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● Σκοπός του κεφαλαίου 

 
 
Το κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό να σας εισάγει στις έννοιες, προσεγγίσεις και 
εφαρµογές της πράσινης επιχειρηµατικότητας αναδεικνύοντας ταυτόχρονα 
τον ρόλο και σηµαντικότητα των καταναλωτών αλλά και των κρατικών 
πολιτικών για την προαγωγή της. Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη της 
πράσινης επιχειρηατικότητας ως ενός επιτυχηµένου µοντέλου που 
συνδιάζει θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα µε την περιβαλλοντική 
προστασία. 
 

● Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει την µελέτη αυτού του κεφαλαίου θα είστε σε 
θέση να: 

• εξηγείτε το ρόλο που µπορεί να παίξει η πράσινη 
επιχειρηµατικότητα τόσο ως φορέας της κερδοφορίας των 
επιχειρήσεων αλλά και ως µέσο περιβαλλοντικής προστασίας. 
Ταυτόχρονα θα είστε σε θέση να αναγνωρίζετε την 
σηµαντικότητα της συµπεριφοράς τόσο των πολιτών/ 
καταναλωτών όσο και των κρατικών πολιτικών για την 
προαγωγή της πράσινης επιχειρηµατικότητας.  

• Να διακρίνετε τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που 
χαρακτηρίζουν την πράσινη επιχειρηµατικότητας καθώς και τον 
ρόλο εργαλείων και µεθόδων διασφάλισης περιβαλλοντικής 
ποιότητας 

• να αντιλαµβάνεστε το ρόλο της πράσινης επιχειρηµατικότητας 
για τηνπροαγωγή της βιώσης ανάπτυξης αλλά και την σχέση της 
µε την κοινωνική υπευθυνότητα. 

 
 

● Έννοιες-κλειδιά 

 

• Πράσινη επιχειρηµατικότητα 

• Κρατικές πολιτικές 

• Υπεύθυνος καταναλωτής 

• Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• Βιώσιµη ανάπτυξη 

• Κοινωνική υπευθυνότητα 
 

 



 

 ● Εισαγωγή  

 

 

Στο έντονα µεταβαλλόµενο σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον ο σχεδιασµός 
και η εφαρµογή ενός µακροπρόθεσµου επιχειρηµατικού µοντέλου, 
ανταποκρινόµενου στις τρέχουσες τάσεις και τα σύγχρονα συστήµατα 
διαχείρισης, αποτελεί ζωτικής σηµασίας προϋπόθεση για την επιτυχηµένη 
πορεία µιας επιχειρηµατικής ιδέας. Σε αυτό το πλαίσιο, η αντιµετώπιση των 
αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας στο φυσικό 
περιβάλλον αλλά και η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας (και 
αναβάθµισης) στις επιµέρους παραµέτρους που συνθέτουν την 
παραγωγική δραστηριότητα έχουν προταθεί ως κρίσιµη στρατηγική 
προσέγγιση για την επιχειρηµατική δραστηριότητα µε άξονα την βιώσιµη 
ανάπτυξη αλλά και την ανάπτυξη καινοτόµων ανταγωνιστικών 
πλεονεκτηµάτων. 
 
Πολύ συχνά ο όρος ‘περιβάλλον’ χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει κάτι 
το αφηρηµένο, το άϋλο, όπως οι τέχνες ή η πολιτιστική κληρονοµιά. 
Ωστόσο, ο φυσικός κόσµος µέσα στον οποίο ζούµε είναι ένα υπερσύνολο 
οργανισµών και στοιχείων, των οποίων η ύπαρξη είναι καθοριστική και για 
την ίδια τη δική µας επιβίωση. Οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και 
είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι το περιβάλλον διέρχεται κρίση, µε πιέσεις 
που ξεκίνησαν από την περίοδο της Βιοµηχανικής Επανάστασης. Κρίσιµα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα έχουν κυριαρχήσει τις τελευταίες δεκαετίες στη 
δηµόσια συζήτηση για την περιβαλλοντική προστασία: η κλιµατική αλλαγή, 
η τρύπα του όζοντος, η όξινη βροχή, η ερηµοποίηση, η απώλεια της 
βιοποικιλότητας, η µόλυνση των υδάτινων πόρων, η υπερεκµετάλλευση 
ανανεώσιµων πόρων όπως τα δάση ή τα αλιεύµατα.  
 
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα, ως κύτταρο του οικονοµικού συστήµατος 
και της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, έχει δραστικό ρόλο στην 
προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της χρηστής διαχείρισης του 
περιβάλλοντος. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη ότι η νοµοθεσία για το 
περιβάλλον αυξάνει σε πεδίο εφαρµογής (όπως και σε αριθµό 
διατάξεων/ρυθµίσεων) αλλά και τις πιέσεις οµάδων ενδιαφέροντος-
καταναλωτών πάνω σε θέµατα περιβαλλοντικής συνάφειας, τότε η 
µεµονωµένη επιχείρηση έχει σοβαρό κίνητρο να δραστηριοποιηθεί πιο 
ενεργά και να ενσωµατώσει στη στρατηγική και τις πρακτικές της τον 
παράγοντα περιβάλλον. 
 
Οι διεθνείς τάσεις της οικονοµίας δείχνουν το δρόµο προς το ‘πρασίνισµα’ 
της επιχειρηµατικότητας: το κόστος χρήσης πόρων αλλά και της 
διάθεσης/διαχείρισης των καταλοίπων (απορριµµάτων) της παραγωγικής 
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διαδικασίας βαίνει αυξανόµενο µε την εισαγωγή ‘πράσινων’ φόρων και την 
ταυτόχρονη διαχρονική σπανιότητα συγκεκριµένων πρώτων υλών (πόρων). 
Μια επιχειρηµατική δραστηριότητα µε περιθώριο κέρδους 25% για κάθε 1€ 
δαπάνης σε περιβαλλοντικά κόστη χρειάζεται να πραγµατοποιήσει 
πωλήσεις τουλάχιστον 4€ για να αποφύγει της ζηµιές. Είναι ευδιάκριτο από 
το απλό αυτό παράδειγµα ότι είναι πιο ρεαλιστική (και συχνά πιο εύκολη) η 
προσέγγιση περικοπής τους κόστους που σχετίζεται µε το περιβάλλον 
συγκριτικά µε την επίτευξη αύξησης των πωλήσεων. 
 
Ήδη πρωτοπόροι επιχειρηµατικοί οργανισµοί ανά τον κόσµο πετυχαίνουν 
σηµαντικά (χρηµατο)οικονοµικά και εµπορικά πλεονεκτήµατα από τη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης, εκµεταλλευόµενοι συναφείς 
ευκαιρίες που αναδεικνύονται και αντιµετωπίζοντας αποτελεσµατικά 
συνεπαγόµενους δυνητικούς κινδύνους (Πίνακας 6.1).  
 

►Πίνακας 6.1: Κινητήριες δυνάµεις στην ανάληψη 

περιβαλλοντικών δράσεων 

Αναδυόµενες Ευκαιρίες ∆υνητικοί Κίνδυνοι 
Μειωµένο κόστος Περιβαλλοντικοί φόροι  

Αυξανόµενο κέρδος ∆ικαστικές αγωγές/κυρώσεις 

Νέες αγορές – εισαγωγή σε νέους 
εµπορικούς κλάδους 

Αποτυχία ανταπόκρισης σε νέες 
καταναλωτικές απαιτήσεις 

∆ιαφοροποίηση προϊόντος/υπηρεσίας  Πιέσεις από την εφοδιαστική αλυσίδα 

Βελτίωση δηµόσιας εικόνας  Κακές δηµόσιες σχέσεις 

Καλλιέργεια οργανωσιακής κουλτούρας Περιβαλλοντικές εκστρατείες ΜΚΟ 

 
Σε αυτό το πλαίσιο, η πράσινη επιχειρηµατικότητα, η επιχειρηµατική 
δραστηριότητα που λειτουργεί και αναπτύσσεται µε κεντρικό άξονα την 
περιβαλλοντική προστασία και τη διατήρηση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, έχει λάβει εξέχουσα σηµασία µεταξύ των επιµέρους 
κοινωνικών εταίρων και φορέων του σύγχρονου οικονοµικού συστήµατος. 
Χαρακτηρίζει τη µορφή εκείνη επιχειρηµατικότητας που ακολουθεί 
περιβαλλοντικά υπεύθυνες διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας ενώ 
παράλληλα προωθεί την προσφορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών µε 
ιδιότητες που τα κάνουν φιλικά προς το περιβάλλον. Η πράσινη 
επιχειρηµατικότητα δηλαδή ακολουθεί ένα στρατηγικό σχεδιασµό που δίνει 
έµφαση στην αποτελεσµατικότερη χρήση των φυσικών πόρων, τη χρηστή 
διαχείριση των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, τη βέλτιστη 
ικανοποίηση του καταναλωτή µέσω καινοτόµων προϊόντων και την 
αντιµετώπιση της αναπτυξιακής πρόκλησης µέσα από µια ολιστική 
προσέγγιση για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
 

 



 

 ● Κράτος, καταναλωτές και περιβαλλοντικό πρόβληµα  

 

Μια σειρά από κοινωνικούς εταίρους επικρίνονται για την συνεισφορά τους 
στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Οι κρατικοί φορείς έχουν 
κατηγορηθεί ότι εφαρµόζουν αναποτελεσµατικές πολιτικές για την 
διατήρηση της περιβαλλοντικής ποιότητας, η επιχειρηµατική δραστηριότητα 
έχει δεχτεί κριτική για την αποτυχία της να αναγνωρίσει και υλοποιήσει 
πρακτικές περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ενώ οι καταναλωτές δείχνουν 
τουλάχιστον απρόθυµοι να αλλάξουν τη αγοραστική τους συµπεριφορά 
προς προϊόντα πιο φιλικά προς το περιβάλλον. 
 
Ο Shirvastava (1995), προτείνοντας µια σειρά από δράσεις που οι 
επιχειρήσεις µπορούν να προωθήσουν µε άξονα την περιβαλλοντική 
ισορροπία τονίζει την επιρροή και την αλληλεπίδραση µεταξύ της κρατικής 
πολιτικής, καταναλωτικών επιλογών και των επιχειρηµατικών πρακτικών, 
επισηµαίνοντας την επιτακτική ανάγκη να υπάρχει συντονισµός µεταξύ 
αυτών των τριών συνιστωσών.  Οµοίως οι Anderson και Wolff (1996) 
προσδιορίζουν τον επιχειρηµατικό κλάδο, την κατανάλωση και την 
κυβερνητική πολιτική ως τις βασικές δυνάµεις στο οικονοµικό σύστηµα και 
τους προσδιοριστικούς παράγοντες για την περιβαλλοντική προστασία. 
 

● Κράτος, καταναλωτές και περιβαλλοντικό πρόβληµα 

 

Το κράτος χρησιµοποιεί µια σειρά από εργαλεία πολιτικής µε σκοπό να 
ρυθµίσει την περιβαλλοντική επίπτωση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. Μια γενική διάκριση για τις επιµέρους διαστάσεις της 
περιβαλλοντικής πολιτικής του κράτους είναι µεταξύ των παραδοσιακών 
κανονιστικών ρυθµίσεων ‘διαταγών και ελέγχου’ (command and control 
regulation), οικονοµικών εργαλείων (market-based instruments) και 
εθελοντικών εργαλείων για την ‘εσωτερίκευση’ του εξωτερικού 
περιβαλλοντικού κόστους (voluntary instruments). 
 
Η προσέγγιση ‘διαταγών και ελέγχου’ εφαρµόστηκε για πρώτη στις ΗΠΑ τη 
δεκαετία του ’70 µε στόχο την αντιµετώπιση απλών αλλά σοβαρών 
προβληµάτων περιβαλλοντικής υποβάθµισης όπως η µόλυνση υδάτινων 
πόρων (ποτάµια, λίµνες, κλπ) και η τελική διάθεση επικίνδυνων (πχ 
τοξικών, ραδιενεργών) αποβλήτων. Λαµβάνει ουσιαστικά δυο µορφές: α) 
τον προσδιορισµό ελαχίστων επιπέδων περιβαλλοντικής επίδοσης όπου 
όρια καθορίζονται βασισµένα σε στοιχεία για την προάσπιση της υγείας και 
ασφάλειας και β) και τους ελέγχους τεχνολογικών προδιαγραφών όπου οι 
επιχειρήσεις πρέπει να ενσωµατώσουν στη λειτουργία τους ότι ορίζεται από 
το νόµο ως κατάλληλη τεχνολογία παραγωγής. 
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Αν και η εφαρµογή κανονιστικών ρυθµίσεων ‘διαταγών και ελέγχου’ υπήρξε 
αποτελεσµατική για περιβαλλοντικά προβλήµατα της τότε περιόδου, 
αποδείχτηκε ανεπαρκής για πιο σύνθετα ζητήµατα όπως η απώλεια της 
βιοποικιλότητας, η κλιµατική αλλαγή και η µείωση της στοιβάδας του 
όζοντος στην ατµόσφαιρα. Το βασικότερο σηµείο κριτικής είναι το ότι η 
συγκεκριµένη προσέγγιση είναι άκαµπτη καθώς υποδεικνύει στις 
επιχειρήσεις συγκεκριµένες πρακτικές και συγκεκριµένους τρόπους 
υλοποίησης τους (για να υπάρχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα) που 
πρέπει αυστηρά να ακολουθηθούν. Αυτό σηµαίνει ότι µια επιχειρηµατική 
δραστηριότητα δεν έχει την επιλογή να πετύχει τους στόχους που ορίζει το 
κράτος µε εναλλακτικές, ίσως πιο καινοτόµες/σύγχρονες ή λιγότερο 
κοστοβόρες λύσεις, κάτι που συχνά την καθιστά αναποτελεσµατική. 
Επιπλέον, αντανακλά την επιστηµονική γνώση που ήταν διαθέσιµη κατά 
την θέσπιση της νοµοθετικής ρύθµισης και συνήθως παρεµβάλλεται ένα 
σηµαντικό διάστηµα γραφειοκρατικών διαδικασιών µέχρι την ανανέωση της 
νοµοθεσίας µε νέα επιστηµονικά δεδοµένα. Τέλος, η συγκεκριµένη 
προσέγγιση δεν παρέχει κίνητρα στις επιχειρηµατικές µονάδες να 
λειτουργήσουν µε πρωτοβουλίες που ξεπερνούν τη νοµοθετική 
συµµόρφωση. Καθώς ο έλεγχος της ρύπανσης συνήθως συνδέεται µε 
αυξηµένο κόστος, οι επιχειρήσεις δεν θα εµπλακούν σε θέµατα 
περιβαλλοντικής προστασίας και εάν σχετική νοµοθεσία τους επιβληθεί.  
 

Κατά τη δεκαετία του 1980 και για την αντιµετώπιση σύνθετων 
περιβαλλοντικών ζητηµάτων οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ 
ανέπτυξαν µια νέα µορφή εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής που 
στηρίζονταν στις δυνάµεις της αγοράς και της οικονοµίας. Με τα 
συγκεκριµένα εργαλεία το κράτος ορίζει ένα συγκεκριµένο επίπεδο 
περιβαλλοντικής ποιότητας και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν τον τρόπο για να πετύχουν το δεδοµένο επίπεδο επίδοσης που 
θα διασφαλίσει την ποιότητα του περιβάλλοντος, ευελιξία που κάνει τη 
συγκεκριµένη µορφή περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεσµατικότερη των 
κανονιστικών ρυθµίσεων ‘διαταγών και ελέγχου’. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα οικονοµικών εργαλείων είναι οι µεταβιβάσιµες άδειες 
εκποµπής ρύπων, όπου ο νοµοθέτης θέτει µια συγκεκριµένη ποσότητα 
επιτρεπόµενης ρύπανσης και µε τη µορφή αδειών δίνει στις επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα να εµπορεύονται µεταξύ τους το δικαίωµα να ρυπαίνουν. 
Συνεπώς, επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν υψηλό κόστος εγκατάστασης 
εξοπλισµού περιορισµού της ρύπανσης έχουν την επιλογή να αγοράσουν 
άδειες εκποµπών από άλλες επιχειρήσεις που µπορούν να ελέγξουν τη 
ρύπανση που προκαλούν χρησιµοποιώντας πιο φτηνά (και ίσως πιο 
καινοτόµα) µέσα.  
 
Τα οικονοµικά εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής είναι λιγότερο 
γραφειοκρατικά, ευκολότερα στην εφαρµογή και µπορούν να φέρουν έσοδα 
στο κράτος. Ωστόσο, έχουν επικριθεί για την αρνητική τους επίδραση στην 
ανταγωνιστικότητα αλλά και στην απόδοση αγοραίας τιµής σε µια 
περιβαλλοντική λειτουργία. 
 



Από τη δεκαετία του 1990 εργαλεία εθελοντικού χαρακτήρα έκαναν την 
εµφάνισή τους στο σχεδιασµό περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι εθελοντικές 
συµφωνίες και οι κώδικες πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης 
αποτελούν τις πιο σηµαντικές κατηγορίες εθελοντικών εργαλείων.  Μια 
εθελοντική συµφωνία εκφράζει το αποτέλεσµα διαπραγµάτευσης µεταξύ 
ενός ρυπαντή (επιχειρηµατικής δραστηριότητας) και του νοµοθέτη (κράτους) 
µε την επιχείρηση να πρέπει να ελαττώσει τη ρύπανση που προκαλεί εντός 
ενός κοινά προσδιορισµένου χρονικού διαστήµατος. Παραδείγµατα από 
κώδικες πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι το πρότυπο 
ISO14001 και ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός EMAS που έχουν εθελοντικό 
χαρακτήρα και απαιτούν τη διαρκή µείωση της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης. Αν και δεν προδιαγράφουν συγκεκριµένα ποσοτικά επίπεδα 
περιβαλλοντικής επίδοσης, οι επιχειρήσεις πρέπει διαχρονικά να 
βελτιώνουν την επίδοση πετυχαίνοντας τους στόχους που οι ίδιες θέτουν. 
∆υο επιχειρήσεις, δηλαδή, µπορεί να συµµορφώνονται στο ίδιο πρότυπο 
αλλά η επίδοση τους να διαφέρει σηµαντικά. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
του εσωτερικού ελέγχου επιτυγχάνεται η συµµόρφωση στους στόχους που 
έχουν τεθεί από την επιχείρηση, ενώ µε την εφαρµογή ελάχιστων 
απαιτήσεων για τη συµµόρφωση στον κώδικα/πρότυπο, που εκφράζονται 
µε την τήρηση της νοµοθεσίας, αποτελούν ένα καλό εναρκτήριο σηµείο για 
τη βελτίωση της επίδοσης. 
 
Ο ρόλος του κράτους έχει αλλάξει µέσα στις δεκαετίες: ενώ αρχικά εισήγαγε 
και επέβαλλε διαφόρων τύπων περιβαλλοντικές κανονιστικές ρυθµίσεις, 
πλέον καλείται να υποστηρίξει και προωθήσει εργαλεία εθελοντικού 
χαρακτήρα. Τα εθελοντικά εργαλεία µπορούν δυνητικά να ενσωµατώσουν 
περιβαλλοντικά θέµατα στη λειτουργία της αγοράς και να πετύχουν 
καλύτερη κατανοµή πόρων και περιβαλλοντική επίδοση. Ωστόσο, για να 
συµβεί κάτι τέτοιο απαραίτητη είναι η ύπαρξη επαρκούς ζήτησης για 
‘πράσινα’ προϊόντα και ο ρόλος των καταναλωτών σε αυτό είναι δραστικός.  
 

● Καταναλωτές 
 

Τα τελευταία 50 χρόνια ο παγκόσµιος πληθυσµός έχει αυξηθεί από 3 δις σε 
πάνω από 6 δις µε διαρκείς αυξητικές τάσεις κάτι που συνεπάγεται ανοδικά 
επίπεδα παραγωγής αλλά και κατανάλωσης για να καλυφθούν οι ανάγκες 
του. Οι τάσεις αυτές οδηγούν σε αντίστοιχη µεγέθυνση των επιπέδων 
ρύπανσης και παρά τις προσπάθειες για λιγότερο ρυπογόνες παραγωγικές 
διαδικασίες και αποτελεσµατικότερη χρήση πόρων/ενέργειας και 
διαχείρισης αποβλήτων οι πιέσεις στο περιβάλλον ενισχύονται λόγω της 
ζήτησης για υψηλότερο βιοτικό επίπεδο βασισµένο στα δυτικά πρότυπα 
κατανάλωσης και διαβίωσης. 
 
Ο µηχανισµός λήψης αποφάσεων των καταναλωτών για προϊόντα 
φιλικότερα προς το περιβάλλον έχει χαρακτηριστεί από τους ερευνητές ως 
ιδιαίτερα σύνθετος και πολύπλοκος. Για παράδειγµα, αν και η αγορά 
βιολογικών προϊόντων (που θεωρούνται τόσο ‘πράσινα’ όσο και δυνητικώς 
ευεργετικά για την υγεία) αναπτύσσεται διαχρονικά, στα ‘πράσινα’ προϊόντα 



που έχουν µόνο περιβαλλοντική διάσταση (και όχι άµεση επίπτωση στην 
υγεία τους) οι καταναλωτές παρουσιάζονται διστακτικοί να τα προτιµήσουν. 
∆ηλαδή το καταναλωτικό κοινό φαίνεται να προτιµά να πληρώσει 
παραπάνω για ‘πράσινα’ αγαθά που έχουν άµεσες οφέλη στην ιδιωτική του 
υγεία και ποιότητα ζωής παρά για προϊόντα µε περιβαλλοντικές ιδιότητες 
που δεν τον ωφελούν άµεσα – δηλ. για προϊόντα µε µακροπρόθεσµα οφέλη 
και όχι απαραίτητα για την περιοχή/χώρα όπου ζει ή την παρούσα γενιά.  
 
Κάτι τέτοιο αποτελεί και εµπόδιο για τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να 
επενδύσουν στην παραγωγή ‘πράσινων’ προϊόντων. Οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός 
προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του (σχεδιασµός, παραγωγή, 
συσκευασία, χρήση και τελική διάθεση) καθώς κάθε στάδιο ενέχει ευκαιρίες 
όχι µόνο να προστατευτεί το περιβάλλον αλλά και να επωφεληθεί η 
επιχείρηση από τις θετικές στάσεις/αντιλήψεις των καταναλωτών για την 
περιβαλλοντική προστασία. Επιπλέον, έχει επισηµανθεί ότι οι στρατηγικές 
προώθησης των ‘πράσινων’ προϊόντων πρέπει να στοχεύουν προς τους 
πιο περιβαλλοντικά ‘ανήσυχους’ καταναλωτές που έχουν σκιαγραφηθεί ως 
ηλικιακά νεότεροι και πιο µε συγκριτικά υψηλότερο εισόδηµα. Οµοίως, τα 
‘πράσινα’ προϊόντα δεν είναι πάντοτε πιο ακριβά καθώς σε πολλές 
περιπτώσεις µειώνουν την ποσότητα πρώτων υλών/ εισροών που 
χρειάζονται για να παραχθούν αλλά και τα συναφή απόβλητα/κατάλοιπα 
της παραγωγικής διαδικασίας. Ακόµα όµως και στις περιπτώσεις που είναι 
ακριβότερα, είναι κατά κύριο λόγο γιατί τα ‘πράσινα’ αγαθά τείνουν να 
ενσωµατώνουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγικής 
διαδικασίας. Με άλλα λόγια τα συγκεκριµένα προϊόντα δεν είναι ασυνήθιστα 
ακριβά αλλά τα συµβατικά προϊόντα είναι µη ρεαλιστικώς φθηνότερα καθώς 
δεν λαµβάνουν υπόψη τον παράγοντα περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, µια 
αποτελεσµατική προσέγγιση στην προώθηση των ‘πράσινων’ προϊόντων 
στο καταναλωτικό κοινό θα ήταν η επισήµανση της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης που προκαλούν τα συµβατικά προϊόντα, αναδεικνύοντας έτσι 
τα οφέλη των πρώτων – χτίζοντας δηλ. γύρω από το ερώτηµα ‘θέλετε να 
αγοράζετε προϊόντα που είναι φθηνά επειδή επιβαρύνουν το περιβάλλον;’ 
και όχι βάσει του ερωτήµατος ‘πόσο παραπάνω θα ήσασταν διατεθειµένοι 
να πληρώσετε για να αγοράσετε ‘πράσινα’ προϊόντα;’. 
 
Στη διαµόρφωση των καταναλωτικών αποφάσεων έχει προταθεί η 
προσέγγιση της ενηµέρωσης για το περιβαλλοντικό πρόβληµα που 
αντιµετωπίζεται µε το δεδοµένο ‘πράσινο’ προϊόν (γνώση), την δηµιουργία 
προϋποθέσεων συµβολής στην λύση του προβλήµατος (θέληση), και τέλος, 
στη ανάληψη δράσης µέσω της διαµόρφωσης νέας φιλοπεριβαλλοντικής 
συµπεριφοράς µε άξονα την ‘πράσινη’ κατανάλωση. Οι καταναλωτές 
µπορούν να συµβάλλουν δραστικά στην αντιµετώπιση τη περιβαλλοντικής 
υποβάθµισης. Με την άσκηση πίεσης στους κρατικούς µηχανισµούς ώστε 
ασκηθεί αυστηρότερος έλεγχος και αποτελεσµατικότερα µέτρα ώστε η 
επιχειρηµατική δραστηριότητα να λάβει σοβαρότερα υπόψη της την 
περιβαλλοντική ρύπανση. Μέσω της συµµετοχής τους σε ΜΚΟ οι 



καταναλωτές να πιέσουν τις επιχειρήσεις να περιορίσουν την 
περιβαλλοντική τους επίπτωσή.  
 
Ωστόσο, για να συµβεί κάτι τέτοιο πρέπει να ικανοποιούνται δυο βασικές 
προϋποθέσεις: Πρώτον, οι καταναλωτές πρέπει να τοποθετούν τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ψηλά στους παράγοντες 
που διαµορφώνουν τις προτιµήσεις τους. ∆εύτερον, θα πρέπει να είναι 
πρόθυµοι να αναπροσαρµόσουν τα πρότυπα κατανάλωσής τους από 
υψηλές ποσότητες προϊόντων σε προϊόντα υψηλής ποιότητας που µπορεί 
να κοστίζουν περισσότερο αλλά έχουν µεγαλύτερα οφέλη τόσο ιδιωτικά όσο 
και ευρύτερα.  
 

 

 ● Πράσινη Επιχειρηµατικότητα: Ευκαιρίες και κίνδυνοι  

 

 

∆ιορατικοί επιχειρηµατίες ανά τον κόσµο έχουν ήδη εντοπίσει µια σειρά 
από ευκαιρίες που απορρέουν από τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
επίδοσης. Το Σχήµα 6.1 αποτυπώνει τα οφέλη της στροφής προς την 
πράσινη επιχειρηµατικότητα.  
 
Θεωρώντας ότι η συµµόρφωση στο νοµοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο για το 
περιβάλλον αποτελεί το σηµείο έναρξης των ωφελειών που κερδίζει µια 
πράσινη επιχείρηση, τα επιµέρους στάδια των ευκαιριών που µπορεί να 
γίνουν αντικείµενο επωφελούς εκµετάλλευσης από µια επιχείρηση είναι: 
 
α) Άµεσα οφέλη στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης: µείωση 
κόστους και άλλα άµεσα (χρηµατο)οικονοµικά οφέλη 
β) Έµµεσα οφέλη στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης: προσέλκυση 
και διατήρηση ποιοτικού εργατικού δυναµικού – διαµόρφωση ισχυρής 
οργανωσιακής κουλτούρας/οµαδικού πνεύµατος 
γ) ∆ιαφοροποίηση στην αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση 
δ) Εκµετάλλευση νέων και αναδυόµενων αγορών  
 

6.3 



 
►Σχήµα 6.1: Πυραµίδα ευκαιριών από την προώθηση της 

πράσινης επιχειρηµατικότητας 

 

 
 

Τα άµεσα οφέλη που εντοπίζει σε πρώτο στάδιο µια πράσινη επιχείρηση 
αφορούν τη µείωση λειτουργικού κόστους µέσω εξοικονόµησης πόρων, τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη µείωση αποβλήτων. 
Μάλιστα το πλήρες κόστος των αποβλήτων (είτε αυτά είναι παραπροϊόντα 
από την παραγωγή, ενεργειακές απώλειες ή υγρά απόβλητα) µπορεί να 
είναι 10 έως 30 φορές το κόστος τελικής διάθεσης ενός αποβλήτου. Όλες οι 
εξοικονοµήσεις που προέρχονται από το πρασίνισµα της επιχείρησης 
έχουν θετική επίπτωση στο περιθώριο κέρδους του οργανισµού. Αν για 
παράδειγµα το περιθώριο κέρδους µιας επιχείρησης είναι 25%, κάθε 1€ 
που εξοικονοµείται από τη διαχείριση πόρων και αποβλήτων αντιστοιχεί σε 
4€ νέες πωλήσεις. 
 
Το πρασίνισµα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αυξάνει τη συνολική 
αξία της επιχείρησης. Έχοντας, για παράδειγµα, παραγωγικές 
εγκαταστάσεις που έχουν χαµηλές εκποµπές CO2 ή υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, θα συµβάλλουν στην υψηλότερη συνολική λογιστική αποτίµηση 
της αξίας της επιχείρησης σε σύγκριση µε µια συµβατική επιχείρηση. 
Επιπλέον, µειώνεται η πιθανότητα παραβίασης της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας και τα συνεπαγόµενα πρόστιµα ή άλλες κυρώσεις που µπορεί 
να επιβληθούν, κάτι που δηµιουργεί επιπλέον έµµεσα οφέλη στα 
οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης. 
 
Άλλα έµµεσα οφέλη εντοπίζονται στην προσέλκυση και διατήρηση 
ανθρώπινου δυναµικού. Είναι ευνόητο ότι ένας εργαζόµενος προτιµά να 
εργάζεται σε µια επιχείρηση που είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οµοίως 
υποψήφιοι για µια θέση εργασίας µε όλες τις άλλες παραµέτρους όµοιες θα 

 
Νοµοθετική  συµµόρφωση 

Άµεσα εσωτερικά οφέλη 

Έµµεσα εσωτερικά οφέλη 

∆ιαφοροποίηση  

Νέες  



προτιµήσουν να εργαστούν σε ένα οργανισµό που διαχειρίζεται µε 
συνέπεια την επίπτωσή του στο περιβάλλον. Μάλιστα έχει επισηµανθεί ότι 
εταιρείες που εφαρµόζουν πράσινες πολιτικές και συστηµατικές πρακτικές 
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας απολαµβάνουν υψηλότερη 
παραγωγικότητα εργασίας µε όλα τα οικονοµικά οφέλη που απορρέουν 
από αυτή.  
 
Πέρα όµως από τα χρηµατοοικονοµικά και οργανωσιακά οφέλη, οι πιο 
ουσιαστικές ευκαιρίες που δίνει το πρασίνισµα µιας επιχείρησης είναι η 
ώθηση στην ονοµασία που αναγνωρίζουµε ότι ανήκει και ταιριάζει σε ένα 
οργανισµό ή σε ένα προϊόν (αυτό που στη βιβλιογραφία καλείται ‘branding’) 
αλλά και η διαφοροποίηση των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών 
έναντι των υπολοίπων, συµβατικών, αγαθών. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε 
επιχειρήσεις του τριτογενή τοµέα όπου το κόστος πρώτων υλών, 
αποβλήτων και νερού συνήθως αποτελούν µικρό µέρος του λειτουργικού 
κόστους. Οι πράσινες επιχειρήσεις τείνουν να χαίρουν µεγαλύτερη 
εκτίµησης και εµπιστοσύνης στην αγορά, προσελκύουν περιβαλλοντικά 
συνειδητοποιηµένους πελάτες και να κερδίζουν δηµόσιους και ιδιωτικούς 
διαγωνισµούς ανάθεσης έργων. Μάλιστα η παγκόσµια αγορά πράσινων – 
περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και υπηρεσιών εκτιµήθηκε σε 3,8 τρις € 
κατά την περίοδο 2007-2008 µε προοπτικές αύξησης σε 5,4 τρις € µέχρι το 
2015. Σε ένα ραγδαία αυξανόµενο κλάδο η στροφή την παραγωγή 
πράσινων προϊόντων µπορεί να προσδώσει στην επιχειρηµατική 
δραστηριότητα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, που αν και δεν µπορεί 
να ποσοτικοποιηθεί µε σχετική ασφάλεια (όπως τα άµεσα οικονοµικά οφέλη) 
ενέχει καθοριστικές ευκαιρίες ανάπτυξης για µια επιχείρηση. 
 
Η θεσµική µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλής έντασης άνθρακα (low 
carbon economy) και σταδιακής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα 
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων αγορών. Τα 
υβριδικά οχήµατα, τα εναλλακτικά καύσιµα, τα συστήµατα παραγωγής 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αλλά τα σύγχρονα συστήµατα µόνωσης 
κτιρίων αποτελούν ενδεικτικά τέτοιες νέες αγορές. Οι αλυσίδες παραγωγής 
τέτοιων κλάδων βρίσκονται ακόµα σε εµβρυικό στάδιο και υπάρχουν 
αναρίθµητες ευκαιρίες επιχειρηµατικής ανάπτυξης. Ως παράδειγµα 
µπορούν να παρουσιαστούν τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα που 
δηµιουργούν αγορές για το σχεδιασµό τέτοιων οχηµάτων, την κατασκευή 
ανταλλακτικών-εξαρτηµάτων για το συγκεκριµένο τύπο µέσου µετακίνησης, 
τη συντήρηση και βελτίωση τους, την ενεργειακή τους επάρκεια (µπαταρίες-
φόρτιση), για υπηρεσίες ενοικίασής τους, ακόµα και για την διαχείριση τους 
µετά το πέρας της χρήσιµης ζωής τους (βλ. ανακύκλωση, 
επαναχρησιµοποίηση υλικών, διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων). 
 
Ωστόσο η µετάβαση προς την πράσινη επιχειρηµατικότητα και την 
περιβαλλοντικά υπεύθυνη οικονοµική δραστηριότητα αναπόφευκτα ενέχει 
και εν δυνάµει κινδύνους που µπορεί να οδηγήσουν το όλο επιχειρηµατικό 
εγχείρηµα σε αποτυχία. Βασικός εσωτερικό κίνδυνος είναι η αποσύνδεση 
των οικονοµικών αποτελεσµάτων από τις περιβαλλοντικές δράσεις της 



επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασµός και οι πρακτικές που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται για το πρασίνισµα µια επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας δεν πρέπει να ξεπερνούν την ικανότητα της τελευταίας να 
είναι οικονοµικά αποτελεσµατική, δηλ. κερδοφόρα. Υπερεκτιµώντας την 
οικονοµική βιωσιµότητα της επιχείρησης εστιάζοντας υπερβολικά σε 
επενδύσεις φιλοπεριβαλλοντικής  λειτουργίας και παραγωγής µπορεί να 
οδηγήσει σε ζηµιές ή ακόµα χειρότερα σε παύση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας.  
 
Τρεις βασικοί εξωτερικοί κίνδυνοι αφορούν: α) τη µη ρεαλιστική/ορθολογική 
διερεύνηση και αξιολόγηση των αναδυόµενων, πράσινων, αγορών, β) την 
επένδυση σε τεχνολογίες ή/και πράσινες πρακτικές που δεν έχουν 
‘ωριµάσει’ ή δοκιµαστεί µέσα στο χρόνο και γ) οι επικρίσεις σε βάρος της 
επιχείρησης όταν αυτή επιχειρεί να προβάλλει µια φιλοπεριβαλλοντική 
δηµόσια εικόνα και η οποία απέχει σηµαντικά από την πραγµατικότητα και 
τις πρακτικές που ο οργανισµός ακολουθεί (γνωστό ως φαινόµενο 
‘greenwash’).   
 
Οι περισσότερες πράσινες αγορές αγαθών και υπηρεσιών είναι ακόµα υπό 
διαµόρφωση και το ποσοστό των καταναλωτών που είναι πρόθυµοι να τα 
αγοράσουν (έστω και ακριβότερα) είναι ακόµα συγκριτικά µικρότερο. Για 
τους λόγους αυτούς η ποιότητα των πράσινων προϊόντων θα πρέπει να 
είναι εφάµιλλη ή υψηλότερη των συµβατικών προϊόντων. Η παραγωγή του 
πράσινου προϊόντος θα πρέπει να µην είναι αυτοσκοπός όταν η ποιότητα 
του ή η τιµή δεν µπορεί να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο συµβατικό προϊόν. 
Για παράδειγµα, η Procter & Gamble τη δεκαετία του 1990 λάνσαρε µια 
σειρά πράσινων προϊόντων η οποία απέτυχε εµπορικά γιατί οι 
καταναλωτές τα αντιµετώπισαν ως υποδεέστερα των συµβατικών.  
Μάλιστα, οι µέθοδοι σχεδιασµού πράσινων προϊόντων χρειάζονται ένα 
δεδοµένο χρονικό διάστηµα ανάπτυξης, προσαρµογής και δοκιµών ώστε οι 
τεχνολογίες και πρακτικές που θα αναπτυχθούν να ‘ωριµάσουν’ και να 
περάσουν σε µεγάλης κλίµακας παραγωγή. Η επένδυση σε ηµιτελείς 
πράσινες τεχνολογίες και πρακτικές που δεν είναι έτοιµες να εφαρµοστούν 
στη µαζική παραγωγή είναι ένα συχνό λάθος που εντοπίζεται στον κλάδο 
της πράσινης επιχειρηµατικότητας, ένας εν δυνάµει κίνδυνος που µπορεί 
οδηγήσει σε αποτυχία το όλο εγχείρηµα. 
 
Επιπλέον, ένα σηµαντικό στοιχείο για την επιτυχηµένη πορεία στην αγορά 
ενός προϊόντος που χαρακτηρίζεται περιβαλλοντικά φιλικό είναι να 
ακολουθούνται συναφείς υπεύθυνες πρακτικές καθ’ όλη τη 
διαδικασία/αλυσίδα παραγωγής του. Όταν σε όλα τα στάδια παραγωγής 
ενός προϊόντος δεν ακολουθούνται περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές 
τότε αυτό δεν µπορεί να χαρακτηριστεί απόλυτα ως πράσινο. Για 
παράδειγµα ένα πλυντήριο που κατά τη λειτουργία του καταναλώνει µικρή 
ποσότητα νερού αλλά και πωλείται από µια εµπορική επιχείρηση που 
ακολουθεί πράσινες πρακτικές δεν µπορεί να χαρακτηριστεί πράσινο αν 
κατά τα αρχικά στάδια της αλυσίδας παραγωγής του χρησιµοποιήθηκαν 



πλεονάζουσες ποσότητες ‘συµβατικής’ ενέργειας ή παράχθηκαν µεγάλες 
ποσότητες από απόβλητα που δεν διαχειρίστηκαν καταλλήλως. 
 
Τέλος, ένας καθοριστικός κίνδυνος που µπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα 
την πράσινη επιχειρηµατικότητα είναι η υπέρµετρη έµφαση στο 
φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ του οργανισµού ή τις πράσινες ιδιότητες του 
παραγόµενου προϊόντος/υπηρεσίας όταν οι σχετικοί ισχυρισµοί δεν είναι 
100% αληθείς ή ακριβείς. Καταναλωτικές οργανώσεις, µέσα ενηµέρωσης 
και δηµοσιογράφοι, ΜΚΟ έχουν επικρίνει την στάση επιχειρήσεων που 
προβάλλουν ανίσχυρα περιβαλλοντικά ‘διαπιστευτήρια’, κάτι που οδηγεί 
µεγάλη µάζα των καταναλωτών να αντιµετωπίζει την αγορά πράσινων 
προϊόντων και την πράσινη επιχειρηµατικότητα µε σκεπτικισµό. Οµοίως, 
κρατικοί φορείς έχουν επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις που πρόβαλλαν 
παραπλανητικές, ανεπαρκείς, ανακριβείς ή ακόµα και ψευδείς πληροφορίες 
για την περιβαλλοντική τους υπευθυνότητα.  
 
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα της αυτοκινητοβιοµηχανίας Lexus της 
οποίας το υβριδικό SUV που λάνσαρε στην βρετανική αγορά το 2009 
διαφηµιζόταν ως λύση στο παγκόσµιο περιβαλλοντικό πρόβληµα της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης καθώς οι εκποµπές ανέρχονταν σε 192g/km CO2, 
σηµαντικά µεν χαµηλότερες από αντίστοιχά µοντέλα ανταγωνιστών µε 
302g/km CO2, αλλά και υψηλότερες από το µέσο όρο που ισχύει για τα 
οχήµατα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη (158g/km CO2). Ως αποτέλεσµα, 
η αρµόδια αρχή απαγόρευσε στην εταιρεία να χρησιµοποιεί δηµόσια 
τέτοιους ισχυρισµούς. Οµοίως, πιο πρόσφατα, η BMW αναγκάστηκε να 
αποσύρει το χαρακτηρισµό ‘φιλικό προς το περιβάλλον’ από ανάλογο 
υβριδικό µοντέλο της που εξέπεµπε 231g/km CO2 - σχεδόν διπλάσιο από 
τους στόχους της ΕΕ. Και ενώ οι επιπτώσεις για τέτοιες επιχειρήσεις-
κολοσσούς από τέτοιες πρακτικές είναι παροδικές έως αµελητέες, σε µια 
µικρή επιχείρηση µπορούν να πλήξουν δραστικά τη φήµη και πελατεία της 
και να την οδηγήσουν σε µαρασµό. 
 

 

 ● Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 

Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) παρέχει σε ένα 
επιχειρηµατικό οργανισµό το πλαίσιο για την αναγνώριση, αξιολόγηση, 
διαχείριση και βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης. Επιτρέπει µια 
ολοκληρωµένη προσέγγιση για την περιβαλλοντική επίδοση και διασφαλίζει 
ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα καταρχάς συµµορφώνεται µε το 
υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο και τη νοµοθεσία. 
 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ωθούν µια επιχείρηση να υλοποιήσει ένα ΣΠ∆, 
µεταξύ των οποίων: 
 

6.4 



• Πιέσεις από δηµόσιους εποπτικούς φορείς, χρηµατοδοτικούς φορείς, 
πελάτες/καταναλωτές, 

• Για την ασφαλέστερη συµµόρφωση µε τους υπάρχοντες αλλά και 
µελλοντικούς (αλλά αναµενόµενους) περιβαλλοντικούς νόµους,  

• Για τη µείωση του συνόλου των αποβλήτων, 

• Περιβαλλοντικές ανησυχίες/ηθικά κίνητρα προστασίας του τοπικού αλλά 
και παγκόσµιου φυσικού πλούτου, 

• Βελτίωση δηµόσιας εικόνας της επιχείρησης/ σχέσεων µε τους 
κοινωνικούς της εταίρους. 

 
Αν και πολλοί επιχειρηµατικοί οργανισµοί εφάρµοζαν άτυπα συστήµατα 
διαχείρισης περιβάλλοντος για µια σειρά ετών, η προτυποποιηµένη µορφή 
ΣΠ∆ πρωτοπαρουσιάστηκε το 1992 από το Βρετανικό Ινστιτούτο 
Προτύπων (BSI) µε το BS7750 πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το 
BS7750 συνέβαλλε στο σχεδιασµό και την κατάρτιση των αντίστοιχων 
προτύπων ΣΠ∆ του Παγκόσµιου Οργανισµού Προτύπων (ISO), ISO14000. 
Η ‘οικογένεια’ προτύπων ISO14000 αποτελεί σήµερα την de facto 
προσέγγιση στα προτυποποιηµένα ΣΠ∆, Η ‘οικογένεια’ προτύπων 
ISO14000 ακολουθεί τη ‘φιλοσοφία’ της σειράς προτύπων διασφάλισης 
ποιότητας ISO9000 και καλύπτει θέµατα όπως τα ακόλουθα:  
 

• Συστήµατα περιβαλλοντικής  

• ∆ιενέργεια περιβαλλοντικού ελέγχου (auditing) 

• Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδοσης 

• Περιβαλλοντική σήµανση (labelling) 

• Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων Life-cycle assessment 

• Περιβαλλοντικά θέµατα σε πρότυπα διασφάλισης προϊόντων  
 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις µε σχετικό ποσοστό διείσδυσης 
στην επιχειρηµατική κοινότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση µεγάλη αποδοχή 
έχει ο Κανονισµός EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) που 
δηµιουργήθηκε το 1995 (και έκτοτε έχει αναθεωρηθεί δυο φορές) και 
θεωρείτε πιο απαιτητικό από το  αντίστοιχο του οργανισµού ISO, το 
ISO14001, µε το τελευταίο να θεωρείται συχνά ως ‘προθάλαµος’ για την 
εφαρµογή του ευρωπαϊκού προτύπου. Βασική διαφορά του EMAS η 
δέσµευση της επιχείρησης για βελτίωση της καθαυτής περιβαλλοντικής 
επίδοσης του οργανισµού (ενώ το ISO14001 εστιάζει στην επίδοση του 
ΣΠ∆), στη διάθεση πληροφοριών περιβαλλοντικής επίδοσης µε τη µορφή 
µιας δηµόσια διαθέσιµης περιβαλλοντικής δήλωση και η προαγωγή και 
ενεργή προώθηση διαλόγου µε τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους που 
είτε επηρεάζουν την λειτουργία της επιχείρησης, είτε έχουν άµεσο ή έµµεσο 
ενδιαφέρον για τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις. 

 
Η υιοθέτηση και υλοποίηση ενός ΣΠ∆ έχει καθαρά εθελοντικό χαρακτήρα, 
δηλαδή δεν υπάρχουν κανονιστικές ρυθµίσεις που να υποχρεώνουν την 
επιχείρηση να ακολουθήσει ένα τέτοιο διαχειριστικό σύστηµα. Όµως, µε τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα να λαµβάνουν εξέχουσα σηµασία, οι δυνάµεις της 



αγοράς, όπως αυτές εκφράζονται σε δηµόσιους και ιδιωτικούς 
διαγωνισµούς ανάθεσης έργων αλλά και στις συναλλαγές µεταξύ 
επιχειρήσεων (επιχειρήσεις-προµηθευτές και επιχειρήσεις-πελάτες), τα 
έχουν άτυπα επιβάλλει στην επιχειρηµατική κοινότητα.  
 
Το κάθε πρότυπο ΣΠ∆ χρησιµοποιεί διαφορετική ορολογία, ωστόσο όλα 
χρησιµοποιούν ως βάση τους ορισµούς του ISO 14001, µε τους 
βασικότερους ορισµούς των εννοιών που απαντώνται σε ένα ΣΠ∆ να 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  
 
 

►Πίνακας 6.2: Ορισµοί εννοιών προτύπων 

Περιβαλλοντική 
πλευρά 

Κάθε διάσταση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας που µπορεί να έρθει σε 
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον. 

Περιβαλλοντική 
επίπτωση 

Κάθε τµήµα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
που µπορεί να συντελέσει σε µερική ή ολική 
µεταβολή της περιβαλλοντικής ποιότητας. Μια 
τέτοια µεταβολή µπορεί να είναι αρνητική ή 
επωφελής αλλά σίγουρα θα έχει µια ή 
περισσότερες συνέπειες στις βιοφυσικές 
λειτουργίες του περιβάλλοντος.   

Σύστηµα 
Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης 

Μέρος του συνολικού συστήµατος διαχείρισης 
µιας επιχείρησης που αναφέρεται στη δοµή, το 
σχεδιασµό, τις πρακτικές, τις διαδικασίες και τους 
πόρους που είναι απαραίτητα για την 
αποτελεσµατική υλοποίηση, παρακολούθηση και 
ανασκόπηση της ακολουθούµενης 
περιβαλλοντικής πολιτικής.  

Περιβαλλοντική 
πολιτική 

Μια δήλωση που αποτυπώνει τις γενικές αρχές 
που ακολουθεί και τις προθέσεις µιας επιχείρησης 
σε σχέση µε την προαγωγή της περιβαλλοντικής 
της επίδοσης. Θα πρέπει να παρουσιάζει το 
πλαίσιο δράσης προς αυτή την κατεύθυνση µε 
σκοπό τον προσδιορισµό περιβαλλοντικών 
σκοπών και στόχων. 

 
 
Η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί µια περιοδική διαδικασία µε άξονα τη 
διαρκή βελτίωση. Το ISO14001 χρησιµοποιεί το µοντέλο που απεικονίζεται 
στο σχήµα 6.2 για να αποτυπώσει την προσέγγιση που προτείνει στην 
υλοποίηση ενός ΣΠ∆. Το ΣΠ∆ αποτελεί ένα δυναµικό σύστηµα το οποίο 
πρέπει να ενσωµατώνει διαχρονικά τεχνολογικές τάσεις και εξελίξεις αλλά, 
ταυτοχρόνως, µεταβολές στις στάσεις-αντιλήψεις και προσδοκίες των 
επιµέρους κοινωνικών εταίρων που επηρεάζουν την επιχείρηση. 
 
 



 
►Σχήµα 6.2: ΣΠ∆ και διαρκής βελτίωση 
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Οµοίως, στις ΗΠΑ η αρµόδια αρχή περιβαλλοντικής προστασίας (EPA) έχει 
υιοθετήσει ένα αντίστοιχο µοντέλο µε κυριότερη αρχή αυτή της διαρκούς 
βελτίωσης (Σχήµα 6.3). Στην πλειονότητά τους και τα υπόλοιπα µοντέλα 
οργάνωσης ΣΠ∆ δοµούνται βάσει αυτή της απλής προσέγγισης.   
 
 

►Σχήµα 6.3: Το µοντέλο Plan-Do-Check-Act της ΕΡΑ 

 
 



Ένα ΣΠ∆ καλύπτει την αποτίµηση των περιβαλλοντικών 
πλευρών/διαστάσεων και επιπτώσεων που απορρέουν από την τις 
παραγωγικές διαδικασίες και τελικά προϊόντα-υπηρεσίες µιας επιχείρησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, το ΣΠ∆ τυπικά θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 

• Την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισµού  

• Την αναγνώριση των σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και 
επιπτώσεων της επιχείρησης 

• Τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους της επιχείρησης  

• Τη στρατηγική υλοποίησης των περιβαλλοντικών στόχων που θα 
συµπεριλαµβανοµένης και της σχετικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων των εργαζοµένων 

• Την πολιτική παρακολούθησης και ανασκόπησης του ΣΠ∆. 
  

Η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί ένα καθοριστικής σηµασίας έγγραφο 
που προσδιορίζει τη συνολική στρατηγική της επιχείρησης σε σχέση µε το 
περιβάλλον. Θα πρέπει να είναι γραµµένη µε σαφήνεια και να αναφέρει τις 
επιµέρους επιπτώσεις που έχει η παραγωγική διαδικασία του οργανισµού 
καθώς και τη δέσµευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισµού προς την 
κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης ή ακόµα και της εξάλειψης της 
συνεπαγόµενης περιβαλλοντικής υποβάθµισης.   
 
Το ISO 14004 παρέχει πρακτική βοήθεια για τα επιµέρους θέµατα που 
πρέπει να εκφράζονται στην περιβαλλοντική πολιτική, επισηµαίνοντας, 
χωρίς να περιορίζεται, στα ακόλουθα:  
 

• Συµµόρφωση µε την τρέχουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία ή 
οποιεσδήποτε άλλες κανονιστικές απαιτήσεις που συνδέονται µε τις 
περιβαλλοντικές πλευρές της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

• Έλεγχος της ρύπανσης που προκύπτει από τις λειτουργίες της 
επιχείρησης.  

• Η επίτευξη διαρκούς βελτίωσης διαµέσου της ανάπτυξης 
διαδικασιών αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης και 
σχετικών (κατά βάση ποσοτικών) δεικτών επίδοσης. 

• Την ελαχιστοποίηση δραστικών ανεπιθύµητων επιπτώσεων που 
προκύπτουν από την διαχρονική ανάπτυξη του οργανισµού.  

• Το σχεδιασµό προϊόντων και υπηρεσιών λαµβάνοντας υπόψη 
περιβαλλοντικές διαστάσεις στην παραγωγική διαδικασία  

• ∆έσµευση για υποδειγµατική περιβαλλοντική διαχείριση συγκριτικά 
µε άλλες αντίστοιχες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

 
Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η περιβαλλοντική πολιτική της 
επιχείρησης θα καθορίσει πραγµατικά τον τρόπο και το βαθµό στον οποίο ο 
οργανισµός θα συµβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία και τη 
διατήρηση ή/και βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας.   
 



Στην ανάπτυξη ενός ΣΠ∆ η επιχείρηση έχει τρεις επιλογές:  
 

� Να εφαρµόσει ένα σύστηµα που έχει αναπτύξει και διαµορφώσει η 
ίδια 

� Να εφαρµόσει ένα σύστηµα βάσει του ISO 14001 ή του EMAS και 
να αναζητήσει επίσηµη πιστοποίηση του συστήµατος από 
ανεξάρτητο, εξωτερικό φορέα πιστοποίησης.  

� Να χρησιµοποιήσει τα πρότυπα αυτά ως πλαίσιο καθοδήγησης και 
να µην προχωρήσει σε διαδικασίες πιστοποίησης.  

 
Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχουν µια σειρά από κόστη για την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα που θα επιδιώξει το σχεδιασµό και ανάπτυξη 
ενός ΣΠ∆. Το κόστος εξαρτάται από το µέγεθος της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, τον κλάδο δραστηριοποίησης, την πολυπλοκότητα των 
παραγωγικών διαδικασιών. Τα οφέλη είναι πιο δύσκολο να εκτιµηθούν µε 
σχετική ακρίβεια αλλά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν και το έµµεσο 
όφελος της περιβαλλοντικής προστασίας και διατήρησης της 
περιβαλλοντικής ποιότητας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη θα 
πρέπει να ξεπερνούν το συνολικό κόστος. 
 
Το βασικότερο όφελος από ένα ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό ΣΠ∆, 
όπως προαναφέρθηκε, είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων 
στο περιβάλλον από την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Αν και είναι η 
σηµαντικότερή του συνεισφορά, δεν µπορεί να εκφραστεί απόλυτα σε 
όρους χρηµατοοικονοµικούς - κάτι που ίσως θα έπρεπε και να αποφεύγεται 
καθώς η αποτίµηση του περιβάλλοντος συχνά οδηγεί σε αστοχίες. Η 
βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µπορεί να συµβάλλει σε µείωση 
του λειτουργικού κόστους που µε τη σειρά της εν δυνάµει να επηρεάσει 
θετικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, κάνοντάς τη πιο ‘ελκυστικό’ 
ανάδοχο ή συνεργάτη σε διαγωνισµούς ανάθεσης έργων ή συνεργασίες 
µεταξύ επιχειρήσεων. Εισάγοντας νέες πρακτικές για τη µείωση των 
αποβλήτων ή/και την εξοικονόµηση ενέργειας µπορεί να συµβάλλει στην 
ανάπτυξη καινοτοµιών. Η δέσµευση για νοµοθετικής συµµόρφωσης που 
προϋποθέτει το ΣΠ∆ ελαχιστοποιεί το περιθώριο επιβολής κυρώσεων ή 
χρηµατικών προστίµων για περιβαλλοντικές παραβάσεις αλλά και συναφών 
δικαστικών αντιδικιών.  
 
Η προαγωγή της δηµόσιας εικόνας της επιχείρησης θεωρείται ως 
σηµαντικός όφελος από την εφαρµογή και πιστοποίηση του ΣΠ∆. Καθώς 
ολοένα και περισσότεροι πολίτες γίνονται πιο ευαισθητοποιηµένοι σε 
περιβαλλοντικά θέµατα, προσδοκούν οι επιχειρήσεις που τους 
εξυπηρετούν και µε τις οποίες συναλλάσσονται να λειτουργούν µε 
περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Επενδυτές και δηµόσιοι εποπτικοί φορείς 
επηρεάζονται θετικά από την ύπαρξη ενός ΣΠ∆, ενώ οι σχέσεις µε την 
τοπική κοινωνία όπου η επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη και 
δραστηριοποιείται βελτιώνονται. 
  



Τέλος, το αποτέλεσµα που έχει ένα ΣΠ∆ στους εργαζοµένους της 
επιχείρησης δεν πρέπει να αγνοείται. Αν η διοίκηση µια επιχείρησης 
επικοινωνήσει µε επιτυχία το µήνυµα της χρηστής διαχείρισης πόρων και 
αποβλήτων και συµβάλλει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των 
υπαλλήλων, τότε το ΣΠ∆ µπορεί να έχει επίπτωση στο ηθικό του 
προσωπικού, την ικανοποίηση τους από την εργασίας τους και τον 
εργασιακό τους χώρο, τη βελτίωση της οργανωσιακής κουλτούρας της 
επιχείρησης και εν τέλει της παραγωγικότητας.  
 
 

 ● Πράσινη επιχειρηµατικότητα για πιο βιώσιµη ανάπτυξη  

 

Οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι 
το περιβάλλον διέρχεται κρίση, µε πιέσεις που ξεκίνησαν από την περίοδο 
της Βιοµηχανικής Επανάστασης. Κρίσιµα περιβαλλοντικά προβλήµατα 
έχουν κυριαρχήσει τις τελευταίες δεκαετίες στη δηµόσια συζήτηση για την 
περιβαλλοντική προστασία: η κλιµατική αλλαγή, η τρύπα του όζοντος, η 
όξινη βροχή, η ερηµοποίηση, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η µόλυνση 
των υδάτινων πόρων, η υπερεκµετάλλευση ανανεώσιµων πόρων όπως τα 
δάση ή τα αλιεύµατα.  
 
Τα στοιχεία συναφών ερευνών είναι χαρακτηριστικά: αν ο παγκόσµιος 
πληθυσµός ακολουθούσε τα πρότυπα διαβίωσης των κατοίκων του 
Ηνωµένου Βασιλείου, τότε θα χρειάζονταν τρεις πλανήτες σαν τη Γη για να 
καλυφθούν οι ανάγκες του. Αν πάλι ζούσαν ακολουθώντας τα 
καταναλωτικά πρότυπα του µέσου Αµερικανού θα χρειάζονταν πέντε! Με 
τις οικονοµίες αναπτυσσόµενων χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία να έχουν 
διαρκή ανοδική πορεία κρίνεται επιβεβληµένη η αλλαγή του µοντέλου 
επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης µε το κριτήριο της βιωσιµότητας να είναι 
κυρίαρχο. 
 
Σε καµία άλλη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας οι περιβαλλοντικές 
προκλήσεις δεν ήταν τόσο έντονες. Αν και η διαχρονική εξέλιξη της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας συνέβαλλε στην δηµιουργία γνώσης και 
ικανοτήτων για πρωτοφανή οικονοµική µεγέθυνση και (υλική) ευηµερίας το 
περιβαλλοντικό πρόβληµα είναι πιο έντονο από ποτέ. Στο κατώφλι του 21ου 
αιώνα βρισκόµαστε σε ένα σταυροδρόµι όπου το µέγεθος των επιπτώσεων 
της παγκόσµιας οικονοµίας έρχεται σε αντιδιαστολή µε την ικανότητα του 
πλανήτη να ανταποκριθεί στις πιέσεις που δέχεται: είτε θα χρησιµοποιηθεί 
η σωρευµένη τεχνογνωσία για την αλλαγή του τρόπου αλληλεπίδρασής µας 
µε το περιβάλλον ή το τελευταίο θα µεταβληθεί σε τέτοιο βαθµό που θα 
επηρεάσει δραστικά τη ζωή όλων µας. 
 
Η βιώσιµη ανάπτυξη, δηλ. το µοντέλο εκείνο ανάπτυξης που ικανοποιεί τις 
παρούσες ανθρώπινες ανάγκες χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την ευηµερία 

6.5 



και ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, 
έχει προσδιοριστεί ως η αλληλεπίδραση τριών διαφορετικών αλλά 
ταυτόχρονα απόλυτα αλληλοεξαρτώµενων συστηµάτων: του οικονοµικού, 
του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού. Η επιδίωξη της βιώσιµης 
ανάπτυξης προϋποθέτει την οικονοµική αποτελεσµατικότητα ταυτόχρονα 
µε την κοινωνική ευθυδικία και την περιβαλλοντική προστασία και 
διατήρηση.  
 
Μεταξύ των επιµέρους θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν προταθεί για 
να αποσαφηνίσουν την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης είναι σηµαντικό για 
τους σκοπούς του συγκεκριµένου κεφαλαίου να παρουσιαστεί το µοντέλο 
των έκκεντρων κύκλων για την αποτύπωση της σχέσης µεταξύ του 
οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού συστήµατος (Σχήµα 6.4). Το 
συγκεκριµένο σχηµατοποιηµένο µοντέλο αναδεικνύει τη βαθιά εξάρτηση 
της οικονοµικής δραστηριότητας και της κοινωνικής ευηµερίας από την 
κατάσταση του περιβάλλοντος. Αντικατοπτρίζει δε ότι οι οικονοµικές 
δραστηριότητες θα πρέπει να διενεργούνται στα πλαίσια που θέτει ο 
κοινωνικός ιστός (όπως αυτά διαγράφονται από το υπάρχον σύστηµα 
αξιών, βλ. δικαιοσύνη, αµεροληψία, ελευθερία, κλπ.), ταυτόχρονα όµως η 
οικονοµική δραστηριότητα και κοινωνική ευηµερία πρέπει να επιδιώκονται 
εντός των πεπερασµένων ορίων που έχουν τα βιοφυσικά συστήµατα 
απαραίτητων για την ανθρώπινη επιβίωση τα απαραίτητα για την 
ανθρώπινη επιβίωση βιοφυσικών συστήµατα  του πλανήτη. 
 
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα, ως κύτταρο του οικονοµικού συστήµατος 
και της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, έχει δραστικό ρόλο στην 
προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της χρηστής διαχείρισης του 
περιβάλλοντος. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη ότι η νοµοθεσία για το 
περιβάλλον αυξάνει σε πεδίο εφαρµογής (όπως και σε αριθµό 
διατάξεων/ρυθµίσεων) αλλά και τις πιέσεις οµάδων ενδιαφέροντος-
καταναλωτών πάνω σε θέµατα περιβαλλοντικής συνάφειας, τότε η 
µεµονωµένη επιχείρηση έχει σοβαρό κίνητρο να δραστηριοποιηθεί πιο 
ενεργά και να ενσωµατώσει στη στρατηγική και τις πρακτικές της τον 
παράγοντα περιβάλλον. 
 
Οι διεθνείς τάσεις της οικονοµίας δείχνουν το δρόµο προς το ‘πρασίνισµα’ 
της επιχειρηµατικότητας: το κόστος χρήσης πόρων αλλά και της 
διάθεσης/διαχείρισης των καταλοίπων (απορριµµάτων) της παραγωγικής 
διαδικασίας βαίνει αυξανόµενο µε την εισαγωγή ‘πράσινων’ φόρων και την 
ταυτόχρονη διαχρονική σπανιότητα συγκεκριµένων πρώτων υλών (πόρων). 
Μια επιχειρηµατική δραστηριότητα µε περιθώριο κέρδους 25% για κάθε 1€ 
δαπάνης σε περιβαλλοντικά κόστη χρειάζεται να πραγµατοποιήσει 
πωλήσεις τουλάχιστον 4€ για να αποφύγει της ζηµιές. Είναι ευδιάκριτο από 
το απλό αυτό παράδειγµα ότι είναι πιο ρεαλιστική (και συχνά πιο εύκολη) η 
προσέγγιση περικοπής τους κόστους που σχετίζεται µε το περιβάλλον 
συγκριτικά µε την επίτευξη αύξησης των πωλήσεων. 
 
 



 
 
 

►Σχήµα 6.4: Η σχέση αλληλεπίδρασης του οικονοµικού, 

κοινωνικού και περιβαλλοντικού συστήµατος στα πλαίσια της βιώσιµης 

ανάπτυξης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βασικές συνιστώσες της υπεύθυνης περιβαλλοντικής διαχείρισης µε 
στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι η αρχή της πρόληψης και η αρχή ‘ο 
ρυπαίνων πληρώνει’ που διατυπώθηκαν µε σαφήνεια στη διάσκεψη του 
ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Ρίο ντε Τζανέϊρο, 1992). 
Η αρχή της πρόληψης επισηµαίνει ότι, µε δεδοµένο το υψηλό επίπεδο 
αβεβαιότητας στην ακριβή πρόβλεψη της περιβαλλοντικής υποβάθµισης, η 
πλέον συνετή προσέγγιση είναι η αποφυγή πολιτικών και πρακτικών που 
µπορεί να έχουν µη-βιώσιµα αποτελέσµατα ή/και αρνητικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο. Η θεµελιώδης αυτή πρόταση θέτει τις ηθικές και πρακτικές 
βάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και προτείνει την ανάληψη 
δράσεων αντιµετώπισης της µόλυνσης ακόµα και αν δεν υπάρχουν 
αδιάσειστα επιστηµονικά δεδοµένα για το µέγεθος της επίπτωσης µε 
απώτερο στόχο την έγκαιρη πρόληψη της περιβαλλοντικής υποβάθµισης-
ζηµιάς. 
Η αρχή ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’ όπως είναι ευνόητο υποδηλώνει ότι 
υπεύθυνος για µια δεδοµένη περιβαλλοντική υποβάθµιση ή ζηµιά είναι το 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που την προκάλεσε µε τις δραστηριότητές του. 
Η συγκεκριµένη αρχή υπογραµµίζει τη δέσµευση που πρέπει διέπει 
οποιονδήποτε πραγµατοποιεί εν δυνάµει περιβαλλοντικά επιβλαβείς 
οικονοµικές δραστηριότητες να προνοεί για την αποκατάσταση του τοπικού 
περιβάλλοντος στην πρότερη µορφή του.  

Κοινωνία 

Οικονοµία 

Περιβάλλον 



Η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ενσωµατώνει 
τις συγκεκριµένες αρχές στο κανονιστικό πλαίσιό της για το περιβάλλον. Για 
παράδειγµα το ‘καθήκον’ περιβαλλοντικής προστασίας έχει αρχίσει να 
υιοθετείται στην νοµοθεσία για την διαχείριση αποβλήτων, µε τον 
παραγωγό αποβλήτων να είναι υποχρεωµένος εκ του νόµου να φροντίσει 
την ασφαλή τελική τους διάθεση. Οµοίως, νέοι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων 
και εκτάσεων µε µολυσµένο έδαφος µπορούν να απαιτήσουν από τον 
προηγούµενο ιδιοκτήτη να πληρώσει το κόστος αποκατάστασης. Τέλος, η 
διευρυµένη ευθύνη των παραγωγών (Extended Producer Responsibility - 
EPR) προβλέπει ότι ο κατασκευαστής ενός προϊόντος φέρει σηµαντικό 
βαθµό ευθύνης για τη διαχείριση του προϊόντος αφού παρέλθει ο χρήσιµος 
χρόνος ζωής του. Αυτοκίνητα και άλλα τροχοφόρα οχήµατα, συσκευασίες 
καταναλωτικών προϊόντων, µπαταρίες ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα 
έχουν συµπεριληφθεί στις συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Η σχέση αλληλεπίδρασης επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης συχνά εκφράζεται µε 
το µοντέλο της οικο-αποδοτικότητας (eco-efficiency) που συχνά ορίζεται και 
ως παραγωγικότητα ή αποδοτικότητα πόρων. Η οικο-αποδοτικότητα 
δηλώνει την επιδίωξη της κατά το δυνατόν µεγαλύτερης χρησιµότητας ανά 
µονάδα πρώτης ύλης ή φυσικού/ενεργειακού πόρου. Ένα συχνό µέτρο 
οικο-αποδοτικότητας είναι η κατανάλωση καυσίµου εκφρασµένη σε χλµ. 
ανά λίτρο. Ενώ τα χιλιοµετρική απόσταση εκφράζει την χρησιµότητα, η 
µονάδα µέτρησης του λίτρου ουσιαστικά δηλώνει τον όγκο του καυσίµου 
που χρειάζεται για να επιτευχθεί αυτή η χρησιµότητα.  
Η οικο-αποδοτικότητα αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η χρησιµότητα του προϊόντος που 
προσφέρει η επιχείρηση είναι αυτό για το οποίο πληρώνουν οι 
καταναλωτές και οι πόροι που χρειάζονται για την παραγωγή του είναι 
ουσιαστικά το κόστος για να αποδοθεί αυτή η χρησιµότητα (π.χ. το κόστος 
του καυσίµου). Μια επιχειρηµατική δραστηριότητα µε συγκριτικά υψηλή 
οικο-αποδοτικότητα πετυχαίνει να είναι πιο κερδοφόρα και µε χαµηλότερο 
κόστος (έναντι των ανταγωνιστών της) να παρέχει αγαθά µε την ίδια ή 
µεγαλύτερη χρησιµότητα.  
Ωστόσο, η επίτευξη αυξηµένης οικο-αποδοτικότητας είναι κάτι που 
συνδέεται µε τη βελτίωση της υπάρχουσας τεχνολογίας, η οποία είναι 
χρονοβόρα διαδικασία και µε αβέβαια αποτελέσµατα ως προς το κατά 
πόσο µπορεί να εφαρµοστεί στη µαζική παραγωγή. Το Toyota Prius για 
παράδειγµα παρουσιάζεται ως ένα αυτοκίνητο φιλικό προς το περιβάλλον, 
προηγµένης τεχνολογίας λειτουργικά, του οποίου η αποδοτικότητα 
καυσίµων δεν διαφέρει σηµαντικά από ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο που 
κινείται µε diesel και αν και εκπέµπει λιγότερους αέριους ρύπους (περίπου 
το 66% CO2 ενός συµβατικού αυτοκινήτου) απέχει πολύ από ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο οικο-αποδοτικότητας. 
Ένα επιπλέον πρόβληµα της οικο-αποδοτικότητας νέων προϊόντων είναι η 
µείωση ή/και αντιστάθµιση των οφελών που προσδοκούµε να λάβουµε από 
αυτά (φαινόµενο γνωστό και ως ‘rebound effect’). Αυτό συµβαίνει όταν η 



χρησιµοποίηση πράσινων προϊόντων, αντισταθµίζεται από την αυξανόµενη 
χρήση τους, δηλαδή, όταν το µικρότερο κόστος της ενέργειας/πόρων 
προσφέρει µεγαλύτερη οικονοµική άνεση για αυξηµένη κατανάλωση. Για 
παράδειγµα, έρευνες έχουν δείξει ότι οι λάµπες εξοικονόµησης τείνουν να 
αφήνονται περισσότερες ώρες αναµµένες από τις κοινές λάµπες και οι 
ιδιοκτήτες υβριδικών οχηµάτων να διανύουν συγκριτικά µεγαλύτερες 
χιλιοµετρικές αποστάσεις. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι για να έχει 
ουσιαστικά οφέλη η οικο-αποδοτικότητα ενός προϊόντος θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη και η συχνότητα κατανάλωσής του. 
 

Το Σχήµα 6.5 απεικονίζει ένα στοιχειώδες µοντέλο υλοποίησης µιας 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όλα τα βέλη που εισέρχονται και 
εξέρχονται αντιπροσωπεύουν κόστη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
αντίστοιχα. Με το παραγόµενο προϊόν/υπηρεσία να αποτελεί την πηγή 
εισοδήµατος για τον επιχειρηµατία γίνεται φανερό ότι, καθώς ανέρχεται η 
παραγωγή, η ταυτόχρονη εξοικονόµηση πόρων και αποβλήτων (εισροών 
και εκροών) µπορεί συµβάλλει στην κερδοφορία. 
 
 

►Σχήµα 6.5: ∆ιαδικασία παραγωγής επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Το Σχήµα 6.6 παρουσιάζει πως ένας µεγάλος αριθµός επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων αθροιστικά διαµορφώνει µια αλυσίδα παραγωγής. 
Πρωτογενείς επιχειρήσεις που αντλούν τις πρώτες ύλες τους από τη Γη 
τείνουν να είναι και οι πιο περιβαλλοντικά επιβλαβείς. Για παράδειγµα, η 
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εξόρυξη χαλκού προϋποθέτει την ανασκαφή πολλαπλάσιων ποσοτήτων 
εδάφους και αδρανών υλικών. Για 1 κιλό χαλκού αναλογούν 50-200 κιλά 
αποβλήτων και 50-100 MJ ενέργειας, αρκετής για να ανάψει 1 λάµπα 100 
MW για περισσότερες από 10 ηµέρες. Αυτός είναι και ο βασικότερος η 
ανακύκλωση αγαθών, των οποίων ο χρόνος ζωής τους έχει παρέλθει , είναι 
σηµαντική – αντισταθµίζει τα πιο επιβαρυντικά για το περιβάλλον στάδια 
παραγωγής ενός προϊόντος.  
 
Οι δευτερογενείς (µεταποιητικές) επιχειρηµατικές δραστηριότητες τείνουν 
να είναι και  αυτές δραστικά επιβαρυντικές για το περιβάλλον. Οι τριτογενείς 
(εµπόριο, υπηρεσίες) αν και έχουν τις λιγότερες επιπτώσεις αντιµετωπίζουν 
ένα σηµαντικό πρόβληµα: µε τη αύξηση της ζήτησης για πιο φιλικά προς το 
περιβάλλον αγαθά οι επιπτώσεις των προϊόντων/υπηρεσιών που 
εµπορεύονται-προσφέρουν βρίσκονται έξω από τη σφαίρα άµεσου ελέγχου 
τους. Αντιστρόφως, σε µια αλυσίδα παραγωγής που καθ’ ‘όλα τα στάδιά 
της ακολουθεί περιβαλλοντικά ήπιες πρακτικές, το τελικό προϊόν που 
πωλείται στον τελικό καταναλωτή µπορεί να χαρακτηριστεί µε ασφάλεια 
‘πράσινο’.  
 
 

►Σχήµα 6.6: Ο κύκλος ζωής ενός αγαθού 

 

 
 
 
 

 

 

 
Τα περιβαλλοντικά οφέλη και η οικο-αποδοτικότητα ενός προϊόντος 
µπορούν να εξεταστούν ως το άθροισµα των πράσινων πρακτικών που 
εφαρµόζονται στο κάθε επιµέρους στάδιο παραγωγής. Αν για παράδειγµα 
σε ένα προϊόν που στην αλυσίδα παραγωγής του χρειάζεται 10 στάδια για 
να ολοκληρωθεί, αν επιτευχθεί µια µείωση της τάξης του 20% στους 
πόρους που χρειάζονται σε κάθε στάδιο τότε αθροιστικά η εξοικονόµηση 
πόρων που θα πραγµατοποιηθεί είναι περίπου 89%. Συνεπώς, 
εφαρµόζοντας µικρής κλίµακας και εύκολα υλοποιήσιµες πράσινες 
παρεµβάσεις σε κάθε βήµα της παραγωγικής αλυσίδας µπορούν να 
οδηγήσουν σε µια τελική αξιοσηµείωτη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
επίδοσης.  
 
Με στόχο η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης πιο λειτουργική, έχει 
επισηµανθεί η µετατροπή του γραµµικού συστήµατος παραγωγής του 

Πρωτογενής 

Παραγωγή 

Μεταποίηση Εµπορική 

∆ιάθεση 

Κατανάλωση Τελική ∆ιάθεση  

Χρησ/νου Προϊόντος 



σχήµατος 6.6 σε κλειστό σύστηµα, όπου οι επιµέρους δραστηριότητες στην 
αλυσίδα παραγωγής δε θεωρούνται αποµονωµένες αλλά στενά 
αλληλένδετες. Σε ένα τέτοιο κλειστό σύστηµα (Σχήµα 6.7) άχρηστα υλικά 
κάποιου φορέα µετατρέπονται σε πόρο κάποιου άλλου. Τα απόβλητα 
δηλαδή µιας παραγωγικής δραστηριότητας µετατρέπονται σε ένα 
σηµαντικό πόρο κάποιας άλλης και υπό αυτό το πρίσµα καθίστανται 
οικονοµικά συµφέρουσα η αξιοποίησή τους στην παραγωγή νέων αγαθών, 
ως εναλλακτικές πρώτες ύλες ή καύσιµα. Αυτή η αντίληψη της έχει σήµερα 
υιοθετηθεί από πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο στα πλαίσια της 
βιοµηχανικής οικολογίας, µιας προσέγγισης διαχείρισης της ρύπανσης και 
περιορισµού της περιβαλλοντικής υποβάθµισης που στηρίζεται στην 
ισορροπία της φύσης όπου η συνεργασία των ειδών οδηγεί σε µια αέναη 
µετατροπή των αποβλήτων σε ενέργεια και πρώτη ύλη.  
 
 

►Σχήµα 6.7: Το κλειστό σύστηµα παραγωγής 

  
 

Στην προσπάθεια ορθού χειρισµού των παραπροϊόντων της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και σε εναρµόνιση µε την αειφόρο 
ανάπτυξη έχει αναπτυχθεί η προσέγγιση της ιεράρχησης των αποβλήτων 
βάσει της βέλτιστης µεθόδου διαχείρισής τους µε κριτήριο την 
ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (Σχήµα 6.8).  
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►Σχήµα 6.8: Ιεράρχηση επιλογών διαχείρισης αποβλήτων 

 
 
 
 

Πρόληψη 
 

Ελαχιστοποίηση 
 

Επαναχρησιµοποίηση 
 

Ανακύκλωση 
 

Ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα 
 

Τελική διάθεση (ταφή υπολειµµάτων) 
 
 
 

Ξεκινώντας από τη βάση της πυραµίδας επιµέρους επιλογές διαχείρισης 
των αποβλήτων είναι: 
 
� Η τελική απόθεση υπολειµµάτων της παραγωγικής διαδικασίας σε 

χώρους υγειονοµικής ταφής, που αποτελεί την λιγότερο επιθυµητή 
πρακτική, η οποία θα πρέπει να ακολουθείται αφού έχουν αποκλειστεί 
όλες οι άλλες λύσεις. Σε ένα πλαίσιο χρηστής διαχείρισης αποβλήτων 
το ποσοστό των παραπροϊόντων που ακολουθεί τη συγκεκριµένη ‘οδό’ 
θα είναι το συγκριτικά µικρότερο έναντι των άλλων πρακτικών. 

� Η ενεργειακή ανάκτηση από απόβλητα αποτρέπει την έκλυση µεθανίου 
στην ατµόσφαιρα µετατρέποντας τον άνθρακα που περιέχουν οι ύλες 
σε CO2 και παράγοντας θερµική ή/και ηλεκτρική ενέργεια.  

� Η ανακύκλωση των προϊόντων, όπου απόβλητα µετατρέπονται σε 
υλικά-ουσίες που θα χρησιµοποιηθούν εν νέου στην παραγωγική 
διαδικασία.  

� Η επαναχρησιµοποίηση υλών, όπου συσκευασίες/εξαρτήµατα των 
προϊόντων χρησιµοποιούνται ξανά (π.χ. επαναχρησιµοποίηση των 
γυάλινων µπουκαλιών).  

� Ο περιορισµός και η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που µπορεί να 
επιτευχθεί µε καλύτερη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού 
ή/και τον αυστηρότερο έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής ή/και την 
βελτίωση της παραγωγικότητας που προσωπικού. 

� Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, που αποτελεί την πιο επιθυµητή 
πρακτική αλλά ταυτόχρονα και την πιο δύσκολη να επιτευχθεί καθώς 
απαιτεί δραστικές αλλαγές µε τον (επανα)σχεδιασµό της παραγωγικής 
διαδικασίας να είναι η βασική προϋπόθεση. 

 

Περισσότερο επιθυμητή 

πρακτική 

Λιγότερο επιθυμητή 

πρακτική 



 

 ● Πράσινη επιχειρηµατικότητα και κοινωνική υπευθυνότητα  

 

Η οικονοµική δραστηριότητα υπό το πρίσµα της πράσινης 
επιχειρηµατικότητας έχει τις θεωρητικές της βάσεις στο ευρύτερο πλαίσιο 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (corporate social responsibility – CSR). Η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί την έννοια οµπρέλα των 
πολιτικών και πρακτικών που µια επιχείρηση σχεδιάζει και υλοποιεί µε 
στόχο τη βελτίωση της µη-χρηµατοοικονοµικής (κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής) της επίδοσης. Αν και δεν αποτελεί νεοσύστατη έννοια 
άρχισε να γίνεται αναπόσπαστο κοµµάτι της στρατηγικής ατζέντας 
επιχειρήσεων ανά τον κόσµο από τη δεκαετία του 1990 και να προωθείται 
δυναµικά από διεθνείς οργανισµούς, κυβερνητικούς φορείς αλλά και φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών. Στη µεταβολή αυτή συνέβαλλαν καθοριστικές 
περιπτώσεις επιχειρηµατικής ανευθυνότητας, περιβαλλοντικών 
ατυχηµάτων, λογιστικών σκανδάλων (π.χ. οι περιβαλλοντικές καταστροφές 
στο Bhopal και του Exxon Valdez στην Αλάσκα, τα σκάνδαλα των εταιρειών 
Enron, WorldCom και Parmalat, οι κατηγορίες σε βάρος της Nike για 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων). Τέτοια περιστατικά συντέλεσαν 
για τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου, των αξιών και του τρόπου µε το 
οποίο πρέπει να διενεργείται η επιχειρηµατική δραστηριότητα µε βασική 
προτεραιότητα την ευηµερία του (κοινωνικού) συνόλου. 
 

Μέχρι τη δεκαετία του ’70 η επικρατούσα άποψη ήταν ότι η επιχειρηµατική 
δραστηριότητα είναι υπεύθυνη µόνο απέναντι στους φορείς που της 
παρέχουν κεφάλαια (επενδυτές-µετόχους-χρηµατοδότες). Ο οικονοµολόγος 
Milton Friedman υπήρξε ο βασικός υποστηρικτής αυτής της ιδέας, 
υποστηρίζοντας ότι ο µοναδικός σκοπός της επιχείρησης είναι η 
µεγιστοποίηση του κέρδους. Ωστόσο µε την έξαρση παγκόσµιων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβληµάτων µια πιο ρεαλιστική 
προσέγγιση ήρθε στο προσκήνιο των εργαλείων επιχειρηµατικής 
στρατηγικής, µε την επιχειρηµατική υπευθυνότητα να συνδέεται µε 
ευρύτερους στόχους όπως η ‘τρισδιάστατη’ επίδοση (triple-bottom-line, δηλ. 
οικονοµική-κοινωνική-περιβαλλοντική επίδοση) και οι καλές σχέσεις µε 
όλους τους κοινωνικούς εταίρους της επιχείρησης. Ο θεωρητικός Archie B. 
Carroll υπήρξε από τους βασικότερους υποστηρικτές αυτής της άποψης 
διατυπώνοντας την ΕΚΕ ως µια πυραµίδα µε τέσσερις βασικές συνιστώσες 
(Σχήµα 6.9). 
 

� Την οικονοµική υπευθυνότητα, τη βάση της πυραµίδας και την 
πρωταρχική ευθύνη που φέρει ένας επιχειρηµατικός οργανισµός. 
Αναφέρεται στον ζωτικής σηµασίας στόχο που πρέπει να έχει µια 
επιχειρηµατική δραστηριότητα: να παράγει ποιοτικά προϊόντα που 
καλύπτουν τις καταναλωτικές ανάγκες και την αγοραία ζήτηση και να τα 
προσφέρει σε τιµή που θα της αποφέρει κέρδος – να διατηρεί την 

6.6 



λειτουργική της αποδοτικότητα και την ανταγωνιστική της θέση στην 
αγορά. 

� Την υπευθυνότητα έναντι του νοµοθετικού πλαισίου. Η επιχειρηµατική 
δραστηριότητα θα πρέπει να επιδιώκει το τους οικονοµικούς της 
στόχους πάντα µε συµµόρφωση στους νόµους, οι οποίοι ουσιαστικά 
ενσωµατώνουν και αντανακλούν τις θεµελιώδεις αρχές της κοινωνικά 
δίκαιης (επιχειρηµατικής-οικονοµικής) συµπεριφοράς. 

� Η ηθική υπευθυνότητα. Αντανακλά τις προσδοκίες της κοινωνίας για τη 
χρηστή επιχειρηµατική δραστηριότητα που ξεπερνούν την απλή 
νοµοθετική συµµόρφωση. Καλύπτει όλους εκείνους τους άτυπους 
κανόνες και νόρµες, τις ηθικές αξίες και δικαιώµατα που σκιαγραφούν 
το τι θεωρούν δίκαιο και ορθό οι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι. 

� Η φιλανθρωπική υπευθυνότητα, που αναφέρεται σε εθελοντικές 
δράσεις ή σε πρακτικές που εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια ενός 
επιχειρηµατικού οργανισµού αποσκοπώντας στην βελτίωση της 
κοινωνικής ευηµερίας. Είναι δράσεις που καθιστούν την επιχείρηση ένα 
‘καλό κοινωνικό εταίρο’ που έχει συνειδητοποιήσει τον κοινωνικό του 
ρόλο. 

 

 
►Σχήµα 6.9: Η πυραµίδα της ΕΚΕ 

 

 
 

Μέσα στα χρόνια αναρίθµητοι ορισµοί έχουν δοθεί για να αποσαφηνίσουν 
την ιδιαίτερα περιεκτική αυτή έννοια. Το Παγκόσµιο Επιχειρηµατικό 



Συµβούλιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (World Business Council for 
Sustainable Development - WBCSD) την ορίζει ως:  
 
‘Η δέσµευση των επιχειρήσεων να συµβάλλουν στη βιώσιµη οικονοµική 
ανάπτυξη, σε συνεργασία µε τους εργαζοµένους τους, τις οικογένειές τους, 
την τοπική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους’. 
 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα που έχει ενεργό ρόλο στην προώθηση της ΕΚΕ 
στην Ευρώπη για σχεδόν 2 δεκαετίες έχει δώσει τον πιο ευρέως 
διαδεδοµένο ορισµό µέσα από την Πράσινη Βίβλο για την ΕΚΕ που 
δηµοσίευσε το 2001 και σκοπό είχε την διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου για την ανάπτυξη της ΕΚΕ: 
 
‘(...) η έννοια κατά την οποία οι επιχειρήσεις ενσωµατώνουν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ανησυχίες στην λειτουργία τους και στην επικοινωνία τους 
µε τις οµάδες ενδιαφέροντος τους σε εθελοντική βάση’. 
 

Τον Οκτώβριο του 2011, δέκα χρόνια µετά την Πράσινη Βίβλο, η  
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ανανεώνοντας τη στρατηγικη της για την ΕΚΕ, 
διατ΄πωσε το ακολουθο ορισµό: October 2011, ten years after the Green 
Book, EC renewed its strategy towards CSR and put forward a new 
definition as  
 
‘Η ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις τους στο κοινωνικό σύνολο’.  
 

 

Οι παραπάνω ορισµοί υποδεικνύουν ότι η ΕΚΕ είναι ουσιαστικά 
πολυδιάστατη, καθώς καλύπτει στοιχεία της επιχειρηµατικής συµπεριφοράς 
όπως αυτά που αναφέρονται ακολούθως: 
 

� Στο σεβασµό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τόσο 
στο εσωτερικό όσο και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισµού, 

� Σε καλές πρακτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων – εργασιακές 
πρακτικές (όπως η εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των 
εργαζοµένων, προαγωγή της διαφορετικότητας, της ισότητας των δυο 
φύλων, την υγεία και ασφάλεια),  

� Στη χρηστή περιβαλλοντική διαχείριση και ελαχιστοποίηση της 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης,  

� Σε πολιτικές και πρακτικές για την αντιµετώπιση της διαφθοράς και 
δωροδοκίας, 

� Στη στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, 
� Στη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων,  
� Στην κοινωνικά υπεύθυνη διαφήµιση και µάρκετινγκ,  
� Στην διάχυση πρακτικών ΕΚΕ στην εφοδιαστική αλυσίδα της 

επιχείρησης,  
� Στη διαφάνεια και λογοδοσία της επιχείρησης προς όλους τους 

κοινωνικούς της εταίρους.  



 
Όλες αυτές πρακτικές προβάλλουν την στενή σχέση της επιτυχίας της 
επιχείρησης µε την ικανοποίηση των προσδοκιών και απαιτήσεων µιας 
σειράς από κοινωνικούς εταίρους που επηρεάζονται και επηρεάζουν τη 
λειτουργία του οργανισµού, τις οµάδες ενδιαφέροντος ή ενδιαφερόµενα 
µέρη της επιχείρησης (stakeholders). Οι stakeholders της επιχείρησης 
διακρίνονται σε εσωτερικούς (εργαζόµενοι και ιδιοκτήτες, µέτοχοι) και 
εξωτερικούς (πελάτες, προµηθευτές, ανταγωνιστές, κυβερνητικούς φορείς, 
ΜΚΟ, µέσα ενηµέρωσης, τοπική κοινωνία), αλλά και σε πρωταρχικούς-
βασικούς (αυτούς που ασκούν δραστική επιρροή ή επηρεάζονται 
περισσότερο από την επιχειρηµατική λειτουργία) και δευτερεύοντες-
λιγότερο σηµαντικούς για την επιχείρηση (εκείνοι που έχουν λιγότερο 
δραστική επίδραση ή επηρεάζονται λιγότερο από την επιχειρηµατική 
λειτουργία).  
 
 

►Σχήµα 6.10: Τα ενδιαφερόµενα µέρη της επιχείρησης 

  
 

 

Η ΕΚΕ επίσης υπογραµµίζει την ανάγκη µετάβασης από τη µονοδιάστατη-
χρηµατοοικονοµική αποτελεσµατικότητα στην παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της τρισδιάστατης επίδοσης: οικονοµικής-περιβαλλοντικής-
κοινωνικής. Η διαχείριση τρισδιάστατη επίδοση, στα πλαίσια της βιώσιµης 
ανάπτυξης, συµβάλλει στην ορθολογικότερη λήψη επιχειρηµατικών 
αποφάσεων, την συνολικά αποτελεσµατικότερη λειτουργία του οργανισµού 
αλλά και το µακροπρόθεσµο σχεδιασµό της στρατηγικής της επιχείρησης. 
Η αξιολόγησή της επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή ποσοτικών και ποιοτικών 



δεικτών επίδοσης που καθορίζουν και τους στόχους που θα τεθούν για την 
βελτίωση της επίδοσης. 
 

Το πλαίσιο οδηγιών του διεθνούς οργανισµού Global Reporting Initiative 
(GRI) αναπτύχθηκε για αυτό το σκοπό ακριβώς: για να δώσει στις 
επιχειρήσεις την ευκαιρία αποτύπωσης του τρισδιάστατου αποτυπώµατός 
τους µε σκοπό την αποτελεσµατική επικοινωνία του στα ενδιαφερόµενα 
µέρη του οργανισµού.  Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI προορίζονται για 
οικιοθελή χρήση από τους οργανισµούς για την κατάρτιση απολογισµών 
ΕΚΕ (σε αντιστοιχία µε τους ετήσιους χρηµατοοικονοµικούς απολογισµού) 
σχετικά µε τις οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις και 
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. 
Η προτυποποιηµένη δοµή που προτείνει το GRI αντανακλά τη σύγχρονη 
και ευρύτερα αποδεκτή προσέγγιση ως προς τον ορισµό της βιώσιµης 
ανάπτυξης. Ταυτοχρόνως, αποτελεί υποστηρικτικό στοιχείο για την 
συνέπεια, την πληρότητα και την συγκρισιµότητα που πρέπει να 
χαρακτηρίζει τέτοιες εκθέσεις. Απώτερο όραµα δε της συγκεκριµένης 
πρωτοβουλίας αποτελεί η κατάρτιση εκθέσεων ΕΚΕ να γίνει µια διαδικασία 
τόσο συνήθης και επιβεβληµένη, όσο και η κατάρτιση τακτικών, 
χρηµατοοικονοµικών απολογισµών. 
Οι Οδηγίες GRI απαρτίζονται από 141 στοιχεία-δείκτες προς κάλυψη, που 
οµαδοποιούνται σε 4 επιµέρους βασικές ενότητες και αναφέρονται:  
� στο όραµα και τη στρατηγική της επιχείρησης αναφορικά µε την 

αειφόρο ανάπτυξη,  
� στην παρουσίαση του προφίλ της εταιρίας και  
� στην αποτύπωση βασικών πληροφοριών για την διακυβέρνηση της 

επιχείρησης και  
� στην “τρισδιάστατη” επίδοση – οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική – 

κατά το περίοδο αναφοράς της έκθεσης βάσει ποιοτικών και ποσοτικών 
δεικτών.  

 
Η ανάδειξη της ΕΚΕ ως ουσιαστικής παραµέτρου της επιχειρηµατικής 
συµπεριφοράς και δράσης έχει κινητοποιήσει διεθνείς οργανισµούς να 
αναπτύξουν (ανάλογα µε το  GRI) πλαίσια αρχών και πρότυπα για την 
ανάπτυξη και εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού σχεδιασµού για 
την προαγωγή της ΕΚΕ. Οι αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου (Global 
Compact) του ΟΗΕ και το καθοδηγητικό πλαίσιο του προτύπου ISO 26000 
αποτελούν τις πλέον παγκοσµίως διαδεδοµένες πρωτοβουλίες σε αυτό το 
πεδίο.  
 
Το Οικουµενικό Σύµφωνο αναπτύχθηκε από τον ΟΗΕ ως µια γενική 
πλατφόρµα βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις θα µπορούν να 
διαµορφώσουν τις εθελοντικές τους δεσµεύσεις για την προάσπιση της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής τους υπευθυνότητας. Απαρτίζεται από 
δέκα θεµελιώδεις αρχές που καλύπτουν την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, τις εργασιακές πρακτικές, την περιβαλλοντική διαχείριση και 
προστασία καθώς και την πάταξη της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Οι 
επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν επίσηµα και δηµόσια την υποστήριξη 



του Οικουµενικού Συµφώνου και όσες το κάνουν δεσµεύονται να 
πληροφορούν σε ετήσια βάση τα ενδιαφερόµενα µέρη τους για τις 
έµπρακτες προσπάθειές τους µε στόχο την υλοποίηση των δέκα αρχών 
αυτών.  
 
 

►Πίνακας 6.3: Οι δέκα αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου για την 

ΕΚΕ 

� Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την 
προστασία των διεθνώς διακηρυγµένων ανθρώπινων δικαιωµάτων  
Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους 
δραστηριότητες δεν εµπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
� Συνθήκες εργασίας 
Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωµα του 
συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσµατική αναγνώριση του δικαιώµατος της 
συλλογικής διαπραγµάτευσης. 
Αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε µορφής 
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 
Αρχή 5η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της 
παιδικής εργασίας. 
Αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων 
στις προσλήψεις και την απασχόληση. 
 
� Περιβάλλον 
Αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως 
προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. 
Αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την 
ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. 
Αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση 
τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 
 
� Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς 
Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε µορφής διαφθορά, 
συµπεριλαµβανοµένου του εκβιασµού και της δωροδοκίας. 

 
 
Το 2010 ο οργανισµός ISO δηµοσίευσε το διεθνές πρότυπο για την 
επιχειρηµατική υπευθυνότητα, ISO 26000. Το ISO 26000 δεν αποτελεί 
διαχειριστικό πρότυπο και δεν είναι πιστοποιήσιµο αλλά αντανακλά 
βέλτιστες πρακτικές και σχεδιασµό για µια αποτελεσµατική ατζέντα 
επιχειρηµατικών δράσεων που θα υλοποιήσουν την ιδέα της ΕΚΕ στην 
επιχείρηση. Απευθύνεται σε όλους τους τύπους επιχειρηµατικών 
οργανισµών ανεξαρτήτως µεγέθους και γεωγραφικής τοποθεσίας και 
προσφέρει καθοδήγηση σε επτά θεµελιώδεις άξονες δράσεις – τοµείς που 
η επιχειρηµατική δραστηριότητα θα πρέπει να προωθεί µέσα από τη 
σφαίρα λειτουργίας και επιρροής της (Σχήµα 6.11). Στα θέµατα αυτά θα 
πρέπει να υπάρχει µια ολιστική προσέγγιση καθώς θεωρούνται 

 



αλληλένδετα και συµπληρωµατικά για την απρόσκοπτη επιχειρηµατική 
λειτουργία. 
 

 
►Σχήµα 6.11: Τα βασικά θέµατα ΕΚΕ που καλύπτονται από το ISO 

26000 

 
 

 (Σηµείωση: Οι αριθµοί δηλώνουν την αντίστοιχή ενότητα όπου περιγράφονται στο 
Πρότυπο)  

 



 

● Μελέτη περίπτωσης 

 
Η οµάδα παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ 

Η οµάδα παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ απαρτίζεται από ελαιοπαραγωγούς που 
δραστηριοποιούνται στο Νοµό Μεσσηνίας και ξεκίνησαν από το 2004 να 
συνδυάζουν την επιχειρηµατικότητα της γεωργίας µε την προστασία του 
περιβάλλοντος. Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που εφαρµόζει ο 
συνεταιρισµός έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14001 και 
ακολούθως υιοθετήθηκε στα πλαίσια του κανονισµού EMAS η 
δηµοσιοποίηση της περιβαλλοντικής του επίδοσης. Το επιχειρηµατικό 
όραµα του ΝΗΛΕΑ συνοψίζεται στο δίπτυχο ‘βελτίωση του οικονοµικού 
αποτελέσµατος της ελαιοκαλλιέργειας για τον παραγωγό, µε τη µέγιστη 
δυνατή µέριµνα για το περιβάλλον’. Η οµάδα παραγωγών του θεωρεί την 
οικονοµική βιωσιµότητα της ελαιοκαλλιέργειας ως την αναγκαία συνθήκη 
για τη διατήρηση της ευεργετικής επίδρασης των ελαιώνων στο 
περιβάλλον, για την αποτροπή της εγκατάλειψης της υπαίθρου και την 
ερηµοποίηση του εδάφους.  
 
Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης του ΝΗΛΕΑ εφαρµόζεται στην 
πρώτη φάση της γεωργικής παραγωγής, στον αγρό. Οι επιπτώσεις της 
ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον εκτιµώνται βάσει της επικινδυνότητας 
των πρακτικών που εφαρµόζονται από παραγωγούς του συνεταιρισµού 
(βλ. λίπανση, κλάδεµα, σκάψιµο, ψεκασµοί, πότισµα, συγκοµιδή). Η 
παραγωγή ελέγχεται µε τη συνδροµή δυο γεωπόνων που συντονίζουν και 
τις µετρήσεις που πραγµατοποιούν οι παραγωγοί και συµβάλουν για την 
διαρκή κατάρτιση των τελευταίων. Για κάθε ελαιώνα καταρτίζεται µια 
έκθεση (∆ελτίο Επίδοσης) που περιλαµβάνει τους βασικότερους δείκτες για 
το περιβάλλον, αλλά και στοιχεία για την παραγωγή καθαυτή και τη 
βιωσιµότητα της συγκεκριµένης ελαιοκαλλιέργειας. 
 
Ο επιχειρηµατικός στόχος του ΝΗΛΕΑ συνοψίζεται στην διάθεση 
ελαιολάδου που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές Τροφίµων Υψηλής 
Περιβαλλοντικής Ποιότητας που ικανοποιούν εξίσου τα ακόλουθα κριτήρια: 
� Σηµαντική περιβαλλοντική επίδοση κατά τη διαδικασία παραγωγής µε 

ελάχιστη χρήσης πόρων (αγροχηµικών, νερού και ενέργειας ανά κιλό 
ελαιολάδου). 

� Κατάλοιπα φυτοπροστατευτικών ουσιών κάτω από το όριο ανίχνευσης 
(µε όριο ποσοτικού προσδιορισµού το 0,01mg/kg για κάθε δραστική 
ουσία). 

� Σηµαντική υπεροχή ποιότητας ως προς ειδικούς δείκτες για την 
ποιότητα του ελαιολάδου (σε σύγκριση µε τις τιµές για το εξαιρετικά 
παρθένο ελαιόλαδο). 

 
Η περιβαλλοντική πολιτική του συνεταιρισµού, που είναι δεσµευτική για 
όσους παραγωγούς εγγράφονται σε αυτόν, είναι η ακόλουθη: 



• Στην προσπάθειά µου για αριστοποίηση των αποδόσεων να λαµβάνω ατοµικά 
και συλλογικά µέτρα πρόληψης ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι από κάθε 
δραστηριότητα µου που σχετίζεται µε το περιβάλλον, όπως η ρύπανση από τη 
χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, πυρκαγιά, εξάντληση φυσικών πόρων 
(υπεράντληση), διάβρωση του εδάφους και οποιαδήποτε ποιοτική υποβάθµιση 
του προϊόντος. 

• Να παίρνω επαρκή µέτρα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και του προϊόντος 
και να χρησιµοποιώ τις εισροές (αγροχηµικά, ενέργεια και νερό άρδευσης) µε 
ορθολογικό τρόπο, στο ελάχιστο δυνατό προκειµένου να διασφαλίσω το 
µέγιστο της παραγωγής µου στο συγκεκριµένο περιβάλλον. 

• Να τηρώ τη σχετική νοµοθεσία και τις συµβατικές µου υποχρεώσεις σε ότι 
σχετίζεται µε το περιβάλλον και την ποιότητα του προϊόντος και θα διαθέτω 
στον καταναλωτή. 

• Να συµµορφώνοµαι µε τις υποδείξεις των επιβλεπόντων γεωπόνων όσον 
αφορά τη συγκοµιδή, µεταφορά κα έκθλιψη του ελαιοκάρπου, ώστε να 
επιτυγχάνεται το µέγιστο των οργανοληπτικών ιδιοτήτων στο παραγόµενο 
προϊόν. 

• Να ανταποκρίνοµαι στις προσδοκίες των αγοραστών για αξιόπιστη προσφορά 
προϊόντος σταθερής ποιότητας που έχει παραχθεί µε το µέγιστο δυνατό 

σεβασµό στο περιβάλλον”  
 

Με κεντρικό άξονα αυτή την πολιτική οι παραγωγοί του ΝΗΛΕΑ κατάφεραν 
να βελτιώσουν τους περιβαλλοντικούς δείκτες επίδοσης του συνεταιρισµού. 
Σηµαντικές βελτιώσεις στην περιβαλλοντική επίδοση (2006-2007) του 
ΝΗΛΕΑ υπήρξαν: 

• Η αύξηση από 5% σε 30% επί του συνόλου των καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων που εφαρµόζονται φυσικές µέθοδοι, αντί χηµικών, για 
ζιζανιοκτόνα. 

• Η επίτευξη του 100% της ποσότητας ελαιολάδου µε µη ανιχνεύσιµα 
κατάλοιπα φυτοφαρµάκων. 

• Η επέκταση της βιολογικής καλλιέργειας από 12 καλλιεργητές και 60,6 
στρέµµατα σε 20 καλλιεργητές και 100 στρέµµατα. 

 
Ήδη από τον Αύγουστο του 2009 η περίπτωση του ΝΗΛΕΑ φιλοξενείται 
στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το EMAS ως ‘καλή 
πρακτική’ πράσινης γεωργίας καθώς αποτελεί και την πρώτη απόπειρα 
που εγγράφηκε για περιβαλλοντική διαχείριση στην πρωτογενή παραγωγή. 

 
 



 

● Σύνοψη 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε το εννοιολογικό πλαίσιο και 
διαφορετικές οπτικές γύρω από την πράσινη επιχειρηµατικότητα, ως µια 
αµοιβαία επωφελούς επιχειρηµατικής πρακτικής  - τόσο για την ίδια την 
επιχείρηση όσο και για την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την 
ποιότητα ζωής εν γένει. 
 
Τα επιµέρους θέµατα, θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικά ζητήµατα, 
που αναφέρθηκαν στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα γίνουν πιο κατανοητά και 
θα εµβαθύνεται µε περαιτέρω γνώσεις στο συγκεκριµένο αντικείµενο µε 
αναζήτηση και µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. 
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● Παράρτηµα 

 

● Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 6.1 

Συζητήστε τις περιπτώσεις 1-2 επιχειρήσεων που έχουν αναπτύξει 

προϊόντα ή υπηρεσίες που ενσωµατώνουν την πράσινη 

επιχειρηµατικότητα. 

 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 6.2 

Επιλέξτε µια επιχειρήση και συζητήστε πως οι κρατικές πολιτικές και τα 
ενδιαφερόµενα µέρη (µε έµφαση στους καταναλωτές) µπορούν να 
επηρεάσουν την ανάπτυξη στρατηγικών πράσινης επιχειρηµατικόητας. 

 

 

 


