά 
 
 
 
 

1.23. Ρϊσ ζχει εξελιχκεί το κακαρό κζρδοσ κατά τθ διάρκεια των τριϊν 
τελευταίων ετϊν; 

Ζχει μειωκεί ςθμαντικά 
Ζχει μειωκεί 
Είναι ςτακερόσ 
Ζχει αυξθκεί 
Ζχει αυξθκεί ςθμαντικά 
 
 
 
 



 

 

19 

1.24. Ρϊσ ζχουν εξελιχκεί τα ζξοδα Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ κατά τθ διάρκεια των 
τριϊν τελευταίων ετϊν; 

Δεν κάνουμε Ζρευνα & Ανάπτυξθ 
Ζχουν μειωκεί ςθμαντικά 
Ζχουν μειωκεί 
Είναι ςτακερά 
Ζχουν αυξθκεί 
Ζχουν αυξθκεί ςθμαντικά 
 
 
 
 

1.25. Σε ποιο τομζα δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ (Βιομθχανικόσ τομζασ, παροχι 
υπθρεςιϊν) 

 
 

1.26. Ροιεσ είναι οι κφριεσ γραμμζσ των προϊόντων; 
 
 

1.27. Ροιεσ είναι οι κφριεσ γεωγραφικζσ αγορζσ ςασ; Κακορίςτε ζνα ποςοςτό επί των 
πωλιςεων. 

Τοπικι αγορά_______________ 
Ελλάδα____________________ 
Ευρϊπθ___________________ 
Άλλο______________________ 
 

1.28. Ροιοι είναι οι κφριοι χριςτεσ των προϊόντων ςασ; 
Κοινό (B2C) 
Άλλεσ επιχειριςεισ (B2B) 
 

1.29. Αν 1.13 = Άλλεσ επιχειριςεισ 
Σε ποιουσ τομείσ δραςτθριότθτασ ανικουν οι πελάτεσ ςασ; 
 
 
 

1.30. Θ επιχείρθςθ ανικει ςε κάποιο όμιλο επιχειριςεων;  
Nαι 
Πχι 

 
Αν ναι, ςε ποιον; 
 
 
 

 

2. Ιςτορικό τθσ οικολογικισ προςζγγιςθσ μζςα ςτθν επιχείρθςθ 
 
 

2.5. Είναι θ πρϊτθ εμπειρία τθσ επιχείρθςθσ ςτον οικολογικό ςχεδιαςμό; 
 Ναι 
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 Πχι 
 
Αν Ναι : ερϊτ. 2.2 
Αν Πχι : 
F. Ροια είναι τα άλλα προϊόντα που είναι οικολογικά ςχεδιαςμζνα; (ςφντομθ 

περιγραφι, λειτουργία, φωτογραφία) 
 
 
 
 
 

G. Υπιρξαν προςπάκειεσ που ςθμείωςαν αποτυχία; 
 
 
 
 
 
 

H. Αν ναι, για ποιουσ λόγουσ κατά τθ γνϊμθ ςασ; 
 
 
 
 
 

I. Ροιεσ ιταν οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίςατε; (είτε ςε περίπτωςθ επιτυχίασ 
είτε αποτυχίασ): ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ / παραγωγισ, ςε εμπορικό επίπεδο, 
αντίςταςθ ςτθν αλλαγι, άλλο. 

 
 
 
 
 

 
J. Τί μακιματα πιρατε από τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ ςασ πάνω ςτον 

οικολογικό ςχεδιαςμό; 
 
 
 
 
 
 

2.6. Ροιοσ ειςιγαγε τθν προςζγγιςθ του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθν επιχείρθςθ; 
 
 
 
 
 

2.7. Ρόςο καιρό θ επιχείρθςθ δείχνει ενδιαφζρον γφρω από το πεδίο του οικολογικοφ 
ςχεδιαςμοφ; 
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2.8. Τί ϊκθςε τθν επιχείρθςθ ςτθν απόφαςθ για εφαρμογι οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ; 
Για παράδειγμα: 

J. νζοι κανονιςμοί / νόμοι / κανόνεσ 
K. ανταγωνιςτικό περιβάλλον: αναμονι κίνθςθσ ανταγωνιςτι ι απάντθςθ ςε 

αυτι 
L. ανάγκεσ πελατϊν 
M. θ παρουςία μζςα ςτθν επιχείρθςθ ενόσ «πρωτακλθτι» ςτθν οικολογία  
N. οι αποφάςεισ των θγετϊν τθσ επιχείρθςθσ, του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 

Εταιρείασ 
O. θ δυνατότθτα απόκτθςθσ οικονομικισ βοικειασ, δθμόςιασ ι ιδιωτικισ 
P. άλλο 

 
 
 
 
 
 

 

3. Προϊόν και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ 
  

3.10. Για τι τφπο προϊόντοσ πρόκειται; (περιγραφι εξεταηόμενου προϊόντοσ, 
λειτουργία, φωτογραφία) 

 
 
 
 
 

3.11. Το προϊόν ζχει κάποια οικολογικι ςιμανςθ / πιςτοποίθςθ; Αν ναι, ποια; 
(πχ. ISO14000) 

Ναι 
Πχι 
 
 

3.12. Ροια είναι τα ςτοιχεία που ελιφκθςαν υπόψθ κατά τον οικολογικό 
ςχεδιαςμό; 
K. Θ χριςθ πρϊτων υλϊν 
L. Θ αγορά διαφορετικϊν ειςροϊν (μείωςθ τοξικϊν ουςιϊν κτλ) 
M. Θ κατανάλωςθ ενζργειασ 
N. Θ διαδικαςία παραγωγισ 
O. Θ αποκικευςθ 
P. Θ μεταφορά 
Q. Θ δυνατότθτα ανακφκλωςθσ 

 
 
 
 
 
 

3.13. Το οικολογικά ςχεδιαςμζνο προϊόν είναι: 
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E. ζνα νζο προϊόν που δεν υπιρχε πριν, οφτε ςτθν ίδια τθν επιχείρθςθ, οφτε ςε 
ανταγωνιςτικι. Πρόκειται για πραγματικι καινοτομία που οδθγεί ςε μια νζα 
χριςθ. 

 
 
 
 
 

F. καινοφριο ςτθ ςειρά προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ, αλλά υπάρχει ςε ζναν ι 
περιςςότερουσ ανταγωνιςτζσ. 

 
 
 
 
 

G. νζο προϊόν που αντικακιςτά ζνα υπάρχον ςτθν επιχείρθςθ. 
 
 
 
 
 

3.14. Ροια είναι τα πλεονεκτιματα του προϊόντοσ ςυγκριτικά με τα άλλα; 
(λειτουργικά, ποιοτικά, κοςτολογικά) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.15. Ροια είναι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα του προϊόντοσ ςυγκριτικά με 

τα άλλα; (μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ, χριςθ λιγότερων πρϊτων υλϊν ι λιγότερων 
φυςικϊν πόρων, εξάλειψθ επικίνδυνων ουςιϊν, μείωςθ παραγόμενων 
απορριμμάτων, μείωςθ χριςθσ ενζργειασ, ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ι ρφπανςθσ 
του νεροφ, κτλ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.16. Θ προςζγγιςθ του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ ζχει αλλάξει τθ ςυνικθ 

λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ όςον αφορά το ςχεδιαςμό νζων προϊόντων; 
Ναι 
Πχι 

Αν ναι, με ποιο τρόπο και κατά πόςο; 
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3.17. Αντιμετωπίςατε ςυγκεκριμζνεσ δυςκολίεσ κατά τθ διαδικαςία οικολογικοφ 

ςχεδιαςμοφ του εξεταηόμενου προϊόντοσ; (χρόνοσ που χρειάςτθκε, αντίςταςθ ςτθν 
αλλαγι, επιπρόςκετα κόςτθ, άλλο) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

4. Οικονομικά Αποτελζςματα 
 

4.5. Το οικολογικά ςχεδιαςμζνο προϊόν ζχει ςυνειςφζρει ςτθν αφξθςθ των εςόδων; 

Ναι 
Πχι 

Αν Ναι, ποιεσ είναι οι πθγζσ αυτισ τθσ αφξθςθσ; 
 

G. Αν πρόκειται για ζνα νζο προϊόν για τθν επιχείρθςθ, δθμιουργεί νζεσ πθγζσ 
εςόδων; 

 
 
 

Στθν περίπτωςθ ενόσ υπάρχοντοσ προϊόντοσ : 
H. Θ υψθλότερθ τιμι πϊλθςθσ; 

 
 
 

 
I. Τιμι πϊλθςθσ χαμθλότερθ + αφξθςθ του όγκου πωλιςεων; 

 
 
 

 
J. Αφξθςθ του όγκου πωλιςεων (υπάρχοντεσ πελάτεσ): ςυχνότερθ ανανζωςθ, 

μεγαλφτερθ αφοςίωςθ, κλπ. 
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K. αφξθςθ του όγκου πωλιςεων (νζοι πελάτεσ): κατθγορία πελατϊν πιο 

ευαίςκθτων ςε περιβαλλοντικά κζματα 
 
 
 
 

L. άλλεσ καταςτάςεισ; Για παράδειγμα, ζνασ ςυνδυαςμόσ από τισ παραπάνω 
καταςτάςεισ; Ι, το προϊόν επιτρζπει ςτουσ πελάτεσ να μειϊςουν το κόςτοσ 
τουσ; Ι το προϊόν βοικθςε να διατθριςει θ επιχείρθςθ ζναν πελάτθ που κα 
μποροφςε να χάςει με άλλο τρόπο, επειδι ο ανταγωνιςμόσ προςφζρει κάτι 
καλφτερο (risk clients); Ι, το προϊόν διευκολφνει τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ 
κανονιςμοφσ; 

 
 
 

 
 

Αν Πχι, γιατί; (λάκοσ “timing”, o ανταγωνιςμόσ κινικθκε τθν ίδια ςτιγμι, κλπ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6. Το οικολογικά ςχεδιαςμζνο προϊόν ζχει ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ των εξόδων; 

Ναι 
Πχι 
 

Αν Ναι, ποιεσ είναι οι πθγζσ αυτισ τθσ μείωςθσ; 
 

K. Το κόςτοσ των υλικϊν (πρϊτεσ φλεσ ι θμικατεργαςμζνα υλικά, ανακυκλωμζνα 
αντί για παρκζνα, κ.λπ.) 

 
 
 

L. Το κόςτοσ τθσ μεταφοράσ 
 
 
 

M. Το κόςτοσ τθσ ενζργειασ (επιμζρουσ ςτάδια) 
 
 
 

N. Το κόςτοσ τθσ ςυςκευαςίασ 
 
 
 



 

 

25 

O. Το κόςτοσ τθσ παραγωγισ (διαδικαςία, ςυναρμολόγθςθ, εργατικό δυναμικό, 
κλπ). 

 
 
 

P. Το κόςτοσ τθσ ανάκτθςθ ςτο τζλοσ τθσ ηωισ (αποςυναρμολόγθςθ, απόκεςθ, 
ανακφκλωςθ, κλπ). 

 
 
 

Q. Το κόςτοσ τθσ αποκικευςθσ 
 
 
 

R. Το κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ (π.χ., ζνα προϊόν που μειϊνει το κόςτοσ τθσ 
επεξεργαςίασ λυμάτων) 

 
 
 

S. Μείωςθ προςτίμων (πράςινοι φόροι κτλ) 
 
 
 

T. Άλλο 
 

 
 
 
 

 
Αν Πχι, γιατί; 

 
 
 
 
 

 

4.7. Αντιςτρόφωσ, θ προςζγγιςθ του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ επζφερε πρόςκετεσ 
δαπάνεσ; 

Ναι 
Πχι 

 
Αν Ναι, ποιεσ είναι οι πθγζσ των επιπλζον εξόδων; 

A. Επενδφςεισ (Ε & Α, οι αλλαγζσ ςε μια γραμμι ςυναρμολόγθςθσ, κ.λπ.) 
 
 
 

B. Ρρόςλθψθ εξωτερικϊν ειδικϊν (ςφμβουλοι) / κατάρτιςθ 
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C. Επαναλαμβανόμενεσ δαπάνεσ (ανακφκλωςθ, πρότυπα και ετικζτεσ, κλπ.) 
 
 
 

D. Αυξθμζνα κόςτθ διαφιμιςθσ για να εξθγιςει τα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ 
 
 
 

E. Άλλο 
 
 
 

 
 

4.8. Συνολικά, ποιεσ είναι οι επιπτϊςεισ του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ ςτο περικϊριο 
κζρδουσ; 
A. Αν πρόκειται για νζο προϊόν, πϊσ ςυγκρίνεται το περικϊριο κζρδουσ του με το 

μζςο περικϊριο που ζχουν τα άλλα προϊόντα; 

 Ψθλότερο 
 Μδιο  
 Χαμθλότερο 
 

B. Αν πρόκειται για υπάρχον προϊόν, πϊσ ςυγκρίνεται το περικϊριο κζρδουσ του 
με το περικϊριο που είχε το προθγοφμενο; 

 Ψθλότερο 
 Μδιο  
 Χαμθλότερο 
 
 

5. Επίδραςθ ςτθν επιχείρθςθ και τθ ςχζςθ με τουσ πελάτεσ 
 

5.11. Το προϊόν βοικθςε να βελτιωκεί θ αξία τθσ μάρκασ ι τθσ επιχείρθςθσ; 
Ναι 
Πχι  

 
Αν ναι, ςε ποιο επίπεδο τοποκετοφνται αυτζσ οι βελτιϊςεισ; 
E. Εταιρικι εικόνα πιο ξεκάκαρθ, ιςχυρότερθ 

 
 
 

 
F. Εταιρικι εικόνα πιο κετικι 

 
 
 

 
G. Καλφτερθ φιμθ επιχείρθςθσ / προϊόντων 
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H. αφξθςθ του αρικμοφ των πιςτϊν πελατϊν 
 
 
 

 
I. Άλλο 

 
 
 

 
 
 

5.12. Το προϊόν ζχει βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ μζςα ςτθν 
επιχείρθςθ; 

Ναι 
Πχι  

 
Αν ναι, κατά ποιον τρόπο; 

 
D. Ανάπτυξθ περιςςότερων νζων προϊόντων 

 
 
 

 
 

E. Εφαρμογι μιασ νζασ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων 
 
 
 

 
F. Βελτιωμζνθ ςυνεργαςία μεταξφ των υπθρεςιϊν 

 
 
 

 
G. Άλλο 

 
 
 

 
 

5.13. Το προϊόν είχε αντίκτυπο ςτον τομζα του ανκρϊπινου δυναμικοφ; 
Ναι 

 Πχι 
 
C. Μεγαλφτερθ κινθτοποίθςθ εργατικοφ δυναμικοφ: μείωςθ απουςιϊν και 

αποχωριςεων, μεγαλφτερθ ευκολία ςτισ προςλιψεισ, αφξθςθ κινιτρων κτλ. 
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D. Μείωςθ των προβλθμάτων υγείασ και αςφάλειασ, χειριςμόσ ελαφρφτερων 
προϊόντων, λιγότερεσ τοξικζσ ουςίεσ κτλ. 

 
 
 

 
5.14. Το προϊόν ζχει κάποια επίπτωςθ ςτθν ζρευνα για χρθματοδότθςθ; 

 
 
 

 
 

5.15. Το προϊόν ζχει κάποια επίπτωςθ ςτθ ςχζςθ με τισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ; 
(lobbies, ςυμμετοχι ςε ομάδεσ εςτίαςθσ κτλ) 

 
 
 

 
 

5.16. Το προϊόν ζχει κάποια επίπτωςθ ςτθ ςχζςθ με τουσ ΜΚΟ; (καλφτερθ 
ςυνεργαςία κτλ) 

 
 
 

 
 

5.17. Το προϊόν ζχει κάποια επίπτωςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ; 
A. Ανάπτυξθ τεχνογνωςίασ ςε ζνα τομζα που ςχετίηεται με τον περιβαλλοντικό 

ζλεγχο 
 
 
 

B. Ανάπτυξθ μιασ παράλλθλθσ δραςτθριότθτασ 
 
 
 

C. Αλλαγι τθσ κφριασ δραςτθριότθτασ 
 
 
 

D. Άλλο 
 
 
 

 
5.18. Το προϊόν ζχει αλλάξει τθ ςχζςθ τθσ επιχείρθςθσ με τουσ πελάτεσ; 

Ναι 
 Πχι 
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A. Αν Ναι, πϊσ ζχει αλλάξει αυτι θ ςχζςθ; 
 
 
 
B. Γιατί κατά τθ γνϊμθ ςασ; 

 
 
 

 
5.9.  Μποροφμε να ποφμε ότι το προϊόν ζχει επιφζρει αλλαγζσ για τον πελάτθ; 
  Ναι 
  Πχι 

 
F. Τθ ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ του προϊόντοσ  
 
 
 
G. Tθ ςτιγμι τθσ παραλαβισ (εγκατάςταςθ, ςυναρμολόγθςθ κτλ) 
 
 
 
H. Κατά τθ χριςθ του  
 
 
 
I. Άλλο  
 
 
 
 

5.10. Το προϊόν υιοκετικθκε εφκολα από τουσ πελάτεσ; 
 Ναι 
 Πχι 
 

C. Αν Ναι, γιατί κατά τθ γνϊμθ ςασ; 
 
 
 
D. Αν Πχι, ποιεσ ιταν οι δυςκολίεσ; Υπιρχαν ςυγκεκριμζνεσ αντιςτάςεισ; 
 
 
 

 
5.11. Ζχετε αναπτφξει ειδικι επικοινωνία ςχετικά με τθν προςζγγιςθ του οικολογικοφ 

ςχεδιαςμοφ; 
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5.12. Ζχετε ςυνοδεφςει τον πελάτθ ςασ ςτθν εμπορικι του προςζγγιςθ με το νζο 
προϊόν; Ρχ. αναπτφςςοντασ ζνα επιχείρθμα πϊλθςθσ ι βοθκϊντασ τον ςτο 
πρόγραμμα επικοινωνίασ. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 


