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Περιβαλλοντική Aur/cioum στο Πανεπιστήιηο Μακεδονίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.1. Εισαγωγή

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αναλαμβανόμενο τη σπουδαίοτητα αις προώθησης 

των αρχών και των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος στη σύγχρονη εποχή, προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίηση 

του προγράμματος με γενικό τίτλο «Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας». Κύριος στόχος του προγράμματος αυτού είναι η βελτίωση της 

συνεισφοράς του πανεπιστημίου σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης 

γενικότερα, τόσο όσον αφορά στην εκπαιδευτική και ερευνητική του διάσταση όσο 

και στη λειτουργία του ως οργανισμού και ενεργού τμήματος της τοπικής κοινωνίας.

Σημαντικότερη ίσως διάσταση του προγράμματος αποτελεί ο σχεδιασμός και 

η εφαρμογή στο εγγύς μέλλον Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) 

στο Πανεπιστήμιο. Το σύστημα αυτό αναμένεται μάλιστα να σχεδιασθεί με τρόπο 

ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Συστήματος Οικολογικής 

Διαχείρισης και Ελέγχου (Eco-Management and Audit Scheme) και να λάβει τελικά 

την πιστοποίηση ορθής λειτουργίας του σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό 

κανονισμό για το EMAS.

Η εφαρμογή πιστοποιημένου κατά EMAS Σ.Π.Δ. αποτελεί πρωτοπόρο 

εγχείρημα σε παγκόσμιο και κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Ελάχιστα είναι τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο που εφαρμόζουν ολοκληρωμένο και 

πιστοποιημένο Σ.Π.Δ., ενώ στον ελλαδικό χώρο το Πα. Μακ. καινοτομεί, ελπίζοντας 

το παράδειγμα του να βρει μιμητές και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.

1.2. Σκοπός της εργασίας

Η εργασία αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των 

Επιχειρήσεων (MBA), έχει σαν θέμα την Ανάλυση Κόστους-Οφέλους της 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στα πλαίσια της
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πτυχιακής εργασίας αυτής δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση μίας ολοκληρωμένης 

μελέτης του κόστους και των ωφελειών που συνεπάγεται ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή του Σ.Π.Δ. στο Πα. Μακ., λόγω κυρίως της έλλειψης επαρκών δεδομένων 

και του μικρού σχετικά χρονικού διαστήματος (ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου) στον 

οποίο έπρεπε να περατωθεί. Επιπλέον, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του εν λόγω 

Σ.Π.Δ. βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα 

περισσότερο την απόκτηση ικανού αριθμού δεδομένων για την ολοκλήρωση της 

ανάλυσης.

Σκοπός της εργασίας είναι μία γενικότερη παρουσίαση του Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει αναλάβει να εφαρμόσει το Πα. Μακ., με 

έμφαση στο ολοκληρωμένο Σ.Π.Δ.. Επιχειρείται επίσης να γίνει μία αρχική κατανομή 

του κόστους σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος αυτού, με βάση την 

αναφορά της Διοίκησης του Πα. Μακ. στο αρμόδιο για το Περιβάλλον ορίγανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE-Environment. Τέλος, γίνεται μία αρχική ανάλυση των 

άμεσων και έμμεσων ωφελειών που συνεπάγεται η λειτουργία του συστήματος τόσο 

για το πανεπιστήμιο όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η ποσοτικοποίηση 

των ωφελειών αυτών σύμφωνα με τις τεχνικές της μεθόδου της Ανάλυσης Κόστους- 

Οφέλους και η αποτίμηση τους σε χρηματικές μονάδες αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο 

έργο το οποίο ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας εργασίας και σίγουρα θα 

αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στο μέλλον.

1.3. Παρουσίαση του περιεχομένου της εργασίας

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μία αρχική αναφορά στα Σ.Π.Δ., τα βασικά στοιχεία που τα 

συνθέτουν και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή τους σε 

μία επιχείρηση. Γίνεται επίσης μία πρώτη αναφορά στα γενικότερα κόστη και οφέλη 

από την υιοθέτηση Σ.Π.Δ. από τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζεται 

συνοπτικά το ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS), 

στο οποίο φιλοδοξεί να συμμετάσχει το Πα. Μακ. στο εγγύς μέλλον. Γίνεται επίσης 

μία ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του προτύπου, και παρατίθενται οι προϋποθέσεις 

που θα πρέπει να καλύπτει μία επιχείρηση για να μπορεί να συμμετάσχει στο 

σύστημα. Παρατίθενται επίσης τα αποτελέσματα ερευνών στις μεγαλύτερες 

ευρωπαϊκές χώρες, σχετικά με την ανταπόκριση και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων 

από την κοινοτική αυτή οδηγία. Για την ολοκληρωμένη ανάλυση του EMAS, γίνεται
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μία σύγκριση αυτού με το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Αναφέρονται οι κυριότερες 

διαφορές μεταξύ των δύο προτύπων καθώς και οι προσπάθειες που έγιναν για τη 

σύγκλιση τους. Στο τέλος του κεφαλαίου δίνονται στοιχεία για τον αριθμό και το 

είδος των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Σ.Π.Δ. πιστοποιημένα σύμφωνα με το 

EMAS.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται περισσότερο συγκεκριμένη αναφορά στην 

εφαρμογή των Σ.Π.Δ. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αρχικά γίνεται αναφορά 

στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης καθώς και στις ενέργειες που έχουν γίνει από τα 

διάφορα πανεπιστήμια παγκοσμίως στην κατεύθυνση αυτή. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των Σ.Π.Δ. που εφαρμόζουν τα 

πανεπιστήμια, με οδηγό το ολοκληρωμένο σύστημα που έχει σχεδιάσει και 

εφαρμόσει το Πανεπιστήμιο του Osnabruck στη Γερμανία. Γίνεται επίσης αναφορά 

στα πανεπιστήμια που εφαρμόζουν πιστοποιημένα Σ.Π.Δ., προεξάρχοντος του 

Πανεπιστημίου Zittau/Gorlitz, που αποτελεί τον πρώτο εκπαιδευτικό οργανισμό του 

οποίου το Σ.Π.Δ. έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το EMAS. Στο τέλος του κεφαλαίου 

γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα πανεπιστημίων, παγκοσμίως, τα 

οποία με καινοτόμες πρακτικές συμβάλλουν πρακτικά στην προστασία και διατήρηση 

του φυσικού περιβάλλοντος. Οι τομείς στους οποίους δίνεται έμφαση είναι η χρήση 

των ενεργειακών πόρων, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η ανακύκλωση και 

διαχείριση των αποβλήτων, οι μεταφορές, η αγορά και διαχείριση των εισερχόμενων 

υλικών καθώς και η διαχείριση των εκτάσεων γης που βρίσκονται υπό την κατοχή και 

τον έλεγχο των πανεπιστημίων.

Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται μία συνοπτική αναφορά στη Μέθοδο της Κοινωνικο

οικονομικής Αξιολόγησης Επενδύσεων και Πολιτικών, δηλαδή στην Ανάλυση 

Κόστους-Οφέλους. Αρχικά δίνεται ο ορισμός και τα κύρια χαρακτηριστικά της 

μεθόδου και ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση του ιστορικού της. Περιγράφονται 

επίσης τα στάδια μιας ολοκληρωμένης Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους καθώς και τα 

πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η εφαρμογή της μεθόδου στην αξιολόγηση 

κρατικών επενδυτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων. Ακολουθεί η παρουσίαση 

των αδυνάτων σημείων της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στην παρουσίαση των μειονεκτημάτων της μεθόδου όσον αφορά στην αποτίμηση 

περιβαλλοντικών παραμέτρων και στην αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων που 

αφορούν στο περιβάλλον, τομέα όπου η μέθοδος βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη 

εφαρμογή στη σύγχρονη εποχή.
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Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται η εφαρμογή του Σ.Π.Δ. 

στο Πα. Μακ.. Αρχικά γίνεται αναφορά στα γενικά στοιχεία του έργου 

«Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Πα. Μακ ». Παρατίθενται επίσης κάποια στοιχεία 

γενικού ενδιαφέροντος για το πανεπιστήμιο. Ακολουθεί μία συνοπτική 

περιβαλλοντική εξέταση του πανεπιστημίου, και η παρουσίαση του Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των λειτουργιών του ιδρύματος στο 

περιβάλλον. Παρατίθενται επίσης αρκετά στοιχεία για τις καταναλώσεις των φυσικών 

πόρων στο Πα. Μακ τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στην κατανάλωση ενέργειας, 

πετρελαίου, ύδατος και χαρτιού. Τέλος ακολουθεί αρκετά λεπτομερής ανάλυση του 

συνολικού προϋπολογισθέντος κόστους που συνεπάγεται η εφαρμογή του 

ολοκληρωμένου Σ.Π.Δ.. στο πανεπιστήμιο. Η ανάλυση των ωφελειών, με την οποία 

ολοκληρώνεται η εργασία, είναι περισσότερο περιγραφική και όχι ποσοτικοποιημένη, 

λόγω της έλλειψης επαρκών δεδομένων και των δυσκολιών που έχουν αναφερθεί 

παραπάνω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

(ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME)

2.1. Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

προσπαθούν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν κάποιο Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.), με την προοπτική να αλλάξει τόσο η περιβαλλοντική τους 

συμπεριφορά όσο και η οικονομική τους απόδοση. Μάλιστα, πολλοί ερευνητές 

πιστεύουν ότι η επιτυχής εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ. βοηθά όχι μόνο στη συμμόρφωση με 

τους κρατικούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά το 

σημαντικότερο, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εστιάσει σε μία δυναμική 

διαδικασία συνεχούς βελτίωσης σε θέματα περιβαλλοντικής αλλά και οικονομικής 

απόδοσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει νέους 

τρόπους λειτουργίας για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος, την 

καλύτερη εκμετάλλευση των διάφορων φυσικών και μη πόρων με συνέπεια την 

ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρημάτων και την καλύτερη προστασία του

περιβάλλοντος.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν από χρόνια αναπτύξει δικές τους διεργασίες 

περιβαλλοντικού ελέγχου και μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε η τάση για επισημοποίηση 

και τυποποίηση των προτύπων αυτών σε παγκόσμια κλίμακα. Παρόλα αυτά, το 1993 

δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και 

Ελέγχου (EMAS) και το 1996 ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International 

Organization for Standardization) δημοσίευσε την τελική έκδοση ενός διεθνούς 

προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης, του ISO 14001. Με τις ενέργειες αυτές 

τέθηκαν οι βάσεις για την εφαρμογή από τις επιχειρήσεις πιστοποιημένων 

συστημάτων με καθολική εγκυρότητα και αναγνώριση, στοιχείο απαραίτητο στα 

πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.
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2.2. Ορισμός, χαρακτηριστικά Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System) 

θα μπορούσε να οριστεί ως ένα επίσημο σύνολο πολιτικών και διαδικασιών οι οποίες 

καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση θα διαχειριστεί τον πιθανό 

αντίκτυπο που έχει στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στην υγεία και ευημερία των 

ατόμων που επηρεάζονται από αυτήν [1],

Στα πλαίσια μάλιστα των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total 

Quality Management), ένα Σ.Π.Δ. δεν είναι τίποτα άλλο από την περιβαλλοντική 

εκδοχή του μοντέλου διαχείρισης "Plan-Do-Check-Act" του Deming (σχήμα 2.1.), το 

οποίο ως γνωστόν εμπεριέχει την έννοια της συνεχούς βελτίωσης. Ένα Σ.Π.Δ. θα 

μπορούσε δηλαδή να οριστεί και ως ένας συνεχής κύκλος σχεδιασμού (planning), 

εφαρμογής (implementing), αναθεώρησης (reviewing) και τελικά βελτίωσης 

(improving) των διαδικασιών και δράσεων που υιοθετεί μία επιχείρηση ώστε να 

συνάδει με τις υποχρεώσεις της που αφορούν στο περιβάλλον (σχήμα 2.2.) [2],

Σχήμα 2.1.: Το μοντέλο Σχεδιασμός-Εφαρμογή-Έλεγχος-Δράση του Deming
Πηγή: “Environmental Management Systems: An Implementation Guide for Small and Medium-sized 

Organizations”, by P. J. Stapleton and M. A. Glover
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Σχήμα 2.2.: Ορισμός Σ.Π.Δ. σύμφωνα με το μοντέλο του Deming

Πηγή: “Environmental Management Systems: An Implementation Guide for Small and Medium-sized 

Organizations”, by P. J. Stapleton and M. A. Glover

Για την επιτυχή εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ. μέσα σε μία επιχείρηση απαιτούνται

κυρίως οι εξής προϋποθέσεις [2]:

• Δέσμευση της Διοίκησης της επιχείρησης: Μόνον η Διοίκηση της επιχείρησης 

μπορεί να διαθέσει τους απαιτούμενους πόρους ώστε να εφαρμοσθούν οι αρχές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην περιβαλλοντική διαχείριση. Συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να θεωρήσει το περιβάλλον και τη σωστή διαχείριση του ως προτεραιότητα 

σημαντική για την επιβίωση της ίδιας της επιχείρησης, να ενσωματώσει την 

περιβαλλοντική διαχείριση σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης καθώς και 

να θεωρεί τα προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ. ως 

ευκαιρίες και να προσπαθεί να τα επιλύσει.

• Προσπάθεια για συνεχή βελτίωση: Καμία επιχείρηση δεν είναι τέλεια. Η έννοια 

της συνεχούς βελτίωσης παραδέχεται την εμφάνιση προβλημάτων και λαθών μέσα 

από τα οποία η επιχείρηση θα βελτιώσει την περιβαλλοντική της απόδοση.

• Ευελιξία: Ένα αποτελεσματικό Σ.Π.Δ. πρέπει να είναι δυναμικό και να επιτρέπει 

στην επιχείρηση να προσαρμόζεται γρήγορα στο περιβάλλον που αλλάζει 

συνεχώς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το Σ.Π.Δ. να είναι απλό και ευέλικτο. Έτσι 

θα είναι και περισσότερο κατανοητό σε αυτούς που πρόκειται να το εφαρμόσουν 

στην πράξη.

7



Το Σύοτηιια Οικολογική: Ataveiournc και Ελένγου

• Συμβατότητα με την οργανωσιακή κουλτούρα: Ένα Σ.Π.Δ. θα πρέπει να είναι 

συμβατό με τη γενικότερη φιλοσοφία της επιχείρησης. Αυτό εμπεριέχει δύο 

δυνατότητες για την επιχείρηση. Είτε θα προσαρμόσει το Σ.Π.Δ. στην υπάρχουσα 

κουλτούρα της, είτε θα αλλάξει την οργανωσιακή της φιλοσοφία ώστε να 

συμβαδίζει με το Σ.Π.Δ. που σκοπεύει να εφαρμόσει.

• Ενημέρωση και συμμετοχή των υπαλλήλων της επιχείρησης: Για τον επιτυχή 

σχεδίασμά και την εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ. είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή 

όλων όσων εμπλέκονται σε αυτό. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό γιατί η επιχείρηση 

χρειάζεται ένα Σ.Π.Δ., ποιος είναι ο ρόλος του καθενός σε αυτό και με ποιόν τρόπο 

το σύστημα αυτό θα βοηθήσει στον έλεγχο των επιπτώσεων που έχουν στο 

περιβάλλον οι δραστηριότητες της επιχείρησης.

2.3. Βασικά στοιχεία Σ.Π.Δ.

Σύμφωνα πάντα με τον κύκλο της συνεχούς βελτίωσης στην Διοίκηση Ολικής

Ποιότητας, τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο Σύστημα

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι τα παρακάτω (σχήμα 2.3.) [3]:

• Πολιτική για το περιβάλλον (Environmental Policy): Είναι απαραίτητη η 

δημιουργία σαφούς περιβαλλοντικής πολιτικής από το ανώτερο επίπεδο διοίκησης, 

η οποία θα διατυπώνεται εγγράφως και θα είναι ανακοινώσιμη προς κάθε 

ενδιαφερόμενο. Θα πρέπει δε να διατυπώνει τη σαφή δέσμευση της διοίκησης για 

συνεχή βελτίωση, πρόληψη της μόλυνσης του περιβάλλοντος, συμμόρφωση με 

τους κανονισμούς και ένα γενικό πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης του 

περιβάλλοντος.

• Σχεδιασμός (Planning): Η φάση του σχεδιασμού καλύπτει την αναγνώριση των 

κύριων επιπτώσεων για το περιβάλλον που έχουν οι διάφορες δραστηριότητες και 

λειτουργίες της επιχείρησης, τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους 

κανονισμούς, τη δέσμευση με τη μορφή των αντικειμενικών στόχων (π.χ. χρονικός 

σχεδιασμός, συγκεκριμένες μειώσεις σε ρύπους) και τον ορισμό των 

προγραμμάτων ώστε να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί αυτοί σκοποί και στόχοι.

• Εφαρμογή και Λειτουργία του Σ.Π.Δ. (EMS Implementation and Operation): 

Περιλαμβάνει την ανάθεση των διαφόρων ρόλων και αρμοδιοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης και του ελέγχου, της ανάπτυξης των
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διαδικασιών για τη λειτουργία του Σ.Π.Δ. και των γραπτών προγραμμάτων, της 

εκπαίδευσης του προσωπικού που σχετίζεται με αυτό, και της αναγνώρισης των 

ελέγχων και των διαδικασιών άμεσης απόκρισης ώστε να αποφευχθούν και να 

αντιμετωπιστούν τα πιθανά ατυχήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.

• Έλεγχος και Διορθωτικές Ενέργειες (Checking and Corrective Action): 

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τη μέτρηση των κύριων περιβαλλοντικών 

παραμέτρων για την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος, τη διενέργεια 

ελέγχων και εκτιμήσεων, καθώς και την πραγματοποίηση διορθωτικών κινήσεων 

όπου χρειάζεται, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής βελτίωση του Σ.Π.Δ..

• Επιθεώρηση της Διοίκησης (Management Review): Οι επιθεωρήσεις της 

ανώτερης διοίκησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητες για τη 

διασφάλιση της καταλληλότητας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος.

Σχήμα 2.3.: Κύρια στάδια εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Σ.Π.Δ.
Πηγή: “Environmental Management System Self-Assessment Checklist”, 

διαθέσιμο στο: http://www.c2e2.orp/tools.htm

http://www.c2e2.orp/tools.htm
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2.4. Λόγοι εφαρμογής Σ.Π.Δ. από της επιχειρήσεις

Οι κυριότεροι λόγοι για της οποίους οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την ανάπτυξη και 

εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ. παρατίθενται παρακάτω[2,4]:

• Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της επιχείρησης.

• Μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

• Ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

• Καλύτερη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

• Μείωση του κόστους.

• Αιγότερα ατυχήματα στο χώρο εργασίας.

• Μεγαλύτερη συμμετοχή των υπαλλήλων στα δρώμενα μέσα στην επιχείρηση.

• Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης.

• Αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς την επιχείρηση.

• Επίτευξη πιστωτικών συμφωνιών περισσότερο συμφέρουσων για την επιχείρηση.

• Κίνητρα και βοήθεια (οικονομική και μη) από τον κρατικό μηχανισμό.

• Η ίδια η φιλοσοφία και η οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης.

2.5. Κόστη-οφέλη από την εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ.

Η εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ. έχει διαφορετικά αποτελέσματα στα διάφορα επίπεδα της 

επιχείρησης. Τα κόστη και οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση ενός τέτοιου 

συστήματος διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Παρόλα ταύτα, έρευνες έχουν 

αποδείξει ότι οι επιχειρήσεις στις ανεπτυγμένες χώρες επενδύουν κυρίως σε 

λογισμικό, εκπαιδευτικό υλικό κλπ, ενώ οι επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες 

ξοδεύουν περισσότερο σε υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό [5],

Τα πιθανά κόστη από την εφαρμογή του Σ.Π.Δ. δίνονται παρακάτω [2, 5]: 

Εσωτερικά:

• Χρόνος που απαιτείται από το διοικητικό προσωπικό.

• Χρόνος που απαιτείται από τους υπαλλήλους.

• Επενδύσεις σε λογισμικό και υλικοτεχνική υποδομή.

Εξωτερικά:

• Πιθανή χρήση βοήθειας από γραφείο συμβούλων.

• Εκπαίδευση υπαλλήλων από εξωτερικούς εκπαιδευτές.

ίο
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Αντίστοιχα, κάποια από τα πιθανά οφέλη είναι [2, 5, 6]:

• Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.

• Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

• Αποφυγή της μόλυνσης του περιβάλλοντος / καλύτερη διαχείριση και διατήρηση 

των φυσικών πόρων και της ενέργειας.

• Ευκαιρίες για την απόκτηση νέων πελατών και τη διείσδυση σε νέες αγορές.

• Αυξημένη αποτελεσματικότητα / μείωση του κόστους λειτουργίας.

• Καλύτερη ψυχολογία και ηθικό του προσωπικού.

• Καλύτερη εσωτερική επικοινωνία.

• Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης στο κοινό, στις ελεγκτικές αρχές, στους 

δανειστές και στους υποψήφιους επενδυτές της.

• Πλεονέκτημα για την απόκτηση μελλοντικών δημοσίων συμβολαίων.

• Ενημέρωση των υπαλλήλων σε περιβαλλοντικά ζητήματα και πιθανές 

υποχρεώσεις αυτών.
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2.6. To Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (Eco-Management 

and Audit Scheme)

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα 

προσπαθήσει τα προσεχή έτη να εφαρμόσει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης, με απώτερο στόχο την περιβαλλοντική πιστοποίηση του ιδρύματος 

σύμφωνα με το ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS).

Το κοινοτικό αυτό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 

επιτρέπει την εκούσια συμμετοχή των οργανισμών, για την αξιολόγηση και τη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των οργανισμών και την παροχή σχετικών 

πληροφοριών στο κοινό και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο [7], Πρόκειται 

ουσιαστικά για ένα μέτρο προώθησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον 

και την αειφόρο ανάπτυξη (sustainability) που θεσπίστηκε αρχικά το 1993, το οποίο 

δεν στηρίζεται στην τιμωρία των παραβατών αλλά αποσκοπεί στην εκούσια 

συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα, αρχικά, και στην επιβράβευση 

των περιβαλλοντικών της επιδόσεων χωρίς να την απαλλάσσει από τις σχετικές 

υποχρεώσεις των κοινοτικών κανόνων και οδηγιών και των εθνικών νομοθεσιών.

Σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 

και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σκοπός του EMAS είναι η προώθηση της συνεχούς 

βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών με:

• κατάρτιση και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από της 

οργανισμούς,

• συστηματική, αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων των 

συστημάτων αυτών,

• ενημέρωση ως της της περιβαλλοντικές επιδόσεις και ανοικτό διάλογο με το 

κοινό και της ενδιαφερομένους,

• ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στον οργανισμό, καθώς και κατάλληλη 

εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση οι οποίες διευκολύνουν τη δραστήρια 

συνεργασία στα καθήκοντα ως της την κατάρτιση και εφαρμογή του Σ.Π.Δ..
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2.7. Ιστορική ανασκόπηση του EMAS

Στον Πίνακα 2.1. παρουσιάζεται συνοπτικά μία ιστορική αναδρομή των βασικών 

σταδίων εξέλιξης του EMAS, μέχρι τον Απρίλη του 2001, όταν το πρότυπο έλαβε την 

παρούσα μορφή του [8]:

29 Ιουνίου 1993 Υιοθέτηση του EMAS από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

1995
Αρχίζει η συμμετοχή των επιχειρήσεων 

του βιομηχανικού κλάδου στο EMAS

30 Οκτωβρίου 1998

Πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση Κανονισμού 

ο οποίος θα επιτρέπει την εκούσια συμμετοχή των 

οργανισμών σε ένα Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και 

Ελέγχου

15 Απριλίου 1999
Πρώτη ανάγνωση του Κανονισμού 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

23 Ιουνίου 1999 Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του Κανονισμού

24 Ιούνη 1999 - 

28 Φεβρουάριου 2000
Κοινή θέση

6 Ιουλίου 2000
Δεύτερη ανάγνωση του Κανονισμού 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

31 Ιουλίου 2000 Θέση της Κοινότητας για τη δεύτερη ανάγνωση

26 Σεπτεμβρίου 2000
Το Συμβούλιο δεν εγκρίνει τις τροποποιήσεις του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

22 Νοεμβρίου 2000
Συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για ένα κείμενο κοινής αποδοχής

19 Μαρτίου 2001
Υιοθέτηση του νέου Κανονισμού από το Συμβούλιο 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

24 και 27 Δημοσίευση και λειτουργία του νέου κανονισμού

Απριλίου 2001 (EC) Ν° 761/2001 OJ L 114 της 24/04/2001

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.: Στάδια εξέλιξης του EMAS
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2.8. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο EMAS

Δικαίωμα συμμετοχής στο σύστημα έχουν πλέον όλοι οι οργανισμοί που επιθυμούν 

να βελτιώσουν τη συνολική περιβαλλοντική της απόδοση και όχι μόνον οι 

επιχειρήσεις του κλάδου της βιομηχανίας της είχε αρχικά οριστεί. Οποιοσδήποτε 

οργανισμός επιθυμεί να καταχωρηθεί στο EMAS θα πρέπει να εκτελέσει τα 

παρακάτω (σχήμα 2.4.) [7]:

1. Να διενεργήσει περιβαλλοντική επισκόπηση των δραστηριοτήτων, προϊόντων και 

υπηρεσιών του και με βάση τα αποτελέσματα της επισκόπησης να εφαρμόσει 

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα συμμορφώνεται με την οικεία 

περιβαλλοντική νομοθεσία, με εξαίρεση της οργανισμούς οι οποίοι διαθέτουν ήδη 

πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

2. Να διενεργεί τακτικούς περιβαλλοντικούς ελέγχους ή να αναθέτει τη διενέργεια 

αυτών σε τρίτους, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής 

επίδοσης του.

3. Να συντάσσει περιβαλλοντική δήλωση, η οποία θα εστιάζει κυρίως στα 

αποτελέσματα που πέτυχε ο οργανισμός σε σχέση με της περιβαλλοντικούς 

σκοπούς και στόχους που είχε θέσει, στην απαίτηση για συνεχή βελτίωση των 

περιβαλλοντικών του επιδόσεων και θα λαμβάνει υπόψη της ανάγκες των 

ενδιαφερομένων πλευρών σε θέματα ενημέρωσης.

4. Να μεριμνά, τόσο για την εξέταση της περιβαλλοντικής επισκόπησης, του 

συστήματος διαχείρισης, της διαδικασίας ελέγχου καθώς και της περιβαλλοντικής 

δήλωσης από τον επαληθευτή περιβάλλοντος, προκειμενου να επαληθευτεί κατά 

πόσο ανταποκρίνονται αυτά στις σχετικές απαιτήσεις που έχει θέσει το σύστημα, 

όσο και για την επικύρωση της περιβαλλοντικής δήλωσης από τον επαληθευτή 

περιβάλλοντος.

5. Να διαβιβάζει την επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση στον αρμόδιο φορέα του 

κράτους μέλους στον οποίο εδρεύει ο οργανισμός και μετά την καταχώρηση να τη 

δημοσιοποιεί.

Προκειμένου της οργανισμός να συνεχίσει να είναι καταχωρημένος στο 

σύστημα, εφόσον έχει καταχωρηθεί θα πρέπει να:

• Επαληθεύει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και το πρόγραμμα ελέγχου 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
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για την καταχώρηση στο πλαίσιο του EMAS κατά περιόδους που δεν υπερβαίνουν 

τους 36 μήνες, ενώ κάθε ενημερωμένη πληροφορία της περιβαλλοντικής δήλωσης 

κατά περιόδους που δεν υπερβαίνουν της 12 μήνες.

• Διαβιβάζει τις ετήσιες απαραίτητες επικυρωμένες ενημερώσεις της 

περιβαλλοντικής δήλωσης στον αρμόδιο φορέα και να της δημοσιοποιεί.

Σχήμα 2.4.: Διαδικασία για τη συμμετοχή στο EMAS
Πηγή: “The Implementation of the European EMAS Regulation in Germany”. 

By Alexandra Bultmann and Frank Watzold
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Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταφέρει και να εγκαταστήσουν και να 

διατηρούν σε λειτουργία ένα Σ.Π.Δ. το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις του EMAS 

έχουν ουσιαστικά δεσμευτεί για [9]:

• Συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

• Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις νομοθετικές ρυθμίσεις για το 

περιβάλλον.

• Προστασία του περιβάλλοντος από καταστροφή και μολύνσεις και χρήση 

καθαρής τεχνολογίας.

• Ελεύθερη και διαθέσιμη ανά τακτά χρονικά διαστήματα πληροφόρηση για την 

περιβαλλοντική της απόδοση.

Θεωρείται αυτονόητο ότι υπάρχει πλήρης υποστήριξη του Σ.Π.Δ. από την 

πλευρά της ανώτερης διοίκησης, η οποία μάλιστα εκφράζεται έμπρακτα με την 

παροχή των απαραίτητων ανθρωπίνων αλλά και χρηματοοικονομικών πόρων που 

είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία του.

2.9. Οφέλη από τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο EMAS

Τα οφέλη που δύναται να καρπωθεί μία επιχείρηση από την εφαρμογή του EMAS 

είναι πολυάριθμα και ουσιαστικά δεν διαφέρουν από αυτά που έχουν αναφερθεί 

παραπάνω και σχετίζονται με την εφαρμογή οποιουδήποτε Σ.Π.Δ. [6, 9, 10]. Από τα 

σημαντικότερα θα μπορούσε να αναφερθεί η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

της επιχείρησης, με καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών 

πόρων και χρήση τεχνολογίας φιλικής της το περιβάλλον.

Πολύ σημαντική είναι και η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, 

που αποτελεί άλλωστε και μία από της προϋποθέσεις για να πιστοποιηθεί κάποιος 

οργανισμός κατά EMAS. Η κατοχή του λογότυπου του EMAS μπορεί μάλιστα να 

αποτελέσει στο μέλλον αναγκαία προϋπόθεση ώστε μία επιχείρηση να μπορεί να 

συμμετάσχει σε διαγωνισμούς για την ανάθεση δημόσιων έργων ή και για να 

προσελκύσει νέους πελάτες και να εισχωρήσει σε νέες αγορές.

Η πιστοποίηση της επιχείρησης σύμφωνα με το EMAS ενισχύει σημαντικά 

και τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης, καθώς αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον
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και της προσπάθειες που κάνει για τη διαφύλαξη και προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος.

Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να παραληφθούν και οι έμμεσες συνέπειες της 

συμμετοχής στο σύστημα όσον αφορά στην ενεργό συμμετοχή και στην ενίσχυση του 

ηθικού των εργαζομένων στην επιχείρηση. Όντας ένα Σ.Π.Δ. βασισμένο στην ενεργή 

συμμετοχή όλων των υπαλλήλων της επιχείρησης, παρέχει κίνητρα για 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εμπλουτίζει τις γνώσεις των εργαζόμενων. 

Είναι σημαντικό για κάποιον εργαζόμενο να αισθάνεται ότι ο εργοδότης του 

φροντίζει να του παρέχει ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό χώρο και ότι εργάζεται 

σε μία εταιρεία που επιδεικνύει περιβαλλοντική υπεροχή έναντι των άλλων 

επιχειρήσεων.

2.10. Γιατί οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στο EMAS

Στο σημείο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους 

οι επιχειρήσεις επιζητούν τη συμμετοχή τους στο σύστημα, ποία είναι δηλαδή τα 

πλεονεκτήματα τα οποία προσδοκούν οι διάφοροι οργανισμοί ότι θα τους προσδώσει 

η χρήση του λογότυπου του EMAS. Σε έρευνα που έγινε σε γερμανικές επιχειρήσεις 

οι οποίες συμμετέχουν στο EMAS, ως σημαντικότερο κίνητρο για τη συμμετοχή τους 

δηλώθηκε η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης, ενώ 

ακολούθησαν η βελτίωση της δημόσιας της εικόνας, η συμμόρφωση με της νόμους 

κλπ. Στον Πίνακα 2.2. αναφέρονται οι λόγοι αυτοί με φθίνουσα σειρά 

προτεραιότητας, η κλίμακα δε του ερωτηματολογίου ήταν από 1 (πολύ σημαντικός 

λόγος) έως 6 (καθόλου σημαντικός λόγος) [11],

Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 1,9

Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης 2,1

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία 2,2

Παροχή κινήτρων στους εργαζομένους 2,3

Βελτίωση της συνεργασίας με τις αρχές 2,6

Μείωση του κόστους 2,8

Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 2,9

Καλύτερη αντιμετώπιση των αυστηρών κανονισμών 3,0

17



Το Σύστηιια Οικολονικικ Αιανείοκπκ και Ελέντου*

Προσδοκία για μελλοντική πίεση από την κοινή γνώμη για συμμετοχή 3,3

Καλύτερη αντιμετώπιση από τους πελάτες 3,6

Καλύτερη αντιμετώπιση από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες κλπ 4,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.: Κίνητρα για τη συμμετοχή 

των γερμανικών επιχειρήσεων στο EMAS

Περίπου ίδια είναι και τα αποτελέσματα από παρόμοια έρευνα που διεξήχθη 

σε επιχειρήσεις από τη Γαλλία οι οποίες συμμετέχουν στο EMAS [12], Όμοια με 

παραπάνω, η κλίμακα αξιολόγησης είναι από το 1 (ιδιαίτερα σημαντικός λόγος) ως το 

6 (καθόλου σημαντικός λόγος). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3..

Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης 1,5

Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης 1,7

Βελτίωση της συνεργασίας με τις αρχές 2,2

Προσδοκία για απλοποιημένες διοικητικές διαδικασίες 3,1

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία 1,8

Μείωση του κόστους 2,6

Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 2,5

Καλύτερη αντιμετώπιση από τους πελάτες 2,8

Παροχή κινήτρων στους εργαζομένους 2,0

Καλύτερη αντιμετώπιση από ασφαλιστικές εταιρείες 3,4

Καλύτερη αντιμετώπιση από τράπεζες 3,9

Προσδοκία για μελλοντική πίεση από την κοινή γνώμη για συμμετοχή 2,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.: Κίνητρα για τη συμμετοχή 

των γαλλικών επιχειρήσεων στο EMAS

Τέλος, στον Πίνακα 2.4., παρουσιάζονται τα αποτελέσματα παρόμοιας 

έρευνας που αφορά της ολλανδικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σύστημα. Οι 

απαντήσεις παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας και η κλίμακα 

αξιολόγησης παραμένει η ίδια [13],
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Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης 2,0

Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 2,3

Βελτίωση της συνεργασίας με της αρχές 2,4

Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 2,7

Προσδοκία για απλοποιημένες διοικητικές διαδικασίες 2,8

Καλύτερη αντιμετώπιση από της πελάτες 2,8

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία 3,1

Παροχή κινήτρων της εργαζομένους 3,6

Μείωση του κόστους 3,7

Καλύτερη αντιμετώπιση από ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες 3,9

Προσδοκία για μελλοντική πίεση από την κοινή γνώμη για συμμετοχή 4,1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4.: Κίνητρα για τη συμμετοχή 

των ολλανδικών επιχειρήσεων στο EMAS

2.11. Το πρότυπο ISO14001, ο κυριότερος ανταγωνιστής του EMAS

Την ίδια περίπου χρονική περίοδο που δημιουργήθηκε το EMAS, ο Διεθνής 

Οργανισμός Τυποποίησης (International Standards Organization) ανέπτυξε ένα 

διεθνές πρότυπο για την αξιολόγηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

που περιελάμβανε κριτήρια και οδηγίες για την περιβαλλοντική διοίκηση καθώς και 

εργαλεία για την εφαρμογή της. Οι ετοιμασίες για το πρότυπο αυτό ξεκίνησαν σε ένα 

περιβάλλον όπου αρκετοί εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης είχαν ήδη αρχίσει να 

εφαρμόζουν τα δικά τους πρότυπα σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα το βρετανικό BS7750 

είχε τεθεί σε ισχύ από το 1992 και θεωρείται ο πρόδρομος των υπολοίπων προτύπων. 

Ακολούθησαν πρότυπα από την Ιρλανδία, Γαλλία, Νότιο Αφρική και Καναδά. Το 

1992, η Συμβουλευτική Επιτροπή σε Θέματα Περιβαλλοντικής Στρατηγικής του ISO 

πρότεινε την ανάπτυξη της προτύπου για την αξιολόγηση των Σ.Π.Δ.. Το τελικό 

προσχέδιο του διεθνούς προτύπου δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 1995. Μετά από 

μία περίοδο διευθετήσεων και συμβιβασμών σε διεθνές επίπεδο, συμφωνήθηκε η 

τελική μορφή του ISO14001 το Σεπτέμβριο του 1996.
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2.12. Βασικές διαφορές μεταξύ EMAS και 1SO14001

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τόσο το EMAS όσο και το ISO 14001 βασίζονται 

στο αγγλικό BS7750. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των δύο που αξίζει να αναφερθούν [5, 14], Θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των δύο 

συστημάτων αποτελεί το γεγονός ότι το EMAS είναι ένας εθελοντικός κανονισμός 

που αφορά της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το ISO 14001 είναι ένα πρότυπο 

με διεθνή ισχύ και εμβέλεια.

Σε αντίθεση με το EMAS, το ISO 14001 δεν απαιτεί τη δημοσίευση 

εμπεριστατωμένης περιβαλλοντικής δήλωσης, αλλά ζητεί να δημοσιοποιείται απλά η 

περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης. To EMAS προϋποθέτει τη δημοσιοποίηση 

τόσο της διαπιστευμένης από εξωτερικό ελεγκτή περιβαλλοντικής δήλωσης, όσο και 

της απλουστευμένης ετήσιας ανακοίνωσης.

Το πρότυπο ISO 14001 δεν αναφέρεται στην περιβαλλοντική διαχείριση και 

απόδοση των προμηθευτών και των εργοληπτών της επιχείρησης. Αντίθετα, το 

EMAS κατευθύνει την επιχείρηση να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές και οι 

συνεργάτες της είναι σε συμφωνία με την περιβαλλοντική της πολιτική.

To ISO14001 μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στο σύνολο της οργανισμού όσο και 

σε συγκεκριμένους τομείς, δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες του οργανισμού. 

To EMAS αντίθετα, εφαρμόζεται μόνο στο σύνολο της επιχείρησης. Αρχικά 

εστιάστηκε κυρίως σε επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα, ενώ το ISO 14001 

εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση, δημόσιο οργανισμό κλπ. Ο αναθεωρημένος 

κανονισμός EMAS II βέβαια, ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιό κανονισμό EMAS 

προβλέπει τη συμμετοχή στο σύστημα οποιοσδήποτε οργανισμού και επιχείρησης.

Οσον αφορά της επιπτώσεις που έχουν για το περιβάλλον οι δραστηριότητες 

της επιχείρησης, το ISO 14001 απλά ζητά την αναγνώριση των σημαντικότερων από 

αυτές ενώ το EMAS απαιτεί πλήρη καταγραφή όλων των πιθανών αντίκτυπων που 

μπορεί να έχουν οι δραστηριότητες της επιχείρησης στο περιβάλλον. Μάλιστα θεωρεί 

υποχρέωση της επιχείρησης να προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική 

της απόδοση μειώνοντας συνεχώς τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητες της 

στο περιβάλλον. To EMAS απαιτεί και μία αρχική εκτενή περιβαλλοντική 

επισκόπηση ως μέρος του Σ.Π.Δ., κάτι που δεν απαιτεί το ISO 14001, αν και το 

προτείνει.
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Τέλος, το EMAS προβλέπει τη συχνή διενέργεια ελέγχων με μεγίστη χρονική 

περίοδο μεταξύ δύο ελέγχων τα τρία έτη. To ISO14001 δεν προσδιορίζει ακριβώς τη 

συχνότητα με την οποία θα πρέπει να διενεργούνται οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι αυτοί είναι 

μάλιστα αρκετά πιο εκτενείς στην περίπτωση του EMAS, ενώ για το ISO 14001 

απαιτούνται μόνον γενικοί έλεγχοι του Σ.Π.Δ. της επιχείρησης.

2.13. Η σύγκλιση μεταξύ του Κανονισμού EMAS και του Προτύπου ISO14001

Από τη στιγμή της πρωτοεμφάνισης του, το EMAS αντιμετώπισε και 

αντιμετωπίστηκε ανταγωνιστικά από το ISO 14001. Το κάθε πρότυπο προσπαθούσε 

να υπερτονίσει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα έναντι του άλλου. Η διαμάχη αυτή 

δεν εξυπηρετούσε σε τίποτα και σε καμία περίπτωση δε βοηθούσε στη διάδοση του 

EMAS. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη της σύγκλισης του ευρωπαϊκού 

κανονισμού με το διεθνές πρότυπο. Η αναθεώρηση του EMAS και η ανάπτυξη του 

νέου κανονισμού EMAS II βοήθησε σημαντικά στην ουσιαστική ενσωμάτωση του 

ISO 14001 ως το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναπτύσσεται στα 

πλαίσια της εφαρμογής του EMAS. Μία επιχείρηση μπορεί δηλαδή να προετοιμαστεί 

για τη συμμετοχή της στο EMAS αναπτύσσοντας ένα Σ.Π.Δ. σύμφωνα με το 

ISO14001, με τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά (σχήμα 2.5.) [8]:

• την πλήρη συμμόρφωση με τις υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις για το 

περιβάλλον πριν την επαλήθευση του Σ.Π.Δ. (legal compliance)

• την προσπάθεια για πλήρη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία 

βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης (employee participation)

• τη δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής δήλωσης της, η οποία θα ενημερώνει 

κάθε ενδιαφερόμενο για την πολιτική, τους σκοπούς και στόχους, το πρόγραμμα 

και τις επιδόσεις της επιχείρησης σχετικά με το περιβάλλον (public reporting)

• την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης 

(performance improvement)
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Σχήμα 2.5.: Η ενσωμάτωση του IS014001 στο EMAS
Πηγή: “The Eco-Management and Audit Scheme, Performance, Credibility, Transparency”, 

Διαθέσιμο στο: http://europa.en.int/comm/environment/emas/pdf/general/emas en.pdf

2.14. Η ανταπόκριση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο EMAS

To EMAS, όπως έχει αναφερθεί αρκετές φορές στα προηγούμενα, είναι ένα 

εθελοντικό σύστημα, η επιτυχία και διάδοση του οποίου εξαρτάται από την θέληση 

και προθυμία των επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε αυτό. Η συμμετοχή των 

διαφόρων οργανισμών στον κανονισμό δεν προϋποθέτει απλά την απόφαση τους να 

εγκαταστήσουν ένα τυποποιημένο Σ.Π.Δ., αλλά και το να προτιμήσουν το EMAS 

έναντι του βασικού του ανταγωνιστή, του διεθνούς προτύπου ISO 14001.

Έρευνες που διεξήχθησαν μεταξύ των επιχειρήσεων τεσσάρων μεγάλων 

ευρωπαϊκών κρατών (Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία και Ολλανδία) προσπάθησαν να 

εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις που θέλησαν να 

πιστοποιήσουν το Σ.Π.Δ. τους επέλεξαν το ευρωπαϊκό EMAS ή το διεθνές IS014001 

και κατά συνέπεια τα σημεία που πλεονεκτεί το κάθε πρότυπο αντίστοιχα [14],

Είναι προφανές ότι η απόφαση της κάθε επιχείρησης σχετικά με το πρότυπο 

που θα επιλέξει εξαρτάται από τα καθαρά οφέλη που προσδοκά να κερδίσει με τη 

συμμετοχή της στο αντίστοιχο πρότυπο. Τα οφέλη αυτά επηρεάστηκαν σημαντικά 

από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόσθηκε το EMAS σε κάθε μία από τις εν λόγω 

χώρες. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, το EMAS ήταν πολύ περισσότερο ελκυστικό 

για τις επιχειρήσεις, από το ISO 14001, καθώς παρέχονταν από το κράτος νομοθετικές 

απαλλαγές αποκλειστικά στις εγγεγραμμένες στο EMAS επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι
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επιχορηγήσεις για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο EMAS ήταν περισσότερες 

και υψηλότερες από τις αντίστοιχες των επιχειρήσεων που ήταν πιστοποιημένες κατά 

ISO 14001. Επίσης, η συμμετοχή ιδιωτικών οργανισμών στη διαδικασία διαπίστευσης 

και ελέγχου των ίδιων των ελεγκτών οδήγησε τις επιχειρήσεις να εμπιστευθούν το 

σύστημα και να βοηθήσουν στην προώθηση του.

Αντίθετα, στις υπόλοιπες τρεις χώρες της έρευνας (Γαλλία, Ολλανδία και 

Αγγλία) οι αρχές δεν αντιμετωπίζουν μεροληπτικά τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν 

στο EMAS και οι επιχειρήσεις δεν υποστηρίζουν το EMAS περισσότερο από το 

ISO 14001. Ως αποτέλεσμα, το μοναδικό πλεονέκτημα που φαίνεται να προσφέρει το 

EMAS σε σχέση με το ISO 14001 είναι η ύπαρξη επικυρωμένης περιβαλλοντικής 

δήλωσης η οποία επιτρέπει τη βελτίωση τις επικοινωνίας των επιχειρήσεων με 

οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Παρόλα αυτά, πολλές επιχειρήσεις θεωρούν το 

πλεονέκτημα αυτό ασήμαντο. Κάποιες γαλλικές και βρετανικές εταιρίες απέρριψαν 

μάλιστα την ιδέα της δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική 

τους επίδοση. Αντίθετα, εκτίμησαν ως καλύτερα τα πλεονεκτήματα της παγκόσμιας 

αναγνώρισης και του χαμηλότερου κόστους του προτύπου ISO 14001. Για τους 

λόγους αυτούς άλλωστε, στις παραπάνω χώρες τα ποσοστά συμμετοχής των 

επιχειρήσεων στο EMAS είναι αρκετά χαμηλά και υπολείπονται κατά πολύ των 

αντίστοιχων ποσοστών συμμετοχής των επιχειρήσεων στο ISO 14001.

Γενικά το EMAS θα πρέπει να θεωρηθεί ένας επιτυχημένος κανονισμός, 

καθώς τα οφέλη που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό 

δείχνουν να ξεπερνούν τα κόστη. Επιπρόσθετα, πολύ σημαντικά είναι τα κοινωνικά 

οφέλη που συνεπάγεται η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων 

λόγω της συμμετοχής τους στο σύστημα, σε αντίθεση με τα κόστη που δημιουργεί το 

σύστημα για τις εθνικές κυβερνήσεις, και συνεπώς για την κοινωνία, τα οποία είναι 

ασήμαντα.

Στον Πίνακα 2.5., που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την 

παραπάνω έρευνα, σχετικά με το τι απάντησαν οι ίδιες οι επιχειρήσεις όσον αφορά 

στους τομείς που πλεονεκτεί το ένα πρότυπο έναντι του άλλου [14].
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ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΓΓΛΙΑ

Κόστη

συμμετοχής
ISO 14001 ISO 14001 ISO14001 ISO 14001

Διεθνής

αναγνώριση
ISO 14001 ISO 14001 ISO14001 ISO 14001

Σαφήνεια του 

Σ.Π.Δ.
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Ομοιότητα με 

το IS09000
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Ελάφρυνση από 

τους νόμους
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ EMAS ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Συμμετοχή

ιδιωτικών

οργανισμών

ISO 14001

/

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Προώθηση

(πληροφόρηση)
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Προώθηση
(χρηματοδότηση)

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ EMAS ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Εξωτερική

επικοινωνία

EMAS ή 

ISO 14001
EMAS EMAS

EMAS ή 

ISO 14001

Προμήθειες 

του Δημοσίου
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ EMAS ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.: Σύγκριση μεταξύ EMAS-ISO14001

2.15. Αριθμός επιχειρήσεων πιστοποιημένων κατά ISOI4001 και EMAS παγκοσμίως

Τέλος, για να είναι ολοκληρωμένη η σύγκριση μεταξύ των δύο προτύπων, 

παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.1. ο αριθμός των επιχειρήσεων που είναι 

πιστοποιημένες κατά ISO 14001 και EMAS σε αρκετές χώρες του κόσμου [15]:
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Date: December 2002
ISO14001/EMAS statistical data ai the world wn« collected from the interested people in the world 
by Mr. Reinhard Begfauand subjected to a schetrabc process by ISO World.

ISO14001

EMAS
total:3,821

? g f I E SI’S

vtiuas ίΜίίΐζοίίΟΜΜ,τοΐίίιηιιιιαο

t« C =■ >* £ £3 ^
$ J '•B.S

total:46,836 2,600*-

2,400

The number of ISO14001/EMAS certification/registration of the world

Διάγραμμα 2.1.: Ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιηθεί κατά 

IS014001 και συμμετέχουν στο EMAS παγκοσμίως μέχρι το τέλος του 2ΘΘ2

Πηγή: http://www.ecology or ip/isoworld/enclish/analv 14k htm

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, συνολικά 3.760 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι καταχωρημένες στο σύστημα 

του EMAS. Στο Διάγραμμα 2.2. παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθμός των 

επιχειρήσεων αυτών ανά χώρα [16], Παρατηρείται ότι οι συμμετοχές των γερμανικών 

επιχειρήσεων στο EMAS είναι οι περισσότερες σε όλη την Ευρώπη (2.414), με 

μεγάλη διαφορά μάλιστα, αποτέλεσμα απόλυτα φυσιολογικό σύμφωνα με τα 

ευρήματα της προαναφερθείσας έρευνας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2.: Αριθμός πιστοποιημένων κατά EMAS 

επιχειρήσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στους Πίνακες 2.6. και 2.7. παρουσιάζονται οι κυριότεροι τομείς στους 

οποίους δραστηριοποιούνται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο 

EMAS. Όπως είναι φυσικό ο βιομηχανικός τομέας και μάλιστα οι κλάδοι που 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά στην επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος, όπως οι χημικές βιομηχανίες, έχουν το μεγαλύτερο αριθμό 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο EMAS. Σημαντική είναι όμως και η συμμετοχή 

των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στο πρότυπο, με αυξανόμενη τη συμμετοχή 

των δημόσιων οργανισμών. Επίσης υπάρχουν επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο 

πρότυπο στις υπό ένταξη στην Ε.Ε. χώρες αλλά και σε χώρες εκτός ευρωπαϊκού 

χώρου. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο EMAS στις χώρες αυτές 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Διάγραμμα 2.3..
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Βιομηχανικός Τομέας
Αριθμός επιχειρήσεων πιστοποιημένων 

κατά EMAS

Βιομηχανίες Ανακύκλωσης και 

διάθεσης απορριμμάτων
467

Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών 348

Μεταλλουργικές Βιομηχανίες 346

Χημικές βιομηχανίες 343

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.: Αριθμός πιστοποιημένων επιχειρήσεων κατά EMAS

στο Βιομηχανικό τομέα

Μη Βιομηχανικός Τομέας
Αριθμός επιχειρήσεων πιστοποιημένων 

κατά EMAS

Ξενοδοχεία και

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης
138

Εμπορικές Επιχειρήσεις 

(πλην αυτοκινητοβιομηχανιών)
111

Δημόσιοι Οργανισμοί 110

Μεταφορικές Επιχειρήσεις 90

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7.: Αριθμός πιστοποιημένων επιχειρήσεων κατά EMAS 

στον τομέα των υπηρεσιών
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3.: Αριθμός πιστοποιημένων κατά EMAS 

επιχειρήσεων στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

3.1. Εισαγωγή

Τα τελευταία τριάντα χρόνια παρατηρείται, παγκοσμίως, συνεχώς αυξανόμενο 

ενδιαφέρον και προβληματισμός από τα κράτη, τους διεθνείς οργανισμούς αλλά και 

τα μεμονωμένα άτομα σχετικά με το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης καταστροφής του 

περιβάλλοντος και της κατασπατάλησης των φυσικών πόρων από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Το ζήτημα της αειφόρου ανάπτυξης (sustainable development) και 

κυρίως οι μέθοδοι επίτευξής της απασχολεί όλο και περισσότερο τη διεθνή 

κοινότητα. Ο πλέον αποδεκτός ορισμός της αειφορίας (sustainability) δόθηκε το 1987 

από την Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World 

Commission on Environment and Development) στην έκθεση της με τίτλο "Our 

Common Future". Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, ως αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται η 

ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη 

δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες [17], 

Η Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου 

Ερευνών (Board on Sustainable Development of the National Research Council) 

ορίζει την αειφόρο ανάπτυξη ως την εναρμόνιση των αναπτυξιακών σχεδίων της 

κοινωνίας με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που υπάρχουν, σε μακροπρόθεσμο 

χρονικό ορίζοντα [18],

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης είναι πολυσύνθετη και δεν αφορά μόνον 

στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Αφορά επίσης στη διατήρηση των 

πολιτισμών και των ανθρώπινων αξιών, στην κοινωνική αλλά και στην οικονομική 

ανάπτυξη γενικότερα. Όντας λοιπόν άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική 

δραστηριότητα, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους ολοένα και περισσότερες 

επιχειρήσεις και οργανισμοί πρέπει να επιδιώκουν να προσαρμόσουν τις λειτουργίες 

τους έτσι ώστε αυτές να συνάδουν με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης είναι οι εξής 

[19]:
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• Λόγοι ηθικής και ίσων ευκαιριών για όλες τις γενιές (Morality and 

Intergenerational Equity): Ηθικά θεωρείται κατακριτέα η αντιμετώπιση του 

περιβάλλοντος από το σύγχρονο άνθρωπο καθώς υπονομεύει τις ευκαιρίες και τις 

δυνατότητες των μελλοντικών γενεών στην ευημερία. Η σημερινή γενιά είναι 

υπεύθυνη για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς οι μελλοντικές 

γενιές δεν έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις σημερινές αποφάσεις.

• Λόγοι επιβίωσης (Survival): Η διατήρηση της ζωής στον πλανήτη σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαφύλαξη των 

διάφορων οικοσυστημάτων τα οπαία επιβαρύνονται και καταστρέφονται από τις 

καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες. Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης 

βοηθά στην κατανόηση της σημασίας του ζητήματος αυτού και στη διατήρηση του 

φυσικού περιβάλλοντος.

• Οργανωσιακά οφέλη και κίνδυνοι (Organizational Benefits and Risks): 

Υιοθετώντας τις αρχές της αειφορίας, μία επιχείρηση αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα της ενισχύοντας τη φήμη της και το κοινωνικό της πρόσωπο 

και πιθανότατα βελτιώνοντας την οικονομική της απόδοση (μείωση προστίμων, 

χορήγηση δανείων κ.α.) και την αποτελεσματικότητα της.

Οι επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα, λόγω των αυξημένων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνεπάγονται οι δραστηριότητες τους, αποζητούν 

εδώ και αρκετά χρόνια τρόπους για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. 

Σταδιακά όμως, έγινε αντιληπτό ότι και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόσουν πρακτικές που να έχουν σαν 

αποτέλεσμα τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Το αυξημένο, λοιπόν, 

ενδιαφέρον των τελευταίων δεκαετιών για την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία 

του περιβάλλοντος γενικότερα, δείχνει να βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση και από τους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδιαίτερα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

παγκοσμίως. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τα Πανεπιστήμια προσπαθούν να 

βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και να μειώσουν τον περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο που έχει η λειτουργία τους είναι οι εξής [20, 21]:

• Η ιδιαίτερα αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε περιβαλλοντικά 

θέματα.

30



Συστήοατα Περιβαλλοντικά AiavEioumc και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδούιιατα*
• Η ε7αβολή πολύ αυστηρής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό τον τομέα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

• Τα ιδιαίτερα αυξανόμενα κόστη για την διάθεση και διαχείριση των αποβλήτων 

που παράγει ένα πανεπιστήμιο, τα οποία απαιτούν την εξεύρεση μεθόδων 

πρόληψης και μείωσης του όγκου των στερεών και υγρών αποβλήτων αυτών.

• Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των πανεπιστημίων. Ένα πανεπιστήμιο το 

07toio χαρακτηρίζεται ως «φιλικό» προς το περιβάλλον αποκτά καλύτερη δημόσια 

εικόνα. Επίσης, το ενδιαφέρον των μελλοντικών φοιτητών πάνω στα 

περιβαλλοντικά ζητήματα τιαίζει ρόλο στην ετπλογή του πανεπιστημίου και 

λειτουργεί ως μέσο πίεσης για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

• Η μεγάλη ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στο ίδρυμα (διδακτικό προσωπικό, 

ερευνητές, τεχνικοί κ.α.) για το περιβάλλον.

• Η αυξανόμενη ανάγκη για αποτελεσματική εκπαίδευση των νέων σε θέματα 

προστασίας περιβάλλοντος και η «παραγωγή» εν δυνάμει μελλοντικών στελεχών 

εταχειρήσεων με αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, πολύ μεγάλος αριθμός πανετηστημιακών 

ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο, που μάλιστα αυξάνεται συνεχώς, εφαρμόζουν ή 

προσπαθούν να υιοθετήσουν κάποιο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ώστε να 

ελέγξουν και να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της λειτουργίας τους για το 

περιβάλλον.

3.2. Το Κίνημα για την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Το διεθνές ενδιαφέρον για το περιβάλλον εκφράστηκε αρχικά στη Σύνοδο της 

Στοκχόλμης το 1972, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ (United Nations Stockholm 

Conference on the Human Environment), όπου η εκπαίδευση συμπεριλαμβανόταν 

στους κοινωνικούς φορείς εκείνους τους οποίους ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα. Σύμφωνα με την Διακήρυξη της Στοκχόλμης, σκοπός της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης που λαμβάνει κάποιος καθόλη τη διάρκεια της ζωής του θα πρέπει να 

είναι η καθοδήγηση του ώστε με υπεύθυνες ενέργειες να βοηθά στην προστασία και 

βελτίωση του περιβάλλοντος. Το 1977, η Διακυβερνητική Σύνοδος για την
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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Intergovernmental Conference on Environmental 

Education) στην Τιφλίδα, εξέδωσε την πρώτη διεθνή διακήρυξη για την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η διακήρυξη αυτή προωθεί την διδασκαλία, έρευνα και 

εκπαίδευση για τα ζητήματα του περιβάλλοντος.

Ο όρος εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (education for sustainable 

development) αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη Σύνοδο του Ρίο (United Nations 

Conference on Environment and Development in Rio), το 1992. Η περίφημη Ατζέντα 

21 (Agenda 21), που συμφωνήθηκε στη Σύνοδο του Ρίο, επισημαίνει ότι η αύξηση 

του παγκόσμιου πληθυσμού, η κατανάλωση και η τεχνολογία αποτελούν τις κύριες 

αιτίες των περιβαλλοντικών αλλαγών. Επίσης, προτείνει τρόπους για τη μείωση της 

δίχως νόημα υπερκατανάλωσης στο Δυτικό Κόσμο ενώ ενθαρρύνει την αειφόρο 

ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τέλος, αναφέρει ότι η εκπαίδευση μπορεί να 

παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και στη βελτίωση 

της δυνατότητας των ατόμων να αντιμετωπίζουν με επιτυχία ζητήματα που άπτονται 

στο φυσικό περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη γενικότερα [22],

Η πρώτη προσπάθεια από τους ίδιους τους πανεπιστημιακούς για τον ορισμό 

και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1990, με την Διακήρυξη του Talloires 

(Talloires Declaration). Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Tufts της Μασαχουσέτης 

φιλοξένησε 22 προέδρους, αντιπροέδρους και πρυτάνεις ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων από όλον τον κόσμο, στο Talloires της Γαλλίας, για να συζητηθεί ο ρόλος 

της ανώτατης εκπαίδευσης προς ένα αειφόρο μέλλον. Αναγνωρίζοντας την έλλειψη 

ειδικών στην διαχείριση του περιβάλλοντος καθώς και την έλλειψη κατανόησης από 

την πλευρά των διοικούντων σε θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας, οι 

συμμετέχοντες στη Σύνοδο καθόρισαν το ρόλο του πανεπιστημίου ως εξής:

«Τα πανεπιστήμια εκπαιδεύουν την πλειονότητα των ατόμων που διοικούν τους 

κοινωνικούς οργανισμούς. Για το λόγο αυτό, τα πανεπιστήμια φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη 

στο να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση, τις γνώσεις, την τεχνολογία και τα εργαλεία για 

τη δημιουργία ενός αειφόρου περιβαλλοντικά μέλλοντος».

Η Διακήρυξη του Talloires αποτελείται από ένα σχέδιο δράσης δέκα σημείων 

για τη δημιουργία ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος που προωθεί την αειφόρο 

ανάπτυξη. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε διδασκαλία και έρευνα, ώστε να
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διασφαλίζεται η δημιουργία επιστημόνων ειδικών σε θέματα περιβάλλοντος αλλά 

και η απόδοση στην κοινωνία περιβαλλοντικά υπεύθυνων αποφοίτων. Επίσης 

προωθείται η συνεχής επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού σε θέματα 

περιβάλλοντος, η διατήρηση των φυσικών πόρων και η μείωση των αποβλήτων που 

παράγουν τα πανεπιστήμια, η συνεργασία με κυβερνήσεις, οργανισμούς επιχειρήσεις 

αλλά και τις κατώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της 

διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος [23, 24], Η Διακήρυξη του 

Talloires έχει υπογραφεί από 299 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από όλο τον 

κόσμο, εκ των οποίων 17 προέρχονται από την Αφρική, 32 από την Ασία, 108 από τις 

ΗΠΑ και τον Καναδά, 31 από την Ευρώπη και τη Ρωσία, 109 από τη Λατινική 

Αμερική και την Καραϊβική και 2 από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία του 

Ιουνίου του 2003 [24],

Την Διακήρυξη του Talloires ακολούθησαν και άλλες διακηρύξεις από 

πανεπιστημιακούς ηγέτες και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, οι οποίες συνέβαλλαν 

με τη σειρά τους στη διαμόρφωση κοινής πολιτικής στο θέμα της αειφόρου 

ανάπτυξης. Τα θέματα τα οποία διαπραγματεύονται είναι η προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης, της έρευνας στον τομέα αυτό, της ανάπτυξης φιλικών για το περιβάλλον 

λειτουργιών στους χώρους των πανεπιστημίων καθώς και της διαπανεπιστημιακής 

συνεργασίας και της συνεργασίας με κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στο σημείο αυτό στη Διακήρυξη της 

Θεσσαλονίκης (Declaration of Thessaloniki), η οποία υπογράφηκε στα πλαίσια του 

Διεθνούς Συνεδρίου για το Περιβάλλον και την Κοινωνία με θέμα την εκπαίδευση και 

την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη βιώσιμη ανάπτυξη (International Conference 

on Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability). To 

Συνέδριο έλαβε χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο του 1997, υπό την 

αιγίδα της UNESCO και της Ελληνικής Κυβέρνησης. Στη Διακήρυξη αυτή 

αναγνωρίζεται μεταξύ άλλων ο θεμελιώδης ρόλος της εκπαίδευσης για την προώθηση 

των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και προτείνεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να 

τροποποιήσουν τα προγράμματα σπουδών τους ώστε το περιεχόμενο τους να είναι 

προσανατολισμένο στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη γενικότερα [25],
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3.3. Χαρακτηριστικά Πανεπιστημίου το οποίο προωθεί την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης το οποίο προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη θα 

πρέπει να βοηθά τους φοιτητές του να κατανοούν τα αίτια καταστροφής του φυσικού 

περιβάλλοντος και να τους δίνει κίνητρα ώστε να υιοθετούν πρακτικές φιλικές προς 

το περιβάλλον. Παρόλο που τα διάφορα πανεπιστήμια προσεγγίζουν το ζήτημα της 

αειφορείας με διαφορετικό τρόπο, λόγω των διαφορετικών πολιτισμικών, τοπικών, 

οικονομικών και πολιτικών ιδιαιτεροτήτων, θα πρέπει να περιμένει κανείς την 

αποτύπωση της δέσμευσής τους αυτής προς τη διατήρηση του περιβάλλοντος στο 

μέλλον σε κάθε σημαντική διάσταση της ακαδημαϊκής ζωής. Σε γενικές γραμμές, το 

κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα που θέλει να ονομάζεται περιβαλλοντικά υπεύθυνο και 

να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη θα πρέπει να εμφανίζει τα εξής κοινά σημεία [22, 

23]:

• Η γραπτή δήλωση της αποστολής και του σκοπού του πανεπιστημίου και των 

διαφόρων τμημάτων του εκφράζει τη φιλοσοφία και τις δεσμεύσεις του. Το 

περιεχόμενο λοιπόν των διδακτικών στόχων και των δηλώσεων των σχέσεων του 

πανεπιστημίου με τον εξωακαδημαϊκούς παράγοντες θα πρέπει να καταδεικνύει τη 

δέσμευση και το ενδιαφέρον του οργανισμού στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

• Το πανεπιστήμιο θα πρέπει να ενσωματώσει την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης 

στα τμήματα όλων των επιστημονικών κλάδων, θετικών και θεωρητικών 

επιστημών. Θα πρέπει στο πρόγραμμα σπουδών να προσφέρονται βασικές γνώσεις 

για την κατανόηση των ιδιαίτερα περίπλοκων, πολλές φορές, περιβαλλοντικών, 

κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων που άπτονται της αειφόρου ανάπτυξης. Επίσης 

οι φοιτητές θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση για τη λειτουργία του ιδρύματος ως 

μέρος του ευρύτερου οικοσυστήματος και των αποτελεσμάτων που έχει, όπως 

κατανάλωση φυσικών πόρων, νερού, ενέργειας και παραγωγή αποβλήτων.

• Η ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύματος θα πρέπει να προσανατολίζεται και 

στην προώθηση της επιστήμης στα ζητήματα της προστασίας και διατήρησης του 

περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων εξεύρεση και εκμετάλλευση νέων μορφών 

ενέργειας, σχεδιασμός κτηρίων φιλικών προς το περιβάλλον και οικονομικά του 

περιβάλλοντος.

• Η προώθηση της κατανόησης της σημασίας της διατήρησης του περιβάλλοντος 

από τις διάφορες σχολές και το διδακτικό προσωπικό του ιδρύματος θα πρέπει να
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επιβραβεύεται από τις πανεπιστημιακές αρχές έμπρακτα, με χρηματοδότηση 

προγραμμάτων του είδους αυτού, πρόσληψη και ανανέωση της συνεργασίας με 

επιστημονικό προσωπικό ειδικό σε περιβαλλοντικά θέματα και χορήγηση 

υποτροφιών.

• Θα πρέπει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να εστιάσουν στην προσπάθεια για 

συνεχή μείωση των επιπτώσεων που συνεπάγονται οι διάφορες λειτουργίες τους 

στο περιβάλλον (ecological footprint). Βήματα προς την κατεύθυνση αυτή 

αποτελούν μεταξύ άλλων οι προσπάθειες για μείωση των καταναλισκόμενων 

ποσοτήτων ύδατος και ενέργειας, η υιοθέτηση πρακτικών για τη μείωση των 

εκπεμπόμενων ρύπων όπως το CO2, η κατασκευή κτιρίων φιλικών προς το 

περιβάλλον, η αγορά προϊόντων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος 

και η ανακύκλωση των αποβλήτων.

• Όσον αφορά στους φοιτητές, θα πρέπει να τους παρέχονται κίνητρα και ευκαιρίες 

ώστε να ασχοληθούν με το αντικείμενο της αειφόρου ανάπτυξης. Υποτροφίες για 

σπουδές σε θέματα που άπτονται της περιβαλλοντικής επιστήμης, δυνατότητες 

απασχόλησης μέσα στο πανεπιστήμιο ώστε να προωθηθούν οι δραστηριότητες για 

την αείφορο ανάπτυξη ή εξεύρεσης εργασίας σχετικής με τα προηγούμενα 

αποτελούν πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμόζει ένα ανώτατο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα που προσπαθεί για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

• Τέλος, θα πρέπει το εκπαιδευτικό ίδρυμα να ενισχύει την ιδέα της αειφόρου 

ανάπτυξης και μέσω των εξωπανεπιστημιακών δραστηριοτήτων του. Θα πρέπει να 

επιδιώκει τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο με σκοπό 

την προώθηση της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος. Η συνεργασία 

αυτή είναι καλό να επεκτείνεται και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κατώτερων 

βαθμιδών, ώστε να επιτυγχάνεται περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ατόμων 

από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία. Επίσης θετικά θα πρέπει να λαμβάνονται 

και οι προοπτικές συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και κοινωνίες, τους διάφορους 

εξωπανεπιστημιακούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακόμα και εθνικές κυβερνήσεις 

για την αποτελεσματικότερη διάδοση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στον 

ευρύτερο κοινωνικό ιστό.
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3.4. Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Πανεπιστήμια

Για την προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, κυρίως δε για την καταγραφή 

και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνεπάγεται η λειτουργία ενός 

Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, μεγάλος αριθμός πανεπιστημίων έχουν 

υιοθετήσει και εφαρμόζουν κάποιο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

κατάλληλα προσαρμοσμένο στα δεδομένα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

καθενός εκπαιδευτικού οργανισμού.

Τα Σ.Π.Δ. που εφαρμόζονται από τα πανεπιστήμια έχουν σε γενικές γραμμές 

τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση ή οργανισμός και 

έχουν παρουσιασθεί αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το πανεπιστήμιο του 

Osnabruck στη Γερμανία είναι από τα πρώτα που έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει ένα 

ολοκληρωμένο Σ.Π.Δ., κατάλληλο για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το οποίο 

μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους πανεπιστημιακούς οργανισμούς, κατάλληλα 

τροποποιημένο πάντα και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του καθενός ξεχωριστά. Είναι μάλιστα σχεδιασμένο σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ευρωπαϊκού προτύπου EMAS το οποίο έχει περιγράφει αναλυτικά στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 3.1.), αναπαρίσταται με 

λεπτομέρεια η δομή του Σ.Π.Δ. του πανεπιστημίου του Osnabruck, το οποίο για 

διευκόλυνση των μελετητών έχει χωριστεί σε δέκα τομείς (building blocks). Οι τομείς 

αυτοί θεωρούνται απαραίτητοι κατά το σχεδίασμά ενός ολοκληρωμένου συστήματος, 

με τις απαραίτητες πάντα τροποποιήσεις ανάλογα με τα ιδιαίτερα στοιχεία του κάθε 

ιδρύματος. Στην περίπτωση πάντως που κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα σκοπεύει να 

εφαρμόσει Σ.Π.Δ. σύμφωνα με τα πρότυπα του EMAS, οι τομείς που προτείνονται 

στην προσέγγιση αυτοί κρίνονται στο σύνολο τους ως απαραίτητοι για την επιτυχία 

του συστήματος.
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For each tuliding block: Environmental procedure requirements with goals, duties, responsibilities

Σχήμα 3.1.: To Σ.Π.Δ. του Πανεπιστημίου του Osnabruck
Πηγή: "An environmental management model for universities: 

from environmental guidelines to staff involvement", by Peter Viebahn 

Journal of Cleaner Production 10 (2002), 3-12
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Το Σ.Π.Δ. που προτείνει το πανεταστήμιο του Osnabruck αποτελείται από

τους εξής τομείς [26]:

• Τομέας 1: Οργανωτική δομή του συστήματος (organizational structure): Στον 

τομέα αυτό λαμβάνονται οι αποφάσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής προστασίας στη λειτουργία του ιδρύματος. Συνίσταται η 

εφαρμογή μίας λειτουργικά ολοκληρωμένης δομής και όχι η δημιουργία ενός 

ξεχωριστού τμήματος υπεύθυνου για την προστασία του περιβάλλοντος. Με τον 

τρόπο αυτό η ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος βαραίνει συνολικά το 

προσωπικό του πανεπιστημίου και όχι μόνο μία μικρή ομάδα ειδικών. Επίσης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις που υπάρχουν σε όλα τα τμήματα του 

ιδρύματος. Η ολοκλήρωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνεται από την ύπαρξη 

ενός οργανωτή στην κεντρική διοίκηση του πανεπιστημίου, του Συντονιστή 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management Coordinator), ο οποίος 

θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των τμημάτων όσον αφορά στην 

περιβαλλοντική διαχείριση, στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν 

αλλά και στην επικοινωνία με το κοινό και στη γνωστοποίηση των θέσεων του 

ιδρύματος για το περιβάλλον στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στο πανεπιστήμιο 

του Osnabruck η προστασία του περιβάλλοντος επικεντρώθηκε στους τομείς των 

αποβλήτων, επικίνδυνων ουσιών και της εξοικονόμησης ενέργειας. Πέρα από την 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Προστασίας (Environmental Protection Working Group), 

η οποία προύπήρχε, δημιουργήθηκαν και άλλες ομάδες, όπως η ομάδα για την 

αποφυγή της παραγωγής αποβλήτων) για την καλύτερη εφαρμογή των ιδεών που 

εισάγει το νέο σύστημα.

• Τομέας 2: Εσωτερικές οδηγίες για το περιβάλλον (environmental guidelines 

(internal)): Οι οδηγίες αυτές χρησιμεύουν ως η βάση για όλες τις δραστηριότητες 

που αφορούν στο περιβάλλον μέσα στο πανεπιστήμιο. Αντιπροσωπεύουν την 

περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού, που καθορίζει τους στόχους και τις 

βασικές αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας μέσα στο πανεπιστήμιο.

• Τομέας 3: Εξωτερικοί κανονισμοί για το περιβάλλον (external environmental 

regulations): Για τη δημιουργία ενός Σ.Π.Δ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EMAS 

ή κάποιου άλλου προτύπου, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση, καταγραφή και 

δημοσιοποίηση στο προσωπικό του ιδρύματος όλων των νομικών και διοικητικών
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κανονισμών και προϋποθέσεων των οποίων η ικανοποίηση απαιτείται για την 

επιτυχή εφαρμογή του συστήματος.

• Τομέας 4: Περιβαλλοντικός έλεγχος, προσδιορισμός του κύκλου ζωής 

(environmental audit (life cycle assessment)): To στάδιο αυτό περιλαμβάνει τον 

περιβαλλοντικό έλεγχο των δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου. Η καταγραφή 

μίας λεπτομερούς λίστας των εισροών και εκροών καθώς και της ροής ενέργειας 

στο πανεπιστήμιο είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό των μέτρων που πρέπει 

να παρθούν ώστε να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων. Η 

λίστα αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και τη βάση για την εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων που έχουν οι εισροές και εκροές των υλικών για το περιβάλλον. Ο 

έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του Osnabruck με την τεχνική 

του προσδιορισμού του κύκλου ζωής (life cycle assessment) που εφαρμόζει το 

διεθνές πρότυπο ISO 14040. Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει τέσσερα βήματα, τον 

καθορισμό των στόχων (goal and scope definition), την ανάλυση των 

καταγραφόμενων εισροών-εκροών και ενέργειάς (inventory analysis), την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραμέτρων αυτών (impact 

assessment) και τέλος την επεξήγηση των συλλεχθέντων στοιχείων 

(interpretation).

• Τομέας 5: Περιβαλλοντικοί στόχοι (environmental goals): Στο σημείο αυτό της 

εφαρμογής του Σ.Π.Δ., το πανεπιστήμιο καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους 

που φιλοδοξεί να επιτύχει, πάντα βέβαια σε σχέση με την πραγματική κατάσταση 

που έχει καταγραφεί στο προηγούμενο στάδιο, με την τεχνολογία που έχει στη 

διάθεση του και με τις νομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί. Οι στόχοι 

αυτοί, οι οποίοι θα πρέπει να εκφράζουν και τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης του πανεπιστημίου, θα πρέπει πρώτα να υιοθετηθούν 

από τη Σύγκλητο και την ανώτερη διοίκηση του πανεπιστημίου και κατόπιν από το 

υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό και τους εργαζόμενους στον οργανισμό.

• Τομέας 6: Περιβαλλοντικό πρόγραμμα (environmental programme): Η κατάρτιση 

ενός περιβαλλοντικού προγράμματος είναι απαραίτητη για την επιτυχή 

πραγματοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων που αναφέρθησαν παραπάνω και 

περιλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε κάθε στάδιο εφαρμογής του 

συστήματος. Σε αντίθεση με τους περιβαλλοντικούς στόχους όπου τίθενται ώστε 

να επιτευχθούν μεσομακροπρόθεσμα, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα έχει

39



Συοηίαατα Περιβαλλοντικά Αιανείοκπκ και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδούαατα£
βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους 

περιβαλλοντικούς ελέγχους των επόμενων ετών.

• Τομέας 7: Περιβαλλοντική αναφορά (environmental report): Σκοπός της 

αναφοράς αυτής είναι η πληροφόρηση του κοινού αλλά και των μελών της 

πανεπιστημιακής κοινότητας για τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί καθώς και 

για αυτά που πρόκειται να εφαρμοσθούν στο μέλλον. Σε αντίθεση με τις 

περιβαλλοντικές αναφορές των διάφορων επιχειρήσεων, σκοπός της δεν είναι η 

εντυπωσιακή παρουσίαση της απόδοσης του οργανισμού για τη διαφήμιση του. 

Είναι δε δυνατόν να δίνει έμφαση σε διαφορετικό τομέα κάθε χρονιά, αλλά θα 

πρέπει πάντα να αναφέρεται στην περιβαλλοντική κατάσταση και επίδοση του 

πανεπιστημίου κατά το παρελθόν έτος.

• Τομέας 8: Πληροφοριακό σύστημα για το περιβάλλον (environmental information 

system): Σκοπός του σταδίου αυτού είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός 

πληροφοριακού συστήματος που να καλύπτει τις απαιτήσεις του Σ.Π.Δ.. Κύριος 

στόχος του είναι η συλλογή, η διαχείριση και η παρουσίαση των δεδομένων που 

περιγράφονται στα προηγούμενα στάδια. Το σύστημα θα πρέπει να είναι 

σχεδιασμένο κατά τρόπο που να απλοποιεί την παρακολούθηση των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων και να διευκολύνει τον αποτελεσματικό 

περιβαλλοντικό έλεγχο μέσα στον οργανισμό. Επιπλέον θα πρέπει να υποστηρίζει 

την παρουσίαση όλων των πληροφοριών που αφορούν στα διάφορα τμήματα του 

Σ.Π.Δ. στο κοινό και στο προσωπικό του πανεπιστημίου. Τέλος δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των εργαζομένων στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό.

• Τομέας 9: Εκπαίδευση και σειρά μαθημάτων για το περιβάλλον (environmental 

training and courses): Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα στάδια εφαρμογής 

του Σ.Π.Δ. και περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την πραγματοποίηση σειράς 

μαθημάτων για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όσον αφορά στις 

διάφορες πτυχές της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να απευθύνεται 

στους φοιτητές, στο διδακτικό προσωπικό και στη διεύθυνση του πανεπιστημίου 

και να καλύπτει τους τομείς της περιβαλλοντικής έρευνας και εκπαίδευσης. Η 

σπουδαιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής, οι σκοποί, το πρόγραμμα, οι 

απαιτήσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ. μέσα στον οργανισμό 

αλλά και η σημασία και οι επιπτώσεις της ατομικής συμπεριφοράς στο
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περιβαλλοντικό αποτέλεσμα του πανεπιστημίου πρέπει να είναι οι κύριοι άξονες 

που θα κινείται η εκπαιδευτική δραστηριότητα του συστήματος.

• Τομέας 10: Συμμετοχή των εργαζομένων, δημόσιες σχέσεις (staff involvement / 

public relations work): Πέρα από την εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος, το 

σύστημα απαιτεί την υιοθέτηση και άλλων μέτρων για την πληροφόρηση, 

κινητροποίηση και ενεργό συμμετοχή του προσωπικού με αποτέλεσμα την όσο το 

δυνατόν καλύτερη εφαρμογή των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το στάδιο αυτό αναφέρεται λοιπόν στη συμμετοχή των εργαζόμενων στο 

πανεπιστημιακό ίδρυμα και στο ζήτημα των δημόσιων σχέσεων, της 

πληροφόρησης δηλαδή των εξωτερικών ενδιαφερομένων για τις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις του οργανισμού. Η φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά μπορεί να 

ενισχυθεί με τη συνεχή πληροφόρηση για την πραγματοποίηση προγραμμάτων στα 

πλαίσια της περιβαλλοντικής διαχείρισης (πραγματοποίηση εκθέσεων και 

ημερίδων, συγγραφή σχετικών άρθρων, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων) όπως 

και με την ενθάρρυνση για εθελοντική συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για την 

υποβοήθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

3.5. Κρίσιμοι Παράγοντες για την Ποσοτικοποίηση των Χαρακτηριστικών για την 

Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Για την επίτευξη των περιβαλλοντικών ανακοινώσεων, πολιτικών και στόχων των 

πανεπιστημίων, για την ουσιαστική συμβολή τους προς την αειφόρο ανάπτυξη στην 

πράξη, είναι απαραίτητη η ποσοτικοποίηση των διαφόρων περιβαλλοντικών 

παραμέτρων. Μόνον έτσι θα είναι εφικτή η σύγκριση των παλαιών πρακτικών με τις 

νέες εφαρμογές και συνεπώς η αξιολόγηση του εφαρμοσθέντος Σ.Π.Δ.. Οι κύριοι 

τομείς στους οποίους θα πρέπει να τεθούν εξαρχής ποσοτικοί στόχοι ώστε να είναι 

προσδιορίσιμη η συμβολή του ιδρύματος στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 

είναι οι εξής [27]:

• Η χρήση της ενέργειας (energy use): Θα πρέπει τα πανεπιστήμια να μειώσουν 

σταδιακά τις ποσότητες ενέργειας που καταναλώνουν, ιδιαίτερα τις συμβατικές 

μορφές προερχόμενες από κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού 

κλπ, και να στραφούν σε άλλες μορφές, περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον 

(ηλιακή, αιολική κ.α.).
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• Η χρήση του ύδατος (water use): Είναι απαραίτητη η υιοθέτηση πολιτικών με 

στόχο τη μείωση της κατανάλωσης νερού σε αποδεκτά επίπεδα για τη διατήρηση 

του πολύτιμου αυτού αγαθού.

• Η χρήση των φυσικών πόρων (use of resources): Θα πρέπει όλα τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στο πανεπιστήμιο να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και η 

τελική επιβάρυνση που θα έχει η χρησιμοποίηση τους στο περιβάλλον να είναι 

σαφώς καθορισμένη και διασφαλισμένη.

• Οι εκπομπές σε γη, ύδατα και ατμόσφαιρα (emissions to land, water and air): To 

πανεπιστήμιο θα πρέπει να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα με απώτερο στόχο την 

ελαχιστοποίηση των εκπομπών βλαβερών για το περιβάλλον ουσιών σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα (περίπου 50 έτη).

• Η χρήση της γης (use of land): Είναι απαραίτητη η επίτευξη της βέλτιστης για το 

περιβάλλον χρήσης των εκτάσεων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή ελέγχονται 

από τον εκπαιδευτικό οργανισμό.

3.6. Πανεπιστήμια με Πιστοποιημένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Σήμερα, ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί οργανισμοί προσπαθούν να 

βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση με την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου Σ.Π.Δ.. Μάλιστα, για την καλύτερη αποτελεσματικότητα των 

συστημάτων αυτών και κυρίως για την επιτυχή συμμόρφωση με τους κανονισμούς 

και τους νόμους που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, προσπαθούν να 

εφαρμόσουν συστήματα δομημένα με τρόπο που να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις 

προϋποθέσεις που τίθενται από διεθνή πρότυπα όπως το EMAS και το ISO 14001.

Τα σημαντικότερα οφέλη από την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός πιστοποιημένου 

Σ.Π.Δ. είναι τα εξής [20, 28, 29]:

• Η ύπαρξη ολοκληρωμένου Σ.Π.Δ. το οποίο περιγράφεται σαφώς σε γραπτή 

μορφή προσφέρει απόλυτη διαφάνεια. Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του καθενός 

αναφέρονται με σαφήνεια χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παρανόησης από κανένα.

• Η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων βοηθά στην καλύτερη 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση του ιδρύματος.
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• Ο κίνδυνος επιβολής τιμωριών και προστίμων λόγω μη συμμόρφωσης με τους 

περιβαλλοντικούς νόμους μειώνεται σημαντικά λόγω της ύπαρξης σαφών οδηγιών 

και τακτικών ελέγχων που προϋποθέτει το πιστοποιημένο σύστημα.

• Εδραιώνεται η καλή σχέση με τις αρχές καθώς το σύστημα αποκλείει την 

εμφάνιση ανωμαλιών λόγω έλλειψης πληροφόρησης.

• Μειώνονται τα κόστη λειτουργίας της συνολικής περιβαλλοντικής διαχείρισης 

λόγω της αυστηρά δομημένης μορφής του πιστοποιημένου συστήματος.

• Επιτυγχάνεται επίσης και μείωση του κόστους συνολικής λειτουργίας του 

ιδρύματος, λόγω καλύτερης διαχείρισης και εξοικονόμησης των φυσικών πόρων 

(για παράδειγμα μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, νερού και αναλώσιμων 

υλικών όπως το χαρτί).

• Η ύπαρξη του πιστοποιημένου συστήματος βοηθά στη βελτίωση της εξωτερικής 

εικόνας του πανεπιστημίου στην κοινωνία αλλά και στην καλύτερη σχέση του με 

οργανισμούς, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α..

• Επίσης βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του ιδρύματος καθώς λόγω του 

αυξανόμενου ενδιαφέροντος στα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι λογικό η 

πλειοψηφία των μελλοντικών φοιτητών να θεωρεί ελκυστικότερο για σπουδές ένα 

πιστοποιημένα "φιλικό" προς το περιβάλλον πανεπιστήμιο.

• Όσον αφορά στο εσωτερικό του οργανισμού, εξασφαλίζονται καλύτεροι όροι 

εργασίας και διαβίωσης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους λοιπούς 

εργαζόμενους και τους φοιτητές του πανεπιστημίου καθώς και ένα ασφαλέστερο 

και πιο υγιεινό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν κατόπιν επικοινωνίας με την

αρμόδια για το EMAS υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανώτατα εκπαιδευτικά

ιδρύματα τα οποία εφαρμόζουν Σ.Π.Δ. πιστοποιημένα κατά EMAS είναι έξι στον

αριθμό και βρίσκονται όλα στη Γερμανία. Είναι δε τα εξής [30]:

• Το τμήμα Φυσικοχημείας Max Volmer του Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Max 

Volmer Institut der Technischen Universitat Berlin, Gebaude Physikalische 

Chemie).

• To Πανεπιστήμιο του Bielefeld (Universitat Bielefeld).

• To Πανεπιστήμιο Zittau/Gorlitz (Hochschule Zittau/Gdrlitz).
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• Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (Technische Universitat Dresden 

Kemgelande).

• To Πανεπιστήμιο του Liineburg (Universitat Liineburg Campus Liineburg).

• To Πανεπιστήμιο του Landshut (Fachhochschule Landshut).

Αντίθετα, υπάρχουν αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα που έχουν 

πιστοποιήσει το Σ.Π.Δ. τους σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001, όπως για 

παράδειγμα το Πανεπιστήμιο του Paderbom στη Γερμανία και το πανεπιστήμιο 

Malardalen στο Vasteras της Σουηδίας.

3.7. Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Zittau/Gorlitz

Το Πανεπιστήμιο Zittau/Gorlitz βρίσκεται στο νοτιο-ανατολικό τμήμα του κρατιδίου 

της Σαξονίας, κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με την Πολωνία και την Τσεχία, και 

ιδρύθηκε το 1992. Αποτελεί το πρώτο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης του οποίου το 

Σ.Π.Δ. πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS παγκοσμίως, τον 

Μάρτιο του 1999, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η εξέταση των πρακτικών που 

ακολούθησε [29],

Αρχικά εφαρμόστηκε στο πανεπιστήμιο μια πιλοτική μελέτη της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης με σκοπό την έρευνα και τον εντοπισμό των σημείων 

εκείνων που επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον. Για την καλύτερη εφαρμογή και τη 

συνεχή βελτίωση του Σ.Π.Δ., δημιουργήθηκε μία περιβαλλοντική ομάδα εργασίας της 

οποίας ηγήτο ο κοσμήτορας και αποτελούνταν από υπεύθυνους για τη διατήρηση των 

επιθυμητών επιπέδων ασφάλειας και υγιεινής, περιβαλλοντικής προστασίας και τους 

αντιπροσώπους των φοιτητών και των εργαζομένων στο ίδρυμα. Ο σχεδιασμός του 

συστήματος έγινε με βάση τις απαιτήσεις που θέτει ο Κανονισμός 1836/93 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει δε τα εξής βασικά στοιχεία:

• Την Περιβαλλοντική Πολιτική (Environmental Policy).

• Την Περιβαλλοντική Εξέταση (Environmental Examination).

• Τους Περιβαλλοντικούς Στόχους (Environmental Targets).

• Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα (Environmental Programme).

• Το Περιβαλλοντικό Σύστημα Διαχείρισης (Environmental Management System).

• Τους Περιβαλλοντικούς Ελέγχους (Environmental Audits).
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• Την Περιβαλλοντική Δήλωση (Environmental Declaration).

• Την Αξιολόγηση (Validation).

• Την Εγγραφή στο σύστημα EMAS (Registration).

Η εγγραφή στο σύστημα EMAS προτιμήθηκε από το διεθνές ISO 14001 καθώς 

είναι περισσότερο απαιτητικό όσον αφορά στην ποσοτικοποίηση των 

περιβαλλοντικών στόχων και στη δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής δήλωσης.

Για να εξασφαλιστεί ότι θα ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις που θέτει το 

πρότυπο, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 33 έλεγχοι του συστήματος μέσα στη χρονιά 

του 1998. Κατά τη χρονική περίοδο 1995-1997 συλλέχθηκαν δεδομένα για την 

κατανάλωση ενέργειας και νερού και για τις εκπομπές αερίων από το πανεπιστήμιο 

και στις δύο τοποθεσίες όπου στεγάζεται (Zittau και Gorlitz). Για την αποφυγή 

προβλημάτων κατά τη συλλογή των διάφορων πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν 

κυρίως προσωπικές συνεντεύξεις και όχι τεχνικές με ερωτηματολόγια. Με τον τρόπο 

αυτό ενισχύεται η αποδοχή του συστήματος αλλά και η κινητροποίηση των 

ερωτηθέντων για ενεργό συμμετοχή τους σε αυτό.

Σκοπός των περιβαλλοντικών ελέγχων ήταν η εκτίμηση της περιβαλλοντικής 

απόδοσης του πανεπιστημίου, ο προσδιορισμός των αδύνατων σημείων αλλά και ο 

καθορισμός των αντικειμενικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Όσον αφορά στη χρήση ενέργειας στο πανεπιστήμιο, οι μετρήσεις που 

διενεργήθηκαν έδειξαν ότι η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση εμφανίζονταν 

αρκετά υψηλότερη από το μέσο όρο των αντιστοίχων γερμανικών πανεπιστημίων, 

κυρίως λόγω των εργασιών ανασυγκρότησης αλλά και της κακής κατάστασης των 

κηρίων που ήταν παλιά και με κακή μόνωση. Όμοια υψηλή εκημήθηκε και η 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Για το λόγω αυτό κρίθηκε απαραίτητη η λήψη 

άμεσων αποφάσεων στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας. Πέρα από τις 

ανακατασκευές των κηρίων αποφασίστηκε όη θα πρέπει να αλλάξει και η 

συμπεριφορά των εργαζομένων και των φοιτητών του ιδρύματος σε θέματα 

ενεργειακής κατανάλωσης και οικονομίας.

Η εκπομπή αερίων ρύπων με κύριο το CO2 προέρχεται κυρίως από την καύση 

των ορυκτών καυσίμων και από την κίνηση των οχημάτων. Για τον υπολογισμό του 

όγκου των εκπομπών του CO2 του πανεπιστημίου λήφθηκαν υπόψη οι ποσότητες
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ενέργειας που καταναλώνονται, ο όγκος της κυκλοφορίας των οχημάτων που 

σχετίζεται με το πανεπιστήμιο αλλά και το CO2 που παράγεται από τη διεργασία της 

αναπνοής των εργαζομένων και των φοιτητών του ιδρύματος. Αποφασίστηκε ως 

βασικός στόχος της περιβαλλοντικής διαχείρισης η μείωση των εκπεμπόμενών 

ποσοτήτων του ιδιαίτερα βλαβερού για το περιβάλλον αερίου αυτού.

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης νερού, το νερό που χρησιμοποιεί το 

ίδρυμα χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες. Το πόσιμο νερό, το νερό για τις διάφορες 

χρήσεις και τα απόνερα. Η σύγκριση των καταναλώσεων του πανεπιστημίου με τα 

άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης αποδείχθηκε αρκετά δύσκολη. Οι 

διακυμάνσεις που παρατηρούνται στις καταναλώσεις ανά έτος, αποδόθηκαν κυρίως 

σε αυξομειώσεις στην κατανάλωση ύδατος στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε 

εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων υγιεινής. Η σύγκριση 

πάντως της κατανάλωσης νερού ανά φοιτητή στο πανεπιστήμιο με τις αντίστοιχες 

καταναλώσεις στους υπόλοιπους γερμανικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς απέδειξε 

την πολύ καλή διαχείριση του ύδατος που επιτυγχάνεται στις εγκαταστάσεις του 

ιδρύματος.

Ιδιαίτερα σημαντικά βήματα έκανε το πανεπιστήμιο και στο ζήτημα της 

ενεργού συμμετοχής των φοιτητών και του προσωπικού στο σύστημα. Περίπου 30-40 

φοιτητές συμμετέχουν κάθε χρόνο σε κάποιες από τις λειτουργίες του Σ.Π.Δ. είτε με 

τη μορφή πρακτικής άσκησης είτε μέσω συγκεκριμένων έργων τα οποία έχουν 

ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων του πανεπιστημίου. Μικρός 

αριθμός φοιτητών έχει την ευκαιρία να συμμετέχει στο πρόγραμμα επί πληρωμή με 

τη μορφή μερικής απασχόλησης μέσω συμβολαίων 20 ωρών ανά μήνα. Η εμπειρία 

στο Zittau/Gorlitz έχει δείξει ότι η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών βοηθά πολύ 

στην κατανόηση του συστήματος και στον ενστερνισμό από μέρους τους των 

περιβαλλοντικών αξιών στην καθημερινή τους ζωή (έμπρακτο ενδιαφέρον για την 

προστασία του περιβάλλοντος, μείωση των ατομικών καταναλώσεων των φυσικών 

πόρων κ.α.). Επιπλέον προσδίδει στους φοιτητές γνώσεις και εμπειρίες πολύτιμες στη 

μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Τέλος, προσπάθειες για εσωτερική επικοινωνία στο πανεπιστήμιο μέσω 

συμβουλίων, ημερίδων και συναντήσεων, στοχεύουν στην πληροφόρηση για την 

τρέχουσα κατάσταση του Σ.Π.Δ., στην προσαρμογή του στις εκάστοτε συνθήκες και 

στη συνεχή βελτίωση του. Η επικοινωνία με τους εξωτερικούς φορείς (κοινωνικό 

σύνολο, αρχές, οργανισμοί, επιχειρήσεις κ.α.) επιτυγχάνεται μέσω του δικτυακού
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τόπου του πανεπιστημίου, με τη διοργάνωση περιβαλλοντικών ημερίδων ανοιχτών 

στο κοινό, μέσω άρθρων σε εφημερίδες και επιστημονικά περιοδικά καθώς και με την 

έκδοση και διανομή των ετησίων πεπραγμένων της περιβαλλοντικής διαχείρισης στο 

πανεπιστήμιο.

3.8. Ανασκόπηση σημαντικών κινήσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Οργανισμών με 

σκοπό την διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Πέρα από τα σημαντικότατα οφέλη που δύναται να αποκομίσει ένας εκπαιδευτικός 

οργανισμός ή μία οποιαδήποτε επιχείρηση γενικότερα από την υιοθέτηση και 

εφαρμογή στη λειτουργία του πρακτικών που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη και 

την προστασία του περιβάλλοντος, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που δημιουργούν 

δυσκολίες στην εφαρμογή τέτοιων πρακτικών. Οι κυριότεροι παράγοντες είναι [31]:

• Οικονομικοί: Τα εμπόδια οικονομικής φύσεως είναι πολύ σημαντικά, καθώς 

πολλές φορές τα περιορισμένα κονδύλια που διαθέτουν τα πανεπιστήμια 

αποτρέπουν επενδύσεις όπως αυτές για την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το 

περιβάλλον, οι οποίες πιθανόν να είναι αρκετά δαπανηρές στην αρχή και τα 

ευεργετικά οικονομικά αποτελέσματα τους να γίνουν ορατά μακροπρόθεσμα. Άντ’ 

αυτού προτιμιόνται επενδύσεις με βραχυχρόνια απόδοση αλλά χαμηλότερης 

αποτελεσματικότητας και σημασίας.

• Τεχνολογικοί: Η ελλιπής γνώση των νέων τεχνολογιών οδηγεί στην αποφυγή ή 

αδυναμία της χρήσης αυτών και δυσχεραίνει την λήψη των πλέον σύγχρονων και 

αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Μέτρηση της απόδοσης: Η έλλειψη πολλές φορές παραμέτρων ή και δεδομένων 

για κάποιες παραμέτρους που να βοηθούν στην αντικειμενική μέτρηση της 

επίδοσης των δράσεων που αναλαμβάνει το ίδρυμα έχει σαν αποτέλεσμα να μην 

καθίσταται ιδιαίτερα εμφανής η αποτελεσματικότητα των δράσεων αυτών.

• Ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών: Η δυσκολία ποσοτικοποίησης 

των περιβαλλοντικών ωφελειών, κυρίως λόγω εγγενών αδυναμιών των 

επιστημονικών μεθόδων (όπως η ανάλυση κόστους-οφέλους, που θα παρουσιασθεί 

αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο) δεν βοηθά στην προώθηση των 

καταλληλότερων έργων για την προστασία του περιβάλλοντος αλά και στην 

αντικειμενικότερη αξιολόγηση τους.
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Παρόλες τις εγγενείς δυσκολίες, ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο δείχνει να έχει κατανοήσει τα οφέλη που 

συνεπάγεται η υπεύθυνη περιβαλλοντικά λειτουργία τους για τα ίδια τα ιδρύματα και 

ευρύτερα για το κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου πολλά ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, αν και δεν προχωρούν σε εφαρμογή ολοκληρωμένου Σ.Π.Δ., υιοθετούν 

μεμονωμένες πρακτικές που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη σε τομείς όπως η 

χρήση ενέργειας και ύδατος, η διαχείριση των αποβλήτων, η εκπομπή επιβλαβών 

αερίων, οι αγορές και η χρήση υλικών, οι μεταφορές και η χρήση των εκτάσεων που 

κατέχει το ίδρυμα.

3.8.1. Η χρήση της ενέργειας

Το ενεργειακό ζήτημα απασχολεί σήμερα σε μεγάλο βαθμό το σύγχρονο κόσμο, 

κυρίως για δύο λόγους. Από τη μία, μελέτες έχουν δείξει ότι τα αποθέματα των 

ορυκτών πηγών ενέργειας όπως πετρέλαιο, λιθάνθρακας και φυσικό αέριο μειώνονται 

συνεχώς σε ανησυχητικά επίπεδα. Από την άλλη, η καύση των υλικών αυτών οδηγεί 

στην εκπομπή μεγάλων ποσοτήτων καυσαερίων και κυρίως CO2, το οποίο ευθύνεται 

σε μεγάλο βαθμό για την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη και την εμφάνιση 

του φαινομένου του θερμοκηπίου, με ολέθριες συνέπειες για το περιβάλλον. Για το 

σκοπό αυτό είναι άκρως απαραίτητη η υιοθέτηση πολιτικών από τους οργανισμούς 

για τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας αλλά και τη χρησιμοποίηση 

φιλικότερων προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική.

Το πλέον αποδοτικό σύστημα διαχείρισης της ενέργειας εφαρμόζεται ίσως στο 

Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Buffalo (State University of New York 

at Buffalo). Από το 1982 και έπειτα πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του 

πανεπιστημίου πάνω από 300 προγράμματα για την ενεργειακή διαχείριση, μεταξύ 

των οποίων η τοποθέτηση περισσότερο αποτελεσματικών και λιγότερο ενεργοβόρων 

συστημάτων φωτισμού, θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού. Για παράδειγμα, το 

πανεπιστήμιο βρήκε τρόπο να μειώσει τον φωτισμό των διαδρόμων κατά 50% χωρίς 

να μειωθεί η φωτεινότητα τους.

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η μείωση του κόστους κατά 

$3.000.000 το χρόνο, ενώ ο χρόνος ανάκτησης του επενδεδυμένου κεφαλαίου ήταν
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μόνον 3,76 έτη. Παράλληλα με τα παραπάνω έργα, ενισχύθηκε η χρήση φυσικού 

αερίου, η υιοθέτηση περισσότερο αποτελεσματικών πρακτικών ενεργειακής 

διαχείρισης στις νέες κατασκευές καθώς και η έρευνα μέσα στο ίδρυμα για την 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σχετικά με την παραγωγή περισσότερο φιλικής για το 

περιβάλλον ενέργειας. Σήμερα, το πανεπιστήμιο εξοικονομεί περίπου $9.000.000 

ετησίως από την επιτυχημένη ενεργειακή πολιτική που ακολουθεί, ενώ έχει 

ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές ρύπων και την παραγωγή αποβλήτων [32],

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση κόστους-οφέλους που διεξήγαγε 

το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης (Melbourne University) για την αντικατάσταση 

του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού στις εγκαταστάσεις του. Στη μελέτη αυτή 

εξετάστηκε η δυνατότητα αντικατάστασης των λαμπτήρων με τέσσερα διαφορετικά, 

περισσότερα εξελιγμένα συστήματα, σε διάφορους χώρους των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του ιδρύματος. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η αντικατάσταση του 

συστήματος φωτισμού με τα τέσσερα εναλλακτικά συστήματα θα οδηγούσε σε 

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστά 13,9%, 20,5%, 24,4% και 64,9% 

αντίστοιχα. Ειδικότερα στην περίπτωση εγκατάστασης του συστήματος με τη 

μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, υπολογίζεται η μείωση των εκπομπών CO2 που 

σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του πανεπιστημίου κατά 10% 

περίπου. Παρόλα αυτά, οι λίγες σχετικά ώρες λειτουργίας του συστήματος φωτισμού 

στο πανεπιστήμιο, το χαμηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστραλία και 

το ιδιαίτερα υψηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης των πιο εξελιγμένων 

συστημάτων φωτισμού καθιστούν ασύμφορη την αντικατάσταση του υπάρχοντος 

συστήματος στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης [33],

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Sydney (University of Technology 

Sydney) κατά το έτος 2001 κατανάλωσε ενέργεια 144.389 GJoules αξίας άνω των 

$2.000.000 και παρήγαγε 35.751 τόνους CO2. Η κατανάλωση ενέργειας στο 

πανεπιστήμιο αυξήθηκε σημαντικά κατά το χρονικό διάστημα 1996-1998 κυρίως 

λόγω επιπρόσθετης απαίτησης για κατανάλωση ολόκληρο το 24ωρο, αυξημένης 

χρήσης των κλιματιστικών, αύξησης του αριθμού των φοιτητών και εκσυγχρονισμού 

των εγκαταστάσεων φωτισμού και κλιματισμού ώστε να συνάδουν με τους νέους 

κρατικούς κανονισμούς.
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Για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η διοίκηση του πανεπιστημίου 

προχώρησε στις εξής ενέργειες:

• Τοποθέτηση ανιχνευτών κίνησης, ώστε τα φώτα να ανάβουν μόνον κατά την 

παρουσία ατόμων στο συγκεκριμένο χώρο και να σβήνουν με το πέρας κάποιου 

εύλογου χρονικού διαστήματος.

• Τοποθέτηση χρονοδιακοπτών, ώστε να διασφαλίζεται η παύση της λειτουργίας 

των διαφόρων μηχανημάτων στις μη εργάσιμες ώρες.

• Τοποθέτηση ειδικών συσκευών που εξοικονομούν την κατανάλωση ύδατος και 

ειδικότερα του ζεστού ύδατος, με συνέπεια την εξοικονόμηση ενέργειας για τη 

θέρμανση του.

• Τοποθέτηση ειδικών συσκευών διόρθωσης της έντασης του ρεύματος, οι οποίες 

μειώνουν το ποσό του ρεύματος που χρησιμοποιεί το σύστημα διατηρώντας την 

ίδια ενεργειακή κατάσταση.

• Τοποθέτηση ειδικών λαμπτήρων φθορισμού, οι οποίες καταναλώνουν μικρότερα 

ποσά ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ενέργειες αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση $82.058 και τη μείωση 

των εκπομπών αερίου CO2 κατά 241 τόνους ετησίως [34].

Το Πανεπιστήμιο του Brown (Brown University) εφαρμόζει ένα πολύ 

επιτυχημένο πρόγραμμα διατήρησης των φυσικών πόρων με την ονομασία "Brown Is 

Green", με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι στο σύστημα φωτισμού των 

εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου. Η αναβάθμιση του συστήματος έχει 

ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 20% των εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα τη 

μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 30%. Η δε περίοδος 

ανάκτησης του κεφαλαίου που επενδύθηκε στο έργο αυτό υπολογίζεται στα 3 έτη. Η 

αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με λάμπες φθορισμού και η 

τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών με φωτοδιόδους είχε σαν αποτέλεσμα μείωση τόσο 

της κατανάλωσης, όσο και του κόστους συντήρησης, κατά $18.551 και $55.795 

ετησίως αντίστοιχα, με περίοδο ανάκτησης του επενδεδυμένου κεφαλαίου μικρότερο 

των έξι μηνών.

Σύμφωνα με ένα έργο που αποπερατώθηκε το 1994, τοποθετήθηκαν σε 256 

σημεία των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων κινητήρες ισχύος άνω του ενός ίππου
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υψηλής απόδοσης με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης 

ενέργειας. Το κεφάλαιο που απαιτήθηκε για την αντικατάσταση αυτή ανακτήθηκε σε 

περίοδο 1,3 ετών. Τέλος προσπάθειες γίνονται για την ορθολογικότερη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι την περισσότερη ώρα 

όπου βρίσκονται αναμμένοι δεν χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους, ενώ ένα 

μεγάλο ποσοστό αυτών παραμένει σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα 

Σαββατοκύριακα [35],

Το Πανεπιστήμιο του Tufts (Tufts University), εκ των ιδρυτικών μελών της 

Διακήρυξης του Talloires, εφαρμόζει και αυτό ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο σύστημα 

ενεργειακής διαχείρισης. Ο φωτισμός έχει αναβαθμιστεί σε ποσοστό των 

εγκαταστάσεων άνω του 70%, με αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με 

λάμπες φθορισμού. Απαγορεύτηκε επίσης η χρήση των λαμπτήρων αλογόνου οι 

οποίοι είναι ιδιαίτερα ηλεκτροβόροι. Αντικαταστάθηκαν επίσης οι καυστήρες και τα 

συστήματα θέρμανσης στο γυμναστήριο και στο Τμήμα Χημείας του πανεπιστημίου, 

ενώ προωθείται εδώ και δέκα μήνες η χρήση φυσικού αερίου για τη θέρμανση των 

εγκαταστάσεων του οργανισμού [36],

Μέχρι πρόσφατα, μεγάλο ποσοστό του συστήματος φωτισμού των 

εγκαταστάσεων παρέμενε ανοιχτό κατά τη διάρκεια της νύχτας και του 

Σαββατοκύριακου. Σε πολλές αίθουσες οι διακόπτες ήταν τοποθετημένοι μακριά από 

τις πόρτες με αποτέλεσμα πολλές φορές τα φώτα να παραμένουν ανοιχτά. Το 2001 η 

διοίκηση του πανεπιστημίου αποφάσισε να επενδύσει ένα σημαντικό ποσό στην 

τοποθέτηση ανιχνευτών κίνησης. Ο εξοπλισμός 17 συνολικά κτιρίων με ανιχνευτές 

κίνησης και φώτα υψηλής απόδοσης στοίχισε $350.000 και τα αναμενόμενα οφέλη 

υπολογίζονται σε $130.000 ετησίως, με χρόνο ανάκτησης του επενδεδυμένου 

κεφαλαίου μικρότερο των τριών ετών. Η μείωση αυτή της καταναλισκόμενης 

ενέργειας κατά 1.240.000 kWh ετησίως μεταφράζεται επίσης σε αντίστοιχη μείωση 

των εκπομπών CO2 κατά 750 τόνους. Η τοποθέτηση όμοιων συστημάτων 

προγραμματίζεται σε δέκα ακόμη κτίρια του ιδρύματος στο εγγύς μέλλον [37],

Για την προώθηση της χρησιμοποίησης περισσότερο φιλικών μορφών 

ενέργειας, το πανεπιστήμιο τοποθέτησε δοκιμαστικά δύο συσσωρευτές ηλιακής 

ενέργειας, ισχύος 250 Watts ο καθένας, σε ένα από τα κτίρια του, το Fairmont House. 

Οι συσσωρευτές αυτοί κόστισαν $3.000 και παράγουν 700 kWh ηλεκτρικής ενέργειας
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ετησίως, ισοδύναμη με το 5% της κατανάλωσης του κτιρίου, ενώ αποτρέπουν την 

απελευθέρωση 1.200 λιβρών CO2 στην ατμόσφαιρα [38],

3.8.2. Η χρήση του νερού

Το νερό αποτελεί έναν από τους πολυτιμότερους φυσικούς πόρους. Οι επιστήμονες 

μάλιστα ανησυχούν και εκφράζουν δυσοίωνες προβλέψεις ως προς την αφθονία του 

απαραίτητου για τη διατήρηση της ζωής συστατικού αυτού στο μέλλον, λόγω κυρίως 

της αλόγιστης σπατάλης του από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό, 

πολλά πανεπιστήμια προσπαθούν να εφαρμόσουν συστήματα διαχείρισης των 

υδάτινων πόρων τα οποία να έχουν αποτέλεσμα την όσο το δυνατόν ορθολογικότερη 

χρήση αυτών.

Στο Νέο Κολέγιο (New College) του Πανεπιστημίου της Νότιας Florida 

(University of South Florida), η συνεργασία φοιτητών, καθηγητών και τεχνικού 

προσωπικού είχε σαν αποτέλεσμα τη λήψη τριών μέτρων για τη μείωση της χρήσης 

του νερού. Οι αλλαγές αυτές αφορούσαν την αλλαγή του εξοπλισμού στα ντους, στα 

καζανάκια και στις βρύσες. Το ολικό κόστος ανήλθε στα $7.230 με θεαματικά όμως 

αποτελέσματα, καθώς από τη μείωση της κατανάλωσης κατά 4.000.000 γαλόνια 

ετησίως, τα οφέλη υπολογίστηκαν σε $17.469 για το ίδιο χρονικό διάστημα, με χρόνο 

ανάκτησης της επένδυσης μόλις 5 μήνες [39],

Παρόμοια πρακτική ακολούθησε και το Πανεπιστήμιο Brown με την 

τοποθέτηση ντουζιέρων χαμηλής ροής σε όλους τους κοιτώνες. Η κίνηση αυτή 

οδήγησε στην εξοικονόμηση 5.600.000 γαλονιών ετησίως. Το έργο επεκτάθηκε και 

στις αθλητικές εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, με συνολικό όφελος $45.800 

ετησίως και ανάκτηση του επενδεδυμένου ποσού σε τέσσερις μήνες. Σημαντική 

μείωση στην κατανάλωση του νερού επιτεύχθηκε και με τον εκσυγχρονισμό του 

συστήματος ψύξης των εργαστηριακών εγκαταστάσεων του ιδρύματος.

Μία ολοκληρωμένη μελέτη στο σύστημα υδροδότησης του πανεπιστημίου με 

292 μετρήσεις σε 252 κτίρια, εκτίμησε ότι η επέκταση των μέτρων αυτών σε όλες τις 

εγκαταστάσεις θα οδηγούσε σε περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης κατά 34%, 

δηλαδή 120.000.000 γαλόνια ετησίως, ισοδύναμα με $300.000 περίπου [39,40,41],
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Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της California στο Northridge (California State 

University, Northridge) εφαρμόζει πρόγραμμα εξοικονόμησης του νερού από το 

1977. Μέχρι το 1986 κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση ύδατος κατά 24%. Τα 

μέτρα που εφήρμοσε περιλαμβάνουν την τοποθέτηση συσκευών μειωμένης ροής σε 

όλες τις ντουζιέρες, καζανάκια και βρύσες, τη μείωση των ωρών που επιτρέπεται η 

άρδευση, την απαγόρευση του πλυσίματος των οχημάτων μέσα στις εγκαταστάσεις 

του πανεπιστημίου και την προσπάθεια για συνεχή ευαισθητοποίηση των φοιτητών 

και του προσωπικού σε θέματα εξοικονόμησης του πολύτιμου αυτού αγαθού με 

τοιχοκόλληση αφισών και διανομή ενημερωτικού υλικού [39,41].

Το Πανεπιστήμιο Columbia (Columbia University) ξεκίνησε το πρόγραμμα 

της εξοικονόμησης νερού το 1996 και σήμερα έχει καταφέρει να μειώσει την 

κατανάλωση κατά 25-30% εξοικονομώντας πάνω από 59.000.000 γαλόνια. Το 

Columbia ανέθεσε την αποπεράτωση του έργου σε μία εξωτερική εταιρεία. Οι 

τουαλέτες, οι ντουζιέρες και οι βρύσες αποτέλεσαν τους πρώτους στόχους αλλαγών 

και ακολούθησαν τα συστήματα ψύξης και πίεσης του νερού. Το συνολικό ποσό που 

εξοικονομείται ανά έτος ανέρχεται σε $235.000 ενώ ο χρόνος ανάκτησης της 

επένδυσης ήταν 1,8 έτη περίπου [39],

3.8.3. Η διαχείριση των αποβλήτων

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί συνήθως το πρώτο βήμα στην εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σχεδόν όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως 

εφαρμόζουν πρακτικές για τη διάθεση των αποβλήτων που παράγουν και για την 

ανακύκλωση μέρους από αυτά ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το 

φορτίο ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Πανεπιστήμιο Boulder στο Colorado (University of Colorado-Boulder) 

εφαρμόζει από το 1976 ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα ανακύκλωσης 

παγκοσμίως. Το 60% του προσωπικού και των φοιτητών συμμετέχει ενεργά στο 

πρόγραμμα ανακύκλωσης. Από το 1980 μέχρι το 2000, το πρόγραμμα έχει 

ανακυκλώσει περίπου 10.000 τόνους υλικών με απολαβές της τάξης των $505.000, 

ενώ παράλληλα η διάθεση των αποβλήτων που έχουν ανακυκλωθεί θα στοίχιζε 

επιπλέον $150.000 περίπου. Το άθροισμα των εσόδων και της μείωσης του κόστους

53



Συστήιιατα ΠεοιΒαλλοντικικ Αιαγείοισικ και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδούιιατα1

φθάνει τα $107.000 ετησίως, ενώ η διοίκηση του πανεπιστημίου λαμβάνει 

υποχρεωτικά από κάθε φοιτητή $1,5 ετησίως για την υποστήριξη του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει επίσης τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, την εκτύπωση 

και των δύο πλευρών κάθε σελίδας χαρτιού και τη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση των υλικών 

πόρων [39],

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Sydney παράγει περίπου 1.456 τόνους 

σκουπιδιών ετησίως. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2000 συμπέρανε 

ότι ενώ το 60% των αποβλήτων αυτών μπορεί να ανακυκλωθεί, αυτό συμβαίνει σε 

ποσοστό μόλις 4%. Για τη μείωση του παραγόμενου όγκου αποβλήτων ο οργανισμός 

έλαβε τα εξής μέτρα:

• Υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής για τα απόβλητα.

• Πραγματοποίηση επιτυχημένης δοκιμής ανακύκλωσης οργανικών αποβλήτων.

• Ανακύκλωση μαγειρικών λαδιών, πολυστυρενίων, χαρτιού, πλαστικών 

μπουκαλιών, κηρόχαρτου, γυάλινων μπουκαλιών και αλουμινίου.

• Εκπαίδευση του προσωπικού για το διαχωρισμό των ανακυκλούμενών και μη 

υλικών.

• Απαίτηση από τους προμηθευτές να παίρνουν πίσω τα μη ανακυκλώσιμα υλικά 

συσκευασίας των προϊόντων που παραδίδουν.

• Σύναψη νέων συμβολαίων με τις εταιρίες συλλογής των αποβλήτων.

Στον επόμενο έλεγχο, ο όγκος των αποβλήτων που παρήγαγε το πανεπιστήμιο 

είχε υποδιπλασιαστεί και οι νέες συμβαλλόμενες εταιρίες παραλάμβαναν τα 

ανακυκλώμενα υλικά χωρίς αμοιβή. Τα μέτρα αυτά οδήγησαν στην εξοικονόμηση 

$4.500 ετησίως μόνο από τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου στην τοποθεσία του 

Haberfield [34],

3.8.4. Οι μεταφορές

Η μεταφορά του προσωπικού και των φοιτητών στα πανεπιστήμια και η κυκλοφορία 

τους μέσα στους χώρους αυτούς αποτελεί ένα πρόβλημα με πολλές διαστάσεις. Η 

εκτεταμένη χρήση αυτοκινήτων οδηγεί σε κατανάλωση ενέργειας αλλά και σε
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εκπομπές αερίων ρύπων και κυρίως CO2. Επιπλέον εμφανίζεται σε πολλά 

πανεπιστήμια το πρόβλημα της έλλειψης χώρων parking στις περιπτώσεις όπου ο 

αριθμός των αυτοκινήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Για τους λόγους αυτούς μεγάλος 

αριθμός πανεπιστημίων οδηγήθηκε στην υιοθέτηση προγραμμάτων για τη διαχείριση 

των μεταφορών και της κυκλοφορίας στους χώρους που ελέγχουν τα ιδρύματα αυτά.

Το Πανεπιστήμιο του Cornell (Cornell University) εφαρμόζει ένα αρκετά 

αποτελεσματικό πρόγραμμα διαχείρισης των μεταφορών στις εγκαταστάσεις του. Η 

αφορμή δόθηκε το 1991, όταν το πανεπιστήμιο βρέθηκε αντιμέτωπο με μία τρομερή 

έλλειψη parking της τάξης των 2.500 θέσεων. Αποτέλεσμα των μελετών που 

ακολούθησαν ήταν η εφαρμογή ενός προγράμματος μαζικής μεταφοράς στους 

χώρους του πανεπιστημίου αλλά και ενός προγράμματος προώθησης της μετακίνησης 

πολλών ατόμων με κάθε όχημα ιδιωτικής χρήσης, το οποίο προσφέρει δωρεάν θέσεις 

parking και μείωση της χρέωσης εισόδου στους χώρους του πανεπιστημίου.

Από το 1991 και μετά δημιουργήθηκαν μόνον 350 νέες θέσεις parking. Το 

πανεπιστήμιο εξοικονόμησε $13.000.000 στο χρονικό διάστημα 1991-1997, ενώ 

σήμερα εξοικονομεί ετησίως $3.123.000 περίπου. Οι φοιτητές και το προσωπικό του 

Cornell ταξιδεύουν 10.000.000 μίλια ετησίως και καταναλώνουν 417.000 γαλόνια 

βενζίνης λιγότερα. Οι δε εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 6.700.000 pounds το χρόνο, 

με ευεργετικά για το περιβάλλον αποτελέσματα [39],

Καινοτόμες πρακτικές εφαρμόζουν και άλλοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί όπως 

το Πανεπιστήμιο του Wisconsin στο Madison (University of Wisconsin, Madison), το 

Πανεπιστήμιο της Βόρειας Carolina στο Chapel Hill (University of North Carolina at 

Chapel Hill), το Πανεπιστήμιο του Illinois στο Urbana-Champaign (University of 

Illinois, Urbana-Champaign) και το Πανεπιστήμιο Boulder στο Colorado. Η 

ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς είναι οι πλέον 

συνηθισμένες. Ενθαρρύνεται επίσης η χρήση των ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων από 

πολλούς επιβάτες ταυτόχρονα με οικονομικά κίνητρα και παροχή δωρεάν θέσεων 

parking όπως στην περίπτωση του Cornell.

Στο Πανεπιστήμιο του Colorado, το κόστος της χρήσης των λεωφορείων 

ανέρχεται σε $1.000.000 ετησίως και χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους φοιτητές. 

Η εφαρμογή του προγράμματος απάλλαξε από το Πανεπιστήμιο την υποχρέωση
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κατασκευής 750 νέων θέσεων parking, συνολικού κόστους $6-9.000.000 περίπου 

[39],

3.8.5. Η αγορά και διαχείριση των εισρεόμενων υλικών

Η διαχείριση των προμηθειών αποκτά μεγάλη σημασία για την προώθηση της 

αειφόρου ανάπτυξης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κυρίως λόγω του μεγάλου 

όγκου υλικών αλλά και υπηρεσιών που καταναλώνουν τα ιδρύματα αυτά για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες λειτουργίας τους. Ένα πανεπιστήμιο που πραγματοποιεί 

περιβαλλοντικά υπεύθυνες αγορές ενισχύει τη φήμη και το κοινωνικό του προφίλ, 

διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και εξοικονομεί 

αρκετά χρήματα από τη μειωμένη παραγωγή αποβλήτων [42],

Το Πανεπιστήμιο του Illinois στο Urbana-Champaign επέκτεινε το πρόγραμμα 

ανακύκλωσης των υλικών, αναπτύσσοντας μία πολιτική αγοράς υλικών που 

προέρχονται από ανακύκλωση, άσχετα με την τιμή τους. Πολλά από τα υλικά που 

αγοράζει το πανεπιστήμιο στοιχίζουν περισσότερο από τα αντίστοιχα μη 

ανακυκλούμενα. Κάποια όμως, όπως χαρτοπετσέτες, χαρτί υγείας, τραπεζομάντιλα 

και χαρτί κουζίνας είναι φθηνότερα. Η αγορά ανακυκλωμένου λαδιού για το στόλο 

οχημάτων του πανεπιστημίου είχε σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση $3.500 ετησίως 

[39].

Το πανεπιστήμιο του Brown αντιμετώπισε αρχικά προβλήματα με τη χρήση 

ανακυκλωμένου χαρτιού, καθώς οι επιμολύνσεις στις ανακυκλωμένες ίνες του 

χαρτιού προκαλούσαν βλάβες στους εκτυπωτές. Η αγορά χαρτιού με περιεκτικότητα 

25% σε ανακυκλωμένο υλικό εξάλειψε τα προβλήματα που παρατηρούνταν. Το 

πανεπιστήμιο προχώρησε επίσης στην αγορά επιτραπέζιων φωτιστικών και 

λαμπτήρων που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, με μεγάλη ανταπόκριση από τους 

φοιτητές. Επίσης προωθεί την αγορά υπολογιστών και εκτυπωτών με χαρακτηριστικά 

που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας [40],

Το Πανεπιστήμιο του Helsinki (University of Helsinki) καταβάλλει 

προσπάθειες να μειώσει τον περιβαλλοντικό φόρτο από τις εκτυπώσεις και τις 

φωτοτυπήσεις στο πανεπιστήμιο, κυρίως λόγω της μεγάλης κατανάλωσης χαρτιού.
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ηλεκτρικής ενέργειας και τη χρήση έγχρωμων μελανιών στους εκτυπωτές. Το φορτίο 

αυτό μπορεί να μειωθεί με την χρησιμοποίηση ανακυκλωμένου χαρτιού, την αγορά 

εξοπλισμού με χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας και την ανακύκλωση των 

μελανιών των εκτυπωτών.

Το 2000 το πανεπιστήμιο αγόρασε 53.000.000 σελίδες χαρτιού, εκ των οποίων 

τα 42.000.000 χρησιμοποιήθηκαν για φωτοτυπήσεις και τα υπόλοιπα για εκτυπώσεις. 

Το 50% της ποσότητας αυτής ήταν πιστοποιημένο οικολογικά, ενώ και το υπόλοιπο 

είχε κατασκευαστεί με παρόμοιες μεθόδους. Την ίδια χρονιά το πανεπιστήμιο 

παρήγγειλε περίπου 56.000.000 κόλλες Α4 έντυπου υλικού. Το 95% των 

συγγραμμάτων τυπώθηκαν σε οικολογικό χαρτί, ενώ σχεδόν όλες οι κόλλες ήταν 

τυπωμένες και από τις δύο πλευρές.

Ο αριθμός των φωτοτυπικών του πανεπιστημίου κυμαίνεται μεταξύ 550 και 

580 μηχανημάτων. Εκτιμάται ότι οι περισσότερες κόλλες χαρτιού φωτοτυπούνται 

μόνον από τη μία πλευρά. Παρόλα αυτά ο αριθμός των μηχανημάτων που 

υποστηρίζουν τη φωτοτύπιση και από τις δύο πλευρές έχουν αυξηθεί από 45% σε 

70% τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να αναμένεται αύξηση της φωτοτύπισης και 

των δύο πλευρών και σημαντική εξοικονόμηση χαρτιού [43],

3.8.6. Η διαχείριση των εκτάσεων που ελέγχουν τα πανεπιστήμια

Το ζήτημα της σωστής διαχείρισης της γης έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα 

τελευταία χρόνια, καθώς παρατηρείται δραματική μείωση των εκτάσεων που είναι 

κατάλληλες για εποικισμό, καλλιέργεια, εκτροφή ζώων και γενικότερα για τη 

διατήρηση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα διαχειρίζονται συνήθως αρκετά μεγάλες εκτάσεις, οπότε καλούνται να τις 

διαχειρισθούν με πρακτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόζουν στις εγκαταστάσεις 

τους, με στόχο την προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα καινοτόμου προσέγγισης στη διαχείριση της γης 

αποτελεί η περίπτωση του World College West στην Petaluma της California. Τα 

κτίρια και οι δρόμοι καλύπτουν μόλις το 10% από τα 194 εκτάρια που έχει στην 

κατοχή του το κολέγιο. Τα υπόλοιπα 175 εκτάρια καλύπτονται από δασικές εκτάσεις 

όπου αφθονεί η παρουσία ελαφιών, αλεπούδων και άλλων άγριων ζώων. Η 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται και η μετακίνηση των φοιτητών και του
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προσωπικού πραγματοποιείται με λεωφορεία. Επίσης, όλα τα κτίρια θερμαίνονται με 

ηλιακή ενέργεια. Κλιματισμός και φωτισμός λειτουργούν μόνον όποτε κρίνεται 

απολύτως απαραίτητο, ενώ χρησιμοποιούνται λαμπτήρες αλογόνου για εξοικονόμηση 

ηλεκτρικής ενέργειας [39],

Παρόμοιες πρακτικές εφαρμόζει και το Πανεπιστήμιο του Waterloo. 

Παλαιότερα η έκταση των 350 εκταρίων που έχει στην κατοχή του το πανεπιστήμιο 

ψεκάζονταν με χημικές ουσίες 2-4 φορές ετησίως. Η χρήση εντομοκτόνων έχει 

περιοριστεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, με στόχο να σταματήσει τελείως, εκτός από 

τις περιπτώσεις καταπολέμησης μολύνσεων και συντήρησης των χλοοταπήτων στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις. Γίνονται επίσης προσπάθειες για τη δημιουργία 

περισσότερων φυσικών εκτάσεων και δεντροφύτευση. Σχεδιάζεται επίσης η 

εφαρμογή ενός αποτελεσματικότερου αρδευτικού συστήματος για την αποδοτικότερη 

και οικονομικότερη άρδευση των εκτάσεων του πανεπιστημίου [44],
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ 

(COST-BENEFIT ANALYSIS)

4.1. Εισαγωγή

Η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους ή σωστότερα κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση 

επενδύσεων και πολιτικών χρησιμοποιείται για την ορθολογική επιλογή διαφόρων 

αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργων και πολιτικών μέτρων από το δημόσιο φορέα, 

ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική κατανομή των πόρων της οικονομίας με 

συνέπεια τη μεγιστοποίηση της ευημερίας των μελών της κοινωνίας.

Η μέθοδος θεμελιώθηκε θεωρητικά στη δεκαετία του 1970 και επεκτάθηκε 

την επόμενη δεκαετία κυρίως λόγω της τάσης για μείωση του κρατικού 

παρεμβατισμού και της απαίτησης για γενικότερη αξιολόγηση των αποφάσεων της 

δημόσιας πολιτικής. Σήμερα, η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους έχει γίνει ευρύτατα 

αποδεκτή ως το κύριο εργαλείο αξιολόγησης κρατικών παρεμβάσεων, επενδύσεων 

και πολιτικών σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Στην ολοκληρωμένη της 

μορφή, η μέθοδος συμπεριλαμβάνει αποτιμήσεις κόστους και ωφέλειας αγαθών και 

υπηρεσιών τα οποία δεν αποτιμώνται άμεσα σε αγοραίες τιμές. Με τον τρόπο αυτό 

μπορούν να συμπεριληφθούν στα θέματα με τα οποία ασχολείται η μέθοδος 

αποτιμήσεις των επιπτώσεων συγκεκριμένων αποφάσεων στο περιβάλλον, στην υγεία 

και στην κοινωνική οργάνωση. Τέλος, η διεθνής τάση για συνεργασία του δημόσιου 

τομέα με ιδιωτικούς φορείς για τη χρηματοδότηση και αποπεράτωση διαφόρων έργων 

δημιουργεί καινούρια δεδομένα ως προς την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της 

Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους.

4.2. Ορισμός της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους

Η Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση ή Κοινωνική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους ή 

πιο απλά Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis) αποτελεί μέθοδο 

αξιολόγησης μέτρων δημόσιας πολιτικής, δηλαδή αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, 

προγραμμάτων και πολιτικών σε όρους οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. 

Πρόκειται για μία σύνθετη προσέγγιση στην αξιολόγηση των επενδύσεων και
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προγραμμάτων, με την έννοια ότι αποτιμούνται τα οφέλη και εκτιμούνται τα κόστη 

των υπό αξιολόγηση έργων με βάση τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές τους 

διαστάσεις, δηλαδή ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στην κοινωνική ευημερία. Με τη 

μέθοδο αυτή αναγνωρίζονται, ποσοτικοποιούνται και συγκρίνονται τα οφέλη και τα 

κόστη από την κατασκευή και λειτουργία ενός αναπτυξιακού έργου ή ενός 

αναπτυξιακού προγράμματος ή μίας πολιτικής, προκειμένου να αποφασιστεί αν είναι 

σκόπιμη και επωφελής η πραγματοποίηση του για το σύνολο της οικονομίας και της 

κοινωνίας. Η διεύρυνση του κριτηρίου για τη λήψη αποφάσεων αυξάνει τη δυσκολία 

εφαρμογής της μεθόδου, καθώς θα πρέπει να ορισθεί κατ’ αρχήν τι περιλαμβάνει η 

κοινωνική ευημερία και κατόπιν να αποτιμηθούν όλα τα στοιχεία κόστους και 

οφέλους. Η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρύτατα από εθνικές κυβερνήσεις και διεθνείς 

οργανισμούς για την αξιολόγηση μέτρων δημόσιας πολιτικής και δημοσίων 

επενδύσεων που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και την 

αύξηση της κοινωνικής ευημερίας [45].

Από τα παραπάνω μπορούμε να κατανοήσουμε εύκολα ότι η Ανάλυση 

Κόστους-Οφέλους έχει μία ακόμα σημαντική διάσταση. Δεν περιορίζεται στην 

περιγραφή των συνεπειών μιας προτεινόμενης αλλαγής ή κυβερνητικής παρέμβασης 

αλλά προχωρά και διατυπώνει ένα συμπέρασμα, μία αξιολογική κρίση σχετικά με το 

αν η αλλαγή αυτή είναι ή όχι κοινωνικά επιθυμητή. Επομένως, για να είναι 

υλοποιήσιμη η αξιολόγηση είναι αναγκαίο κάποιο θεωρητικό πλαίσιο που να παρέχει 

τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των οικονομικών και κοινωνικών στόχων του 

συνόλου της κοινωνίας αλλά και να επιτρέπει τη συσχέτιση των αλλαγών στην 

ευημερία των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού με τους κοινωνικούς αυτούς 

στόχους. Ο κλάδος της οικονομικής επιστήμης που απαντά στα ερωτήματα αυτά είναι 

γνωστός με τον όρο «Οικονομικά της Ευημερίας» (welfare economics).

Η θεωρητική λοιπόν θεμελίωση της Κοινωνικής Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους 

γίνεται σε τρεις θεωρητικές βάσεις:

• στα Οικονομικά της Ευημερίας, με έμφαση στις έννοιες της οικονομικής 

αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης,

• στη μικρο-οικονομική ανάλυση της μέτρησης της μεταβολής στην ευημερία από 

έργα ή ενέργειες της δημόσιας πολιτικής και της απόφασης για την αποδοχή ή όχι 

της πολιτικής ή του έργου, με εργαλεία που παρέχει η μικρο-οικονομική θεωρία,

• στη θεωρία της δημόσιας επιλογής.
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Η οικονομική αξιολόγηση μίας ιδιωτικής επένδυσης διαφέρει σε αρκετά 

σημεία από την Κοινωνική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους. Καταρχάς, στην ανάλυση 

αυτή περιλαμβάνονται μόνον τα ιδιωτικά κόστη και οφέλη, και μάλιστα αυτά που 

δύναται να εκφρασθούν σε χρηματικούς όρους. Τα κόστη και οφέλη αυτά μετρώνται 

και αποτιμώνται σύμφωνα με την αγοραία αξία τους και η χρηματική διαφορά μεταξύ 

τους αντικατοπτρίζεται άμεσα στα εταιρικά κέρδη. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός 

ότι η παρούσα αξία του συνολικού κόστους και οφέλους υπολογίζεται σύμφωνα με το 

τρέχον επιτόκιο της αγοράς. Τέλος, οι σχετικοί με την επένδυση περιορισμοί αφορούν 

μόνον στα χρηματικά κεφάλαια που δύναται να διαθέσει η επιχείρηση για την 

πραγματοποίηση της επένδυσης.

Αντίθετα, σε μία Κοινωνική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους, το πεδίο ανάλυσης 

είναι ευρύτερο και ο χρονικός ορίζοντας μεγαλύτερος. Στην ανάλυση αυτή θα πρέπει 

να συμπεριληφθούν όλα τα οφέλη και κόστη, ιδιωτικά και κοινωνικά, άμεσα και 

έμμεσα, απτά και μη απτά. Ο δε υπολογισμός τους γίνεται σύμφωνα με τις αρχές των 

οικονομικών της ευημερίας. Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας αυτών δε 

χρησιμοποιείται το επιτόκιο της αγοράς αλλά το κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο 

(social discount rate) ώστε να συνυπολογίζονται και οι προτιμήσεις των μελλοντικών 

γενεών. Τέλος λαμβάνονται υπόψη όλοι οι περιορισμοί που υπάρχουν για την 

πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Στην Κοινωνική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους, η λέξη «κοινωνική» 

υποδηλώνει χαρακτηριστικά που την κάνουν να διαφέρει από την ανάλυση κόστους- 

οφέλους μίας ιδιωτικής επένδυσης. Χρησιμοποιείται για να καταδείξει ότι στην 

αξιολόγηση καταγράφονται οι επιπτώσεις που έχει το έργο σε όλους τους 

κοινωνικούς φορείς και όχι μόνο στα μέλη που εμπλέκονται άμεσα σε αυτή (αυτούς 

που θα εκτελέσουν και αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν το έργο). Επίσης 

καταδεικνύει τη σημασία της παραμέτρου της διανομής του εισοδήματος στην 

ανάλυση, απουσία της οποίας καθιστά την ανάλυση απλά οικονομική και όχι 

κοινωνική. Τέλος, η λέξη κοινωνική τονίζει το γεγονός ότι οι τιμές αγοράς (market 

prices) δεν είναι αρκετές για να εκφράσουν την επιθυμία του ατόμου να πληρώσει για 

την απόκτηση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας (willingness to pay), αλλά απαιτούνται 

άλλες παράμετροι που υπολογίζονται διαφορετικά (social prices) [46],
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4.3. Ιστορική Εξέλιξη της Κοινωνικό-Οικονομικής Ανάλυσης

Αξιολογήσεις των δημοσίων έργων πραγματοποιούνταν αναμφίβολό καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Το πρώτο γραπτό όμως δείγμα εφαρμογής της 

μεθόδου της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους συναντάται για πρώτη φορά στα 1844, στο 

δοκίμιο του Γάλλου μηχανικού Jules Dupuit: “On the Measurement of the Utility of 

Public Works”. Η μεγαλύτερη συμβολή του Dupuit στη μέθοδο ήταν η πρώτη 

διατύπωση της έννοιας του πλεονάσματος του καταναλωτή (consumer’s surplus) 

όπου παρουσιαζόταν σαν η προθυμία του καταναλωτή να πληρώσει κάποιο 

χρηματικό ποσό για την απόλαυση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Αποτελούσε δε, 

σύμφωνα με το συγγραφέα, μέγεθος μέτρησης της εκτίμησης του κοινωνικού 

οφέλους του συγκεκριμένου έργου. Το αποτέλεσμα του έργου, πολλαπλασιαζόμενο 

επί την τιμή του, ισούται με το ελάχιστο κοινωνικό όφελος που συνεπάγεται το έργο. 

Η προθυμία ορισμένων καταναλωτών να πληρώσουν μπορεί να υπερβαίνει την 

αγοραία τιμή του αγαθού ή της υπηρεσίας και ως εκ τούτου οι καταναλωτές αυτοί 

απολαμβάνουν ένα πλεόνασμα, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ της προθυμίας τους να 

πληρώσουν και της πραγματικής χρέωσης. Η ιδέα αυτή οδήγησε στην έννοια του 

καθαρού κοινωνικού οφέλους (net social benefit), της διαφοράς δηλαδή των 

συνολικών ωφελειών και του κόστους που συνεπάγεται η πραγματοποίηση κάποιου 

έργου για το κοινωνικό σύνολο, που αποτελεί βασική αρχή της μεθόδου της 

Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους [47].

Το έργο του Dupuit θεωρείται ως η απαρχή της θεωρητικής σκέψης που 

οδήγησε στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας της Κοινωνικο-οικονομικής Αξιολόγησης. 

Η πρώτη ουσιαστική εφαρμογή της μεθόδου σε ζήτημα δημόσιας πολιτικής είναι 

πολύ μεταγενέστερη και συγκεκριμένα το 1936, στις ΗΠΑ, και αφορά στην 

πραγματοποίηση αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων και στη διαχείριση των 

υδάτινων πόρων (The United States Flood Control Act). Σύμφωνα με την πράξη αυτή, 

το Κογκρέσο διακήρυξε ότι τα οφέλη από τα δημόσια έργα θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερα από τα κόστη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη ποιοι καρπώνονται 

τελικά τα οφέλη αυτά [45,47,48],

Το 1950, και πάλι στις ΗΠΑ, γίνεται προσπάθεια για επιστημονική διατύπωση 

και τυποποίηση της μεθόδου, με την έκδοση του έργου “Proposed Practices for 

Economic Analysis of River Basin Projects”. Στην περίπτωση αυτή, βασισμένοι σε 

μελέτες ανάλυσης κόστους-οφέλους, οι αρμόδιοι έκριναν συμφέρουσα, τόσο
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οικονομικά όσο και κοινωνικά, τη μεταφορά υδάτων από το Κολοράντο στην 

πολιτεία της Καλιφόρνια.

Την ίδια περίπου χρονική περίοδο η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους αρχίζει να 

χρησιμοποιείται και στην Ευρώπη. Στη Μεγάλη Βρετανία αξιολογούνται μεγάλα 

δημόσια έργα μεταφορών, όπως σιδηρόδρομοι, οδικά δίκτυα, γέφυρες, αεροδρόμια 

και άλλα. Στη δε Γαλλία, η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της 

τιμολογιακής πολιτικής των δημόσιων οργανισμών. Εκτιμάται δηλαδή, το κοινωνικό 

όφελος της παραγωγής δημόσιων αγαθών από τους δημόσιους οργανισμούς [45],

Πολύ σημαντική στην εξέλιξη της μεθόδου θεωρείται και η ανάπτυξη της 

έννοιας των σκιωδών ημών (shadow prices), οι οποίες αποδίδουν τη διαφορά μεταξύ 

κοινωνικού και ιδιωηκού κόστους ή οφέλους. Όπως έχει προαναφερθεί, οι ημές της 

αγοράς εκφράζουν αποκλεισηκά το ιδιωηκό κόστος απόκτησης ενός αγαθού ή μιας 

υπηρεσίας και το ιδιωηκό όφελος που απολαμβάνει ο καταναλωτής από το αγαθό ή 

την υπηρεσία. Είναι πολύ πιθανό όμως οι ημές της αγοράς να μην μπορούν να 

εκφράσουν το κοινωνικό κόστος και όφελος των προϊόντων. Οι σκιώδεις ημές 

εκφράζουν το οριακό κόστος και όφελος κάθε αγαθού ή υπηρεσίας για το σύνολο της 

κοινωνίας. Λειτουργούν ουσιασηκά ως ένα μέσο διόρθωσης των ημών της αγοράς 

ώστε αυτές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της Κοινωνικο-οικονομικής 

Αξιολόγησης των διαφόρων αναπτυξιακών έργων. Παράλληλα, στη δεκαετία του 

1970 αρχίζει να εισάγεται στη μέθοδο και η έννοια της διανομής του εισοδήματος ως 

ταυτόχρονος στόχος με την οικονομική αποτελεσμαηκότητα, καθώς η μέχρι τότε 

εμπειρία καταδείκνυε όη τα οφέλη από τα αναπτυξιακά προγράμματα δεν ήταν τα 

ίδια για όλες τις ομάδες του πληθυσμού.

Στην περαιτέρω ανάπτυξη της μεθόδου σημανηκή ήταν η συμβολή διεθνών 

οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), ο Οργανισμός για την 

Βιομηχανική Ανάπτυξη (United Nations Industrial Development Organization, 

UNIDO) και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης (United Nations Development Program, 

UNDP) του OHE. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν ως σκοπό τη χρηματοδότηση και την 

παροχή επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας για την πραγματοποίηση αναπτυξιακών 

έργων παγκοσμίως. Ανέπτυξαν λοιπόν μεθόδους για την αξιολόγηση των 

αναπτυξιακών έργων που θεωρούνται πρόδρομοι της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους, 

όπως για παράδειγμα το έργο των Dasgupta, Sen και Marglin “Guidelines for Project 

Evaluation”, γνωστό και ως “UNIDO Manual”. Εξέλιξη αυτού αποτελεί το κλασσικό
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πλέον έργο των Little και Mirless “Project Appraisal and Planning in Developing 

Countries”, που διαμόρφωσε τελικά την Ανάλυση Κόστους-Οφέλους.

Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, μία νέα διάσταση έρχεται να προστεθεί 

στην αξιολόγηση των δημόσιων αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η νέα αυτή διάσταση 

έχει να κάνει με τα οικολογικά ζητήματα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 

αρχίζουν να ανακύπτουν όλο και περισσότερο στις σύγχρονες κοινωνίες. Οι 

επιπτώσεις λοιπόν των δημόσιων επενδυτικών προγραμμάτων στο περιβάλλον 

αρχίζουν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μεθόδου, παρόλα τα προβλήματα, 

θεωρητικά και πρακτικά, που ανακύπτουν (για παράδειγμα η επιλογή του 

κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, η αποτίμηση της καταστροφής του 

περιβάλλοντος με χρηματικούς όρους) και θα αναλυθούν στη συνέχεια.

Σήμερα, η Κοινωνική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους χρησιμοποιείται ευρύτατα 

από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το UNDP 

και άλλους. Επίσης χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση και από οργανισμούς διμερούς 

αναπτυξιακής βοήθειας όπως η Overseas Development Administration (ODA), η 

Canadian International Development Agency, ο Οργανισμός Αναπτυξιακής Βοήθειας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europe Aid) και άλλους, για την αξιολόγηση των 

αναπτυξιακών τους προγραμμάτων.

Η εφαρμογή της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους στην Ελλάδα είναι 

περιορισμένη ως ανύπαρκτη. Οι αποφάσεις για δημόσιες παρεμβάσεις και επενδύσεις 

στη χώρα μας δε χρησιμοποιούν συστηματική ανάλυση των ωφελειών και του 

κόστους. Παρόλο που δεν είναι υποχρεωτική η οικονομική αξιολόγηση των υπό 

κατασκευή έργων, ούτε αξιολογούνται οι δημόσιες δαπάνες ως προς τις 

δημοσιονομικές και οικονομικές επιπτώσεις τους γενικότερα, είναι υποχρεωτική η 

μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αποτελεί διεθνώς ένα τμήμα μόνον 

της γενικότερης αξιολόγησης. Έτσι όμως καθίσταται ακόμη περισσότερο προφανής η 

απουσία οικονομικής αξιολόγησης των δημόσιων επενδυτικών προγραμμάτων στη 

χώρα μας [45],

4.4. Κατηγορίες Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους

Η μέθοδος της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλες 

υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι η λεγάμενη ex ante, που είναι και η πλέον διαδεδομένη 

και χρησιμοποιείται εκ των προτέρων, για την αξιολόγηση δηλαδή του έργου προτού

64



Η Ανάλυση ΚόοτουοΟωέλοικ1

αυτό πραγματοποιηθεί. Η ex ante ανάλυση βοηθά στη λήψη αποφάσεων για τη χρήση 

των διαθέσιμων χρηματικών πόρων στα διάφορα προτεινόμενα δημόσια έργα. 

Επομένως η συμβολή της στην απόφαση για την πραγματοποίηση ή όχι του 

επενδυτικού προγράμματος είναι άμεση, καίρια και συγκεκριμένη.

Η δεύτερη κατηγορία είναι η λεγάμενη ex post ανάλυση, που 

πραγματοποιείται μετά το πέρας της ολοκλήρωσης του αναπτυξιακού έργου ή της 

υιοθέτησης της δημόσιας πολιτικής. Η ανάλυση αυτή προσδιορίζει αν η δέσμευση 

των πόρων της κοινωνίας στο ολοκληρωμένο έργο είχε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, αν τα οφέλη και το κόστος του έργου βρίσκονται κοντά σε αυτά που 

είχαν προβλεφθεί, ενδεχόμενα από μία ex ante ανάλυση του έργου. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η ex post αξιολόγηση προσδιορίζει την 

ακρίβεια, τα λάθη και τις παραλήψεις της ex ante ανάλυσης και καθορίζει επακριβώς 

το καθαρό όφελος ή κόστος του έργου. Η αξία της ex post ανάλυσης έγκειται στο 

γεγονός ότι βοηθά στην εξαγωγή συμπερασμάτων, όχι μόνο για το συγκεκριμένο 

έργο αλλά και για ολόκληρη την κατηγορία των έργων του είδους αυτού. Συμβάλλει 

δηλαδή στη γνώση και καλύτερη κατανόηση των κρίσιμων παραγόντων που οδηγούν 

στην επιτυχία ενός έργου και επομένως στον καλύτερο σχεδίασμά και στη βελτίωση 

της ex ante αξιολόγησης των επόμενων έργων ή πολιτικών [45],

4.5. Τα στάδια της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους

Μία ολοκληρωμένη Κοινωνική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους είναι μία αρκετά 

πολύπλοκη όσο και δύσκολη διαδικασία. Για το λόγο αυτό η παρουσίαση της 

κρίνεται σκόπιμο να γίνει αφού διαχωριστεί σε μικρότερα στάδια. Μία τυπική λοιπόν 

Ανάλυση Κόστους-Οφέλους αποτελείται από τα εξής στάδια [47]:

• Ορισμός του προβλήματος (Defining the Problem): Παρόλο που ο ορισμός του 

προβλήματος ακούγεται ως κάτι τετριμμένο και χωρίς ιδιαίτερη σημασία, αποτελεί 

ίσως το πλέον σημαντικό στάδιο για την πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης 

αξιολόγησης και θέτει τις κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα κινηθεί ο αναλυτής. 

Στο στάδιο αυτό σημαντικό ρόλο παίζει το άτομο που θα αποφασίσει στο τέλος για 

την αποδοχή ή την απόρριψη του έργου, καθώς θα πρέπει να βοηθήσει τον 

αναλυτή να καταλάβει τι ακριβώς θέλει να εξεταστεί και να αξιολογηθεί. Ένας 

ολοκληρωμένος ορισμός του προβλήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει:
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1. Περιγραφή του έργου (Project scenario): Η αρχική αυτή περιγραφή του έργου 

θα πρέπει να περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές όλους τους πόρους που 

εκτιμάται ότι θα χρειασθούν για την αποπεράτωση του έργου, καθώς και τα 

τελικά αποτελέσματα που προσδοκούμε ότι θα έχει. Τέλος, σημαντικό είναι να 

αναφέρεται και ο χρονικός σχεδιασμός της πραγματοποίησης του έργου και των 

ωφελειών που αυτό συνεπάγεται.

2. Περιγραφή των εναλλακτικών μέτρων ή έργων (Baseline scenario): Όμοια με 

παραπάνω, θα πρέπει να γίνει λεπτομερής περιγραφή του εναλλακτικού 

σεναρίου, ακόμα και αν το μόνο εναλλακτικό σενάριο είναι η μη 

πραγματοποίηση του έργου. Στην περίπτωση αυτή, τα κόστη και οφέλη της μη 

πραγματοποίησης του έργου θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα που προκύπτουν 

από την πραγματοποίηση του έργου, ώστε να παρθεί η τελική απόφαση.

3. Προσδιορισμός των κοινωνικών ομάδων που επηρεάζονται από το έργο 

(Definition of Society): Στο στάδιο αυτό προσδιορίζονται οι ομάδες του 

πληθυσμού που επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από την πραγματοποίηση της 

συγκεκριμένης επένδυσης ή πολιτικής.

4. Καταγραφή των περιορισμών (Constraints on the Project): Στην

πραγματοποίηση κάθε έργου είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν ορισμένοι 

περιορισμοί. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να είναι χρηματικοί, νομικοί, 

κοινωνικοί, πολιτικοί και θεσμικοί. Ο αναλυτής θα πρέπει να λαμβάνει γνώση 

των περιορισμών αυτών από την αρχή της ανάλυσης, ώστε να αποκλείει έργα 

που λόγω ακριβώς της ύπαρξης των περιορισμών είναι μη πραγματοποιήσιμα.

5. Προσδιορισμός της κατεύθυνσης στην οποία θα κινηθεί η ανάλυση των 

κοινωνικών επιπτώσεων του έργου (Direction of Social Impact Analysis): O 

αναλυτής θα πρέπει να έχει την ελευθερία να αποφασίσει ο ίδιος για τον 

σχεδίασμά και τις παραμέτρους της εξέτασης των κοινωνικών επιπτώσεων. 

Παρόλα αυτά, περιορισμοί χρόνου και χρηματικών πόρων αναγκάζουν συχνά 

τον αναλυτή να περιορίσει το εύρος της έρευνας του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

είναι προκατειλημμένος έναντι ορισμένων κοινωνικών ομάδων ή καταστάσεων.

6. Έλεγχος των μεταβλητών της ανάλυσης (Control Variables): Αποτελεί αρκετά 

συχνό φαινόμενο να μην προσδιορίζονται από την αρχή όλες οι τεχνικές 

λεπτομέρειες που αφορούν στο έργο από τον λαμβάνοντα την τελική απόφαση. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο αναλυτής να επιλέξει τις βέλτιστες τιμές σε

66



Η Ανάλυση Κόρτσυϋ-Οωέλσικ1

ορισμένες μεταβλητές από μόνος του, και έξω από τα αυστηρά πλαίσια της 

μεθόδου.

7. Επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης (Discount Rate): Η επιλογή αυτής της 

ιδιαίτερα σημαντικής μεταβλητής αποτελεί ευθύνη του τελικού αξιολογητή της 

ανάλυσης. Είναι στη διακριτική του ευχέρεια να επιλέξει είτε μία τιμή 

κοινωνικού επιτοκίου προεξόφλησης, είτε να ζητήσει να ληφθούν υπόψη στην 

ανάλυση διάφορες εναλλακτικές τιμές της παραμέτρου αυτής.

8. Επιλογή του χρονικού ορίζοντα του έργου (Time Horizon): Και η επιλογή της 

χρονικής περιόδου για την οποία τα κόστη και τα οφέλη του έργου θα 

εκτιμηθούν αποτελεί ευθύνη του αξιολογητή του έργου. Η επιλογή της 

παραμέτρου αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού καθορίζει την καθαρή 

παρούσα αξία (net present value) του έργου.

9. Καθορισμός των πηγών των δεδομένων της ανάλυσης (Data Sources): Παρόλο 

που η εύρεση των πηγών και η άντληση των δεδομένων αποτελεί ευθύνη του 

αναλυτή, πολλές φορές μπορεί ο αξιολογητής του έργου να έχει ήδη στην 

κατοχή του από προσωπική έρευνα τις πηγές και τα δεδομένα που θα χρειαστεί 

ο αναλυτής στην ανάλυση του.

10. Καθορισμός της μορφής παρουσίασης των αποτελεσμάτων (Format of 

Results): Αποτελεί υποχρέωση του αναλυτή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης σε κατανοητή μορφή, ώστε αυτά να αποτελόσουν ουσιαστική 

βοήθεια στη λήψη της τελικής απόφασης.

• Σχεδιασμός της ανάλυσης (Designing the Analysis): Ο επίσημος σχεδιασμός της 

ανάλυσης θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά τον καθορισμό του προβλήματος 

και πριν τη συλλογή των δεδομένων και την εκτίμηση του κόστους και των 

ωφελειών του έργου. Θα πρέπει δε να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Προσδιορισμός της δομής του προβλήματος (The Problem Structure): Ο 

καθορισμός της αναλυτικής δομής του προβλήματος θα πρέπει να ακολουθεί 

αμέσως μετά τον ορισμό του. Σκοπός του σταδίου αυτού είναι ο καθορισμός 

των παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν στη σύγκριση των διαφόρων 

εναλλακτικών προτάσεων.

2. Αρχική αναγνώριση του κόστους και των ωφελειών (Preliminary Identification 

of Costs and Benefits): Βασικά υπάρχουν δύο τρόποι εξεύρεσης του κόστους 

και των ωφελειών που σχετίζονται με ένα έργο. Είτε ερευνώντας για αγαθά και 

υπηρεσίες που επηρεάζονται από τα έργο, είτε ψάχνοντας για τα άτομα ή
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κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται από αυτό. Συνίσταται να 

χρησιμοποιούνται και οι δύο μέθοδοι, με την επισήμανση όμως ότι και οι δύο 

μέθοδοι θα οδηγήσουν στην εξεύρεση των ίδιων ειδών κόστους και ωφελειών, 

εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κόστη σε άτομα ή ομάδες που 

δεν αφορούν σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η κοινωνική 

συνοχή που συνεπάγεται η πραγματοποίηση ή όχι ενός αναπτυξιακού έργου.

3. Εκτίμηση του κόστους και των ωφελειών (Assessment of the listed Costs and 

Benefits): Η εκτίμηση του κόστους και των ωφελειών που προκύπτουν από την 

πραγματοποίηση του έργου θα πρέπει να γίνει με όσο το δυνατόν πιο έγκυρο 

τρόπο. Θα πρέπει επίσης να καθοριστεί κατά πόσον είναι δυνατή ή όχι η 

ποσοτικοποίηση των μεταβλητών αυτών.

4. Προσδιορισμός του εύρους της ποσοτικής ανάλυσης (Scope and Dimensions of 

the Quantitative Analysis): Αποτελεί αρχή της μεθόδου να λαμβάνει υπόψη της 

όλα τα κόστη και τα οφέλη που σχετίζονται με το έργο, είτε αυτά 

ποσοτικοποιούνται είτε όχι. Ορισμένα κόστη και οφέλη τα οποία είναι μη απτά 

(intangibles) λαμβάνονται υπόψη μόνον ποιοτικά. Μία ανάλυση η οποία 

αποτυγχάνει να εκφράσει τις περισσότερες από τις παραμέτρους 

ποσοτικοποιημένα, μοιραία δεν αποτελεί και το καλύτερο εργαλείο για τον 

υπεύθυνο της τελικής αξιολόγησης του έργου.

5. Επιλογή του επιπέδου της Ανάλυσης Ευαισθησίας (Choice of Sensitivity 

Analysis): Η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) προσπαθεί να 

διερευνήσει προβλήματα που αφορούν στον κίνδυνο και στην αβεβαιότητα, 

στοιχεία που αποτελούν σημαντικότατους προσδιοριστικούς παράγοντες στην 

επιλογή των επενδυτικών προγραμμάτων. Με τη διαδικασία αυτή, διερευνάται 

πώς διαφοροποιούνται κάποια συγκεκριμένα μεγέθη της ανάλυσης του έργου 

ως αποτέλεσμα της μεταβολής κάποιων εξωτερικών παραγόντων. Η επιλογή 

του επιπέδου της ευαισθησίας στην ανάλυση αφήνεται στην κριτική ικανότητα 

του αναλυτή, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

οι απαιτήσεις του ατόμου ή ατόμων που θα λάβουν την τελική απόφαση για την 

πραγματοποίηση ή όχι του έργου.

6. Καθορισμός των δεδομένων που πρόκειται να συλλεγούν (Determination of 

Data to be Collected): Ο προσδιορισμός του εύρους της ποσοτικής ανάλυσης 

και του επιπέδου της ανάλυσης ευαισθησίας που θα εφαρμοστεί, καταδεικνύει 

και το είδος των δεδομένων που είναι απαραίτητα στην ανάλυση.
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Συγκεκριμένα, η ποσοτική ανάλυση που θα γίνει προσδιορίζει τις κατηγορίες 

των δεδομένων που χρειάζονται, ενώ η ανάλυση ευαισθησίας προσδιορίζει την 

ακρίβεια που θα πρέπει να έχουν τα δεδομένα αυτά.

• Συλλογή των Δεδομένων (Collecting the Data): Ο σχεδιασμός της μορφής που θα 

έχουν τα δεδομένα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός. Θα πρέπει να είναι δεδομένος 

ο αριθμός των σημαντικών ψηφίων του κάθε δεδομένου, και επίσης να είναι 

εύκολη η πρόσβαση κάθε σημείου της βάσης δεδομένων όπως επίσης και η 

ανανέωση της. Η συλλογή των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται από πρωτογενείς 

πηγές εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 

καταγραφής λανθασμένων στοιχείων που δύναται να δημιουργήσουν πρόβλημα 

στην ανάλυση. Τέλος θα πρέπει να καταγράφονται όλες οι πηγές των δεδομένων 

και να αναφέρονται στη βιβλιογραφική αναφορά της ανάλυσης ώστε να είναι 

εύκολα προσβάσιμες.

• Εκτέλεση της Ανάλυσης (Performing the Analysis): Το στάδιο αυτό αναφέρεται 

στο συνδυασμό των δεδομένων που έχουν συλλεγεί με τα στοιχεία της 

οικονομικής θεωρίας, ώστε να γίνει η σωστή εκτίμηση του κόστους και των 

ωφελειών του προς αξιολόγηση έργου. Αν τα προηγούμενα στάδια της ανάλυσης 

έχουν σχεδιαστεί σωστά είναι απίθανο να συναντήσει ο αναλυτής μεγάλες 

δυσκολίες στο στάδιο αυτό.

• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων (Presenting the Results): Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα πρέπει να παρουσιάζονται με 

σαφήνεια και ακρίβεια ώστε να αποτελούν ουσιαστική βοήθεια για το άτομο ή την 

ομάδα ατόμων που είναι επιφορτισμένη με το καθήκον της τελικής απόφασης για 

την πραγματοποίηση ή όχι του επενδυτικού έργου.
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Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής μίας τυπικής 

Κοινωνικής Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους:

Σχήμα 4.1.: Κύρια Στάδια Ολοκληρωμένης Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους
Πηγή: Cost-Benefit Analysis Λ Handbook, ACADEMIC PRESS, 1978, 

by Peter G. Sassone and William A. Schaffer
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4.6. Πλεονεκτήματα εφαρμογής της Κοινωνικής Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους όπως

παρουσιάζονταν στη βιβλιογραφία είναι τα εξής [45,49, 50, 51]:

• Συστηματική (systematic): Η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους αποτελεί μία

συστηματική μέθοδο οργάνωσης και παρουσίασης των επιχειρημάτων για την 

πραγματοποίηση ή όχι ενός αναπτυξιακού έργου ή πολιτικής. Έχει τη δυνατότητα 

να διαχωρίζει σαφώς τα διάφορα στοιχεία που αφορούν στο έργο, όπως κόστη, 

οφέλη και χρονικό ορίζοντα και ως εκ τούτου βοηθά στην αξιολόγηση του.

• Διαφανής (transparent): Τα αποτελέσματα μίας ολοκληρωμένης Ανάλυσης 

Κόστους-Οφέλους μπορούν ξεκάθαρα να συσχετιστούν με τις υποθέσεις, τη 

θεωρία, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή. Η 

διαφάνεια και σαφήνεια της μεθόδου βοηθά στην ορθή απόδοση ευθυνών, στις 

περιπτώσεις όπου οι τελικές αποφάσεις έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης. Επίσης, η αντικειμενικότητα της μεθόδου μειώνει τη δυνατότητα 

των πολιτικών παραγόντων να επηρεάσουν τις αποφάσεις του δημοσίου με 

υποκειμενικά, μη κοινωνικά κριτήρια. Η καθιέρωση λοιπόν της αξιολόγησης όλων 

των έργων του δημοσίου τομέα με βάση την Ανάλυση Κόστους-Οφέλους παρέχει 

μία αντικειμενική βάση κριτηρίων αξιολόγησης και ως εκ τούτου μειώνει την 

υποκειμενικότητα στη λήψη αποφάσεων από τους εκλεγμένους πολιτικούς.

• Εξοικονομεί πόρους (prioritize resource use): Η κοινωνικο-οικονομική

αξιολόγηση βοηθά στην αποτελεσματική κατανομή των περιορισμένων πόρων 

τους οποίους έχει στη διάθεση του το δημόσιο. Η επιλογή των έργων λαμβάνοντας 

υπόψη την Ανάλυση Κόστους-Οφέλους αυξάνει την απόδοση των πόρων και 

μεγιστοποιεί την κοινωνική ευημερία.

• Αποκαλύπτει τις άγνωστες πτυχές ενός έργου (ignorance revelation): Οπως έχει 

προαναφερθεί, η μέθοδος απαιτεί πληροφορίες και δεδομένα για τα αποτελέσματα 

που μπορεί να έχει η εφαρμογή μίας πολιτικής ή ενός έργου στην κοινωνική 

ευημερία. Ο σχεδιασμός της μάλιστα παρέχει στον αναλυτή το πλαίσιο για τη 

συλλογή και οργάνωση των πληροφοριών αυτών. Επιτρέπει επίσης στον έχοντα το 

καθήκον της τελικής απόφασης να κρίνει αν ο όγκος των πληροφοριών που έχουν 

συλλεχθεί είναι επαρκής ή λείπουν σημαντικές πληροφορίες. Καταδεικνύει δηλαδή
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το επίπεδο της κατανόησης των διαφόρων πτυχών του έργου ή της πολιτικής που 

πρόκειται να αξιολογηθεί.

• Συγκρισιμότητα (comparability): Η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους προσπαθεί 

ουσιαστικά να αποτυπώσει σε έναν πίνακα όλα τα διαφορετικά στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν μία δημόσια απόφαση και επηρεάζουν το επίπεδο ευημερίας της 

κοινωνίας. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη σύγκριση πολιτικών που επηρεάζουν 

με διαφορετικό τρόπο την κοινωνική ευημερία, σύγκριση η οποία δε θα ήταν 

εφικτή με άλλο τρόπο.

4.7. Κριτική της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους

Παρόλη τη δεδομένη χρησιμότητα της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους, πολλοί είναι οι 

επιστήμονες που διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους ως προς τα όρια χρήσης της 

μεθόδου και επισημαίνουν τα μειονεκτήματα της. Υποστηρίζουν μάλιστα, ότι τα 

προβλήματα της μεθοδολογίας αυτής ξεπερνούν τα όρια που τίθενται από τους 

θεωρητικούς περιορισμούς των οικονομικών της ευημερίας και επεκτείνονται σε 

θέματα ηθικής αλλά και πολιτικής.

Συχνά υπάρχουν αντιρρήσεις στη γενίκευση εφαρμογής της μεθόδου για 

λόγους εξοικονόμησης πόρων. Όμως το κόστος εφαρμογής της μεθόδου δεν είναι 

ιδιαίτερα μεγάλο, ιδιαίτερα αν συνυπολογιστούν τα οφέλη που προκύπτουν από την 

αποφυγή λαθών και εξοικονόμηση πόρων που συνεπάγεται μία επιτυχής αξιολόγηση. 

Επομένως, το κόστος εφαρμογής της μεθόδου, αν και σημαντικό, μπορεί να θεωρηθεί 

αναγκαίο και δικαιολογημένο [45],

Επιφυλάξεις διατυπώνονται και ως προς την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της 

μεθόδου. Η ακρίβεια της μεθόδου εξαρτάται από το πόσο σωστά την εφάρμοσε ο 

αναλυτής καθώς και από την επιστημονική του ακεραιότητα και αμεροληψία. Η ex 

ante Ανάλυση Κόστους-Οφέλους μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί από 

οργανισμούς ή άτομα που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τη δική τους ευημερία 

αδιαφορώντας για το σύνολο της κοινωνίας. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει 

επιλέγοντας την αξιολόγηση μόνο μερικών από τις παραμέτρους οι οποίες θα έπρεπε 

να ληφθούν υπόψη [45, 50],

Κριτική δέχεται η μέθοδος και ως προς το ζήτημα της δίκαιης κατανομής του 

κόστους και των ωφελειών στις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Η μέθοδος αποδέχεται 

ως δεδομένη την υπάρχουσα κατανομή του εισοδήματος. Όμως οι τιμές της αγοράς
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και η ζήτηση καθορίζονται από την επιθυμία του ατόμου να πληρώσει και 

ουσιαστικά από τη δυνατότητα που έχει να πληρώσει. Επομένως τα πλουσιότερα 

άτομα μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τη λήψη αποφάσεων. Ισότιμη λοιπόν 

δυνατότητα για επηρεασμό της ζήτησης και της κατανομής των πόρων προϋποθέτει 

ισότιμη κατανομή του εισοδήματος. Αρα το αποτέλεσμα μίας Ανάλυσης Κόστους- 

Οφέλους εξαρτάται στην πραγματικότητα από την κατανομή του εισοδήματος. 

Επίσης η μέθοδος δεν λαμβάνει υπόψην της κριτήρια αναδιανομής του εισοδήματος. 

Για παράδειγμα, η μέθοδος αξιολογεί ένα έργο που αποδίδει ένα καθαρό όφελος X 

στους πλούσιους, ισότιμο με ένα έργο που αποδίδει το ίδιο καθαρό όφελος X στους 

φτωχούς. Η κοινωνία όμως είναι προφανές ότι θεωρεί περισσότερο επιθυμητό και 

ηθικά αποδεκτό το έργο που αποδίδει τα οφέλη στις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες 

ή πολύ περισσότερο κάποιο έργο με μικρότερο όφελος, το οποίο όμως θα διανέμεται 

στα άτομα που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες [48,49, 50, 51],

Η ανάλυση Κόστους-Οφέλους έχει σαν σκοπό την παροχή πληροφοριών 

κυρίως για τα αν ένα έργο ή μία πολιτική μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της 

ευημερίας της κοινωνίας. Ο κανονιστικός χαρακτήρας αυτός της μεθόδου στηρίζεται 

στην υπόθεση ότι ικανοποίηση των προτιμήσεων του κάθε ατόμου αυξάνει την 

ατομική ευημερία αλλά και ότι η κοινωνική ευημερία αποτελεί συνάρτηση της 

ατομικής, και μάλιστα προκύπτει από την άθροιση των επί μέρους ατομικών. Η 

υπόθεση αυτή όμως, που αποτελεί βάση της όλης φιλοσοφίας της μεθόδου, δεν είναι 

ευρέως αποδεκτή και συναντά αρκετές αντιρρήσεις ως προς την ισχύ της, θέτοντας σε 

αμφισβήτηση ολόκληρη τη μέθοδο [49],

Η μέθοδος Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους μπορεί να χαρακτηριστεί 

περισσότερο σαν μία τέχνη παρά σαν επιστήμη και η εφαρμογή της επομένως ενέχει 

σε μεγάλο ποσοστό το στοιχείο του λάθους. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

προσεγγιστεί η μέθοδος ως μία λογιστική ή μαθηματική τεχνική που δίνει ακριβείς 

απαντήσεις. Αντίθετα εμφανίζει πολλές αδυναμίες, ιδιαίτερα όταν η εφαρμογή της 

δεν εξασφαλίζει, με τη διαμόρφωση ενός λεπτομερούς θεσμικού πλαισίου εκτέλεσης, 

την επιστημονική ικανότητα, ακεραιότητα και αμεροληψία του αναλυτή. Για το 

σκοπό αυτό συνήθως εκδίδονται αναλυτικές προδιαγραφές για τον τρόπο εφαρμογής 

της μεθόδου και την αντιμετώπιση των λαθών παράληψης, πρόβλεψης, μέτρησης και 

αποτίμησης. Προσδιορίζονται ακόμη οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα του αναλυτή να διαμορφώσει τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης όπως αυτός επιθυμεί. Τέλος, η εφαρμογή της ex post
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ανάλυσης επισημαίνει τις αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ της ex ante ανάλυσης και 

της πραγματικότητας και βοηθά στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την εφαρμογή της 

μεθόδου και τη βελτίωση της.

4.8. Η εφαρμογή της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους σε Περιβαλλοντικά Προβλήματα

Η Κοινωνική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους βρίσκει τα τελευταία χρόνια όλο και 

μεγαλύτερη εφαρμογή σε ζητήματα αποτίμησης των επιπτώσεων που έχουν τα 

διάφορα αναπτυξιακά έργα στο περιβάλλον. Λόγω όμως των ιδιαιτεροτήτων που 

παρουσιάζει η πολύ ευαίσθητη και σημαντική για το σύνολο της κοινωνίας 

παράμετρος του περιβάλλοντος, η εφαρμογή της μεθόδου για την αξιολόγηση έργων 

και πολιτικών που σχετίζονται με αυτό συναντά πολλές δυσκολίες, πέρα βέβαια από 

τις εγγενείς της αδυναμίες που αναφέρθησαν παραπάνω.

Η πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν τα διάφορα οικοσυστήματα καθιστά 

πολύ δύσκολη την παραμετροποίηση των διαφόρων χαρακτηριστικών τους σύμφωνα 

με την οικονομική θεωρία. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις 

περιπτώσεις όπου η πολυπλοκότητα αυτή καθιστά δύσκολη ως αδύνατη τη συλλογή 

πληροφοριών και την κατανόηση των τρεχουσών και μελλοντικών επιπτώσεων των 

αναπτυξιακών έργων στο περιβάλλον [50],

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η ποσοτικοποίηση του κόστους και των ωφελειών 

που σχετίζονται με το περιβάλλον. Ο λόγος είναι ότι το περιβάλλον αποτελεί κατά 

μία έννοια δημόσιο αγαθό το οποίο δεν τελεί υπό διαπραγμάτευση στις διάφορες 

αγορές και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκτιμηθεί με οικονομικούς όρους. Τόσο τα 

πρόσθετα οφέλη από την υιοθέτηση μίας πολιτικής που βοηθά στην προστασία του 

περιβάλλοντος, όσο και τα έμμεσα κυρίως κόστη είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 

αναγνωρισθούν και να ποσοτικοποιηθούν. Από ηθική και κοινωνική επίσης άποψη, η 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι επιθυμητή και αναγκαία για λόγους που 

αψηφούν τα όποια οικονομικά αποτελέσματα μίας απλής ανάλυσης. Από την άποψη 

αυτή η προστασία του περιβάλλοντος έχει εγγενή αξία (intrinsic value) η οποία 

μπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλή [48,49, 50, 52],

Η επιλογή του κατάλληλου κοινωνικού επιτοκίου προεξόφλησης (social 

discount rate), το οποίο θα καθορίσει την Παρούσα Αξία του κόστους και των 

ωφελειών του προγράμματος είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε ζητήματα διαχείρισης του 

περιβάλλοντος. Η σωστή εκτίμηση του συντελεστή προεξόφλησης είναι μείζονος
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σημασίας καθώς η εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος μπορεί να έχει 

μακροχρόνιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, που να μην αποτυπώνονται επιτυχώς από 

ένα μη κατάλληλα επιλεγμένο επιτόκιο προεξόφλησης [48, 50],

Τα στοιχεία του κινδύνου (risk) και της αβεβαιότητας (uncertainty) 

χαρακτηρίζουν τα περισσότερα αναπτυξιακά έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον. 

Ο κίνδυνος αναφέρεται σε ενδεχόμενα που οι πιθανότητες τους να πραγματοποιηθούν 

εξαρτώνται από διάφορες μελλοντικές παραμέτρους και επίσης είναι γνωστές οι 

πιθανότητες εμφάνισης του κάθε ενδεχόμενου. Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

κινδύνων με τη μέθοδο της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους έχει επανειλημμένα δεχτεί 

κριτική, ιδιαίτερα για τα γεγονότα με πολύ υψηλό κόστος, που έχουν όμως ελάχιστη 

πιθανότητα να συμβούν. Η αβεβαιότητα αναφέρεται σε καταστάσεις όπου ενώ τα 

αποτελέσματα τους είναι γνωστά, παραμένει άγνωστη η πιθανότητα 

πραγματοποίησης τους. Σε όσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνυπάρχει το στοιχείο 

της αβεβαιότητας, είναι αυξημένη η πιθανότητα υπερεκτίμησης του κόστους τους, με 

ότι αυτό συνεπάγεται για την ακρίβεια της ανάλυσης [45, 50],

4.9. Ο αναπροσανατολισμός της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους στη σύγχρονη εποχή

Η μέθοδος της Κοινωνικής Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους όπως αναπτύχθηκε αρχικά 

τη δεκαετία του 1970 από τους Little και Mini ess δεν έτυχε ευρείας αποδοχής. Η 

αναπροσαρμογή της όμως τα τελευταία χρόνια, με την εγκατάλειψη των 

εισοδηματικών σταθμίσεων και των κοινωνικών τιμών και την απλούστευση της είχε 

σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη αποδοχή και εφαρμογή της σε ιδιαίτερα εκτεταμένο εύρος 

εφαρμογών, όπως η Οικονομική Ανάπτυξη, η Βιομηχανική Πολιτική, οι Μεταφορές, 

η Γεωργία, η Εκπαίδευση, η Ρύπανση του Περιβάλλοντος, η Πληροφόρηση και η 

Φαρμακο-οικονομία. Ιδιαίτερα αυξήθηκε η χρήση της μεθόδου σε θέματα 

λειτουργίας και διαφάνειας του κρατικού μηχανισμού, επιβαρύνσεων του κρατικού 

προϋπολογισμού, επιλογής αναπτυξιακών έργων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας, 

ανάλυσης των επιπτώσεων έργων ή πολιτικών για μη αγοραία αγαθά και υπηρεσίες 

όπως για παράδειγμα η προστασία του Περιβάλλοντος [45], Παρόλες τις παραλείψεις 

και τις αδυναμίες της, η Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση των Επενδύσεων και 

πολιτικών αποτελεί την μοναδική και πλέον αξιόπιστη αντικειμενική μέθοδο για τον 

προσδιορισμό, την αποτίμηση και την αξιολόγηση των ευρύτερων επιπτώσεων των
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παρεμβάσεων του κρατικού μηχανισμού στην ευημερία των πολιτών και της 

κοινωνίας γενικότερα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5.1. Εισαγωγή

'Οπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, τα τελευταία χρόνια ένας συνεχώς 

αυξανόμενος αριθμός Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης εμπλέκεται στην εφαρμογή 

κάποιου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με στόχο τη μείωση του 

αντίκτυπου της λειτουργίας τους στο περιβάλλον. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Πα. 

Μακ.), Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, αναλαμβανόμενο και τη μεγάλη 

ευθύνη που έχει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του 

περιβάλλοντος, ανέλαβε την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Σ.Π.Δ., 

που μελλοντικά θα οδηγήσει στην περιβαλλοντική πιστοποίηση του εκπαιδευτικού 

οργανισμού σύμφωνα με το ευρωπαϊκό εθελοντικό πρότυπο EMAS.

Το ιδιαίτερα φιλόδοξο αυτό σχέδιο αποτελεί μία καινοτόμα και πρωτοποριακή 

προσέγγιση για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς κανένα άλλο ελληνικό πανεπιστήμιο 

δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής ανάλογο έργο. Και σε παγκόσμιο όμως επίπεδο, 

ελάχιστα είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν πλήρως οργανωμένο και 

πιστοποιημένο Σ.Π.Δ. (βλέπε Κεφάλαιο 3), γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη 

σημασία που έχει η ανάληψη ενός τέτοιου εγχειρήματος από το Πα. Μακ. για τον ίδιο 

τον οργανισμό και την κοινωνία γενικότερα.

5.2. Γενικά στοιχεία για το έργο "Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Πα. Μακ. "

Το έργο Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Πα. Μακ. αφορά στην ανάπτυξη και 

εφαρμογή ολοκληρωμένου Σ.Π.Δ. στο Πα. Μακ. και στην πιστοποίηση αυτού 

σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 761/2001 για το EMAS. 

Χρηματοδοτείται μερικώς από το πρόγραμμα LIFE-Environment της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που έχει σαν σκοπό την προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κύριοι φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι η Επιτροπή Ερευνών 

του Πα. Μακ., η Εταιρία για την Αξιοποίηση της Περιουσίας του Πα. Μακ., ο Δήμος
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Θεσσαλονίκης στα όρια του οποίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου 

και τέλος η εταιρία συμβούλων Sigma.

Κύριος στόχος του προγράμματος της περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πα. 

Μακ. είναι η βελτίωση της συνεισφοράς του πανεπιστημίου σε θέματα περιβάλλοντος 

και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο όσον αφορά στην εκπαιδευτική και 

ερευνητική του διάσταση όσο και στη λειτουργία του ως οργανικού τμήματος της 

τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος είναι [1]:

• Η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του πανεπιστημίου.

• Η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

• Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των φοιτητών όσον αφορά στα θέματα 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

• Η βελτίωση της οργανωτικής δομής του οργανισμού.

• Η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας μέσα στο ίδρυμα.

• Η ελάττωση των εργασιακών κινδύνων για το προσωπικό του πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει μελλοντικά σημείο αναφοράς και 

πρότυπο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς για άλλους εκπαιδευτικούς και μη 

οργανισμούς στη χώρα αλλά και να συμβάλλει στη διάδοση του θεσμού της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και της οικολογικής νοοτροπίας γενικότερα. Η 

προσπάθεια για συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας 

του πανεπιστημίου θα βασιστεί σε τρεις κύριους άξονες.

Ο πρώτος άξονας αφορά στη λεπτομερή καταγραφή των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που έχει η λειτουργία του οργανισμού, και στην εκτίμηση, βάση 

μετρήσεων και ερωτηματολογίων, των πιθανών ελλείψεων στους όρους υγιεινής και 

ασφάλειας των χώρων του πανεπιστημίου. Με βάση τα αποτελέσματα από την 

έρευνα αυτή θα προσδιοριστούν οι βραχυχρόνιοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι 

βελτίωσης της απόδοσης, και θα συνταχθεί η Περιβαλλοντική Πολιτική του Πα. 

Μακ.. Για τη μείωση των επιπτώσεων του πανεπιστημίου στο περιβάλλον έχουν ήδη 

ξεκινήσει μερικές επί μέρους παρεμβάσεις όπως ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης 

χαρτιού, μία σειρά παρεμβάσεων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η 

εφαρμογή συστήματος υγιεινής και ασφάλειας (HACCP) στο εστιατόριο του 

πανεπιστημίου.
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Ο δεύτερος άξονας αφορά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού 

και των φοιτητών του ιδρύματος αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Όσον 

αφορά στους φοιτητές και το προσωπικό του Πα. Μακ., η εκπαίδευση αυτή, με τη 

μορφή ολιγόωρων μαθημάτων αρχικά, θα σχετίζεται με πρακτικά θέματα 

περιβαλλοντικά φιλικής συμπεριφοράς αλλά και με γενικότερα θέματα έρευνας και 

προστασίας του περιβάλλοντος. Για την ενημέρωση και την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση των πολιτών της Θεσσαλονίκης θα δημιουργηθεί μάλιστα από το 

Δήμο Θεσσαλονίκης κατάλληλος χώρος όπου θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με 

το περιβάλλον και τους τρόπους διατήρησης και προστασίας αυτού στην καθημερινή 

μας ζωή (όπως επίδειξη μεθόδων κομποστοποίησης, διανομή πληροφοριακού υλικού, 

επίσκεψη σχολείων) σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Τέλος, ο τρίτος άξονας στον οποίο θα στηριχθεί το πρόγραμμα διαχείρισης 

του περιβάλλοντος στο Πα. Μακ. είναι η δημιουργία των κατάλληλων υλικοτεχνικών 

υποδομών για την υποστήριξη του συνολικού έργου. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 

ενός κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος κρίνεται απαραίτητος για την επιτυχή 

λειτουργία του Σ.Π.Δ. και την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν στα πλαίσια του 

προγράμματος αυτού.

Τα οφέλη από την εφαρμογή και λειτουργία του έργου αναμένονται να είναι 

πολλά και σημαντικά, τόσο για το πανεπιστήμιο όσο και για το κοινωνικό σύνολο 

γενικότερα και θα αναλυθούν σε επόμενη ενότητα. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να 

αναφέρουμε τα εξής:

• Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του πανεπιστημίου.

• Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

• Μείωση του κόστους από την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

• Καλύτερη δημόσια εικόνα του πανεπιστημίου.

• Ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των φοιτητών σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος.

• Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο πανεπιστήμιο.

• Βελτίωση της συνεργασίας του πανεπιστημίου με άλλους δημόσιους φορείς και 

οργανισμούς.
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5.3. Γενικά στοιχεία για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, βρίσκεται 

εγκατεστημένο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και αποτελεί ένα από τα νεότερα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. Ιδρύθηκε με τη σημερινή του 

ονομασία το έτος 1990 και αποτελεί μετεξέλιξη της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργούσε από το 1957 με δύο μόλις τμήματα, αυτά των 

Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Πα. Μακ. σήμερα έχει 

οκτώ Τμήματα:

• Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

• Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

• Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών

• Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

• Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

• Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

• Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

• Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Το πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης και τρία Διατμηματικά Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στους εξής τομείς:

• Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

• Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

• Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS)

Στόχος του Πα. Μακ. είναι η άρτια εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα 

πρέπει να έχουν υψηλή θεωρητική κατάρτιση αλλά και όσο το δυνατόν περισσότερη 

πρακτική εξάσκηση. Τα εφόδια αυτά τοποθετούν τους αποφοίτους του Πα. Μακ. σε 

πολύ καλή θέση στα πλαίσια του ανταγωνιστικού εθνικού και διεθνούς 

περιβάλλοντος. Οι επιμέρους στόχοι του Πα. Μακ. είναι [2]:

1. Να παρέχει στους φοιτητές προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών υψηλής ποιότητας, απαραίτητα σήμερα για κάθε διευθυντική, 

πανεπιστημιακή, εκπαιδευτική ή οποιαδήποτε επαγγελματική καριέρα, σε 

επιχειρήσεις και οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπικού, εθνικού ή
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πολυεθνικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται μέσα στον ελληνικό ή τον 

διεθνή χώρο.

2. Να μην σταματά να εξελίσσεται, αντιθέτως να προωθεί και να βελτιώνει συνεχώς 

το υψηλό του επίπεδο όσον αφορά στη διδασκαλία, στην έρευνα και στις άλλες 

σχετικές δραστηριότητες αλλά και μέσα από τη συνεργασία του με άλλα 

εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του ελληνικού και του διεθνή χώρου.

3. Να έχει συνεχή σύνδεση με την αγορά και έτσι να προβλέπει τις ανάγκες της 

επιχειρηματικής κοινότητας και να συνεργάζεται στενά με επιχειρήσεις και 

οργανισμούς.

Το Πα. Μακ. βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, 

καλύπτοντας χώρο συνολικής επιφάνειας 31.500 m2. Οι εγκαταστάσεις που έχει στην 

κατοχή του αποτελούνται από ένα συγκρότημα δέκα κτιρίων συνολικής έκτασης 

30.830 m2. Στον Πίνακα 5.1. και στο Διάγραμμα 5.1. παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

επιφάνειες που καλύπτουν οι εγκαταστάσεις του ιδρύματος, τόσο για τις 

εκπαιδευτικές όσο και για τις διοικητικές του λειτουργίες.

Κτίριο Συνολική Επιφάνεια 

(m!)

Διοικητικά

(m2)

Εκπαιδευτικά

(m!)

A 560 - 560

Β 620 - 620

Γ 3.450 1.700 1.750

Δ 4.500 2.200 2.300

Ε 4.200 630 3.570

Ζ 4.400 2.200 2.200

Η 2.900 1.450 1.450

Θ 3.700 1.850 1.850

I 1.600 - 1.600

Κ 4.900 2.450 2.450

Σύνολο 30.830 12.480 18.350

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.: Εκτάσεις εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1.: Εκτάσεις εγκαταστάσεων 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κατά το τρέχον έτος στο Πα. Μακ. εργάζονται 383 άτομα, 

συμπεριλαμβανομένου του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του 

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), του Διοικητικού Προσωπικού 

και των συμβασιούχων. Στον Πίνακα 5.2. παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθμός των 

εργαζομένων στο πανεπιστήμιο τα τρία τελευταία ακαδημαϊκά έτη. Εμφανής είναι η 

τάση αύξησης τόσο του διδακτικού, όσο και του διοικητικού προσωπικού του 

πανεπιστημίου.

Κατηγορία Εργαζομένων 2000-2001 2001-2002 2002-2003

Δ.Ε.Π. 108 116 133

Ε.Τ.Ε.Π. 34 34 37

Ε.Ε.ΔΙ.Π. 11 11 10

Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό 44 43 50

Με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου 20 65 74

Με Σύμβαση Έργου - - 79

Σύνολο 217 269 383

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.: Αριθμός εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Τέλος, όσον αφορά στον αριθμό των φοιτητών, στα τμήματα σπουδών που προσφέρει 

το πανεπιστήμιο είναι εγγεγραμμένοι περίπου 11.000 φοιτητές. Από αυτούς, τυπικά 

ενεργοί μπορούν να θεωρηθούν οι 9.000 περίπου. Ο αριθμός των ουσιαστικά ενεργών 

φοιτητών οι οποίοι με τη σχεδόν καθημερινή παρουσία τους επιβαρύνουν το 

πανεπιστήμιο όσον αφορά στην κατανάλωση των φυσικών πόρων και στη δημιουργία 

αποβλήτων κυμαίνεται γύρω στους 4.000 περίπου. Στον Πίνακα 5.3. παρουσιάζεται ο 

αριθμός των φοιτητών του Πα. Μακ. με βάση την παραπάνω ταξινόμηση.

Φοιτητές Αριθμός φοιτητών

Εγγεγραμμένοι 11.000

Τυπικά ενεργοί 9.000

Πρακτικά ενεργοί 4.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.: Αριθμός φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

5.4. Περιβαλλοντική εξέταση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων που έχει η λειτουργία του Πα. Μακ. στο 

περιβάλλον είναι απαραίτητο να καταγραφούν τόσο οι εισροές όσο και οι εκροές των 

υλικών προς και από το πανεπιστήμιο αντίστοιχα, όπως παρουσιάζονται 

διαγραμματικά στο σχήμα 5.1..

Σχήμα 5.1.: Σχηματικό διάγραμμα ροής εισροών και εκροών 

προς και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οι κυριότερες εισροές στο Πα. Μακ. είναι το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται 

για τη θέρμανση των εγκαταστάσεων, η ηλεκτρική ενέργεια και το νερό. Σημαντικό 

όγκο εισροών καλύπτουν και τα αναλώσιμα υλικά όπως χαρτί, μελάνια και γραφίτες 

για τους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά αντίστοιχα, υλικά συσκευασίας, υλικά
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καθαρισμού και συντήρησης, τρόφιμα και άλλες οργανικές ύλες. Υπάρχουν βέβαια 

και οι μη αναλώσιμες εισροές, όπως τα διάφορα έπιπλα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

και ο λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε και 

τις εισροές οικονομικών πόρων αλλά και ανθρωπίνων πόρων, των εργαζομένων 

δηλαδή και των φοιτητών που χρησιμοποιούν τις υποδομές του οργανισμού και είναι 

υπεύθυνοι για την κατανάλωση των πόρων που προαναφέρθησαν. Όλα αυτά τα 

εισρεόμενα υλικά χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του 

πανεπιστημίου.

Ως κύριες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Πα. Μακ. μπορούμε να 

αναφέρουμε την εκπαίδευση των φοιτητών και την επιστημονική έρευνα. Χημικά, 

βιολογικά, ιατρικά και άλλα εργαστήρια της μορφής αυτής δε λειτουργούν στους 

χώρους του πανεπιστημίου, με συνέπεια η λειτουργία του να μην επιβαρύνει το 

περιβάλλον με ιδιαίτερα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα. Οι εκροές που προκύπτουν 

από τη λειτουργία του Πα. Μακ. είναι κυρίως τα διάφορα αέρια που εκπέμπονται 

λόγω των καύσεων, όπως το ιδιαίτερα βλαβερό CO2, στερεά απορρίμματα, υγρά 

λύματα, οσμές και θόρυβος. Κάποιες από τις εκροές αυτές μπορούν να 

ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, όπως το χαρτί και το αλουμίνιο από 

τις συσκευασίες των τροφίμων. Κάποιες άλλες, αντίθετα, εμφανίζουν χαμηλό 

δυναμικό επανάχρησης και επιβαρύνουν σε μεγαλύτερο βαθμό το φυσικό 

περιβάλλον.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία του Πα. 

Μακ. μπορούν να διαχωρισθούν σε άμεσες και έμμεσες. Άμεσες είναι αυτές οι οποίες 

δημιουργούνται από δραστηριότητες που τελούν κάτω από το διαχειριστικό έλεγχο 

της Διοίκησης του πανεπιστημίου. Υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως το λογιστήριο, το 

τμήμα προμηθειών, η τεχνική υπηρεσία, οι γραμματείες των διαφόρων τμημάτων, η 

βιβλιοθήκη, οι Εκδόσεις του Πα. Μακ. και το πανεπιστημιακό γυμναστήριο 

διοικούνται από τα όργανα του πανεπιστημίου και ευθύνονται για τις άμεσες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι έμμεσες επιπτώσεις προκύπτουν από υποστηρικτικές 

υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, η μαζική εστίαση φοιτητών και καθηγητών, η 

οργάνωση εκδηλώσεων και επιστημονικών ημερίδων και η εκτέλεση ορισμένων 

κτιριακών εργασιών, συντηρήσεων και κατασκευών οι οποίες ανατίθενται σε 

εξωτερικούς προμηθευτές και υπεργολάβους.

Στον Πίνακα 5.4. αναλύεται το Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο των άμεσων 

επιπτώσεων των λειτουργιών του πανεπιστημίου, των επιπτώσεων δηλαδή που
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σχετίζονται με δραστηριότητες που ελέγχονται από τη διοίκηση του πανεπιστημίου. 

Στον Πίνακα 5.5. αναλύεται αντίστοιχα, το Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο των έμμεσων 

επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες εκείνες που ανατίθενται σε 

εξωτερικούς προς το πανεπιστήμιο εργολάβους και όπως είναι φυσικό δεν τελούν υπό 

τον απόλυτο διαχειριστικό έλεγχο του ιδρύματος [55],
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ΕΙΣΡΟΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΡΟΕΣ
ΑΜΕΣΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Πετρέλαιο

Θέρμανσης

Θέρμανση των 
εγκαταστάσεων

CC>2, SO2, 
HCs, C, 
αιθάλη

Αύξηση θερμοκρασίας πλανήτη, 
Τοπική ρύπανση ατμόσφαιρας, 

Μείωση μη ανανεώσιμων πόρων

Ηλεκτρική

Ενέργεια

Φωτισμός, 
Κλιματισμός, 

Χρήση Ηλεκτρικών 
Συσκευών

Θερμότητα,

C02
και άλλα αέρια

Αύξηση θερμοκρασίας πλανήτη, 
Τοπική ρύπανση ατμόσφαιρας, 

Μείωση μη ανανεώσιμων πόρων

Νερό

Εστίαση, Πόση, 
Καθαριότητα, 

Χώροι Υγιεινής

Αστικά

Λύματα

Εξάντληση 

Φυσικών Πόρων, 

Θαλάσσια Ρύπανση

Χαρτί

Εκτύπωση
Εγγράφων,

Συγγραμμάτων,
Συσκευασίες

Στερεά

Απορρίμματα

Εξάντληση 

Φυσικών Πόρων, 

Κατανάλωση Ενέργειας

Υλικά 

Εκτύπωσης 

(μελάνια, toner) 

Φωτοαντιγραφής 

(γραφίτες)

Εκτυπώσεις 
Εγγράφων και 

Συγγραμμάτων, 
Φωτοαντιγραφές 

Εγγράφων

Στερεά

Απορρίμματα

Επακίνδυνα Απορρίμματα, 

Μείωση

μη Ανανεώσιμων Πόρων, 

Κατανάλωση Ενέργειας

Ακατάλληλα 

Έπιπλα και 

Συσκευές

Απόρριψη 
Ακατάλληλων προς 

Χρήση Υλικών

Στερεά

Απορρίμματα

Εξάντληση 

Φυσικών Πόρων, 

Κατανάλωση Ενέργειας

Μεταλλικές

Συσκευασίες

Αναψυκτικών

Ανάλωση Προϊόντων 
με Μεταλλικές 
Συσκευασίες

Στερεά

Απορρίμματα

Μείωση

μη Ανανεώσιμων Πόρων, 

Κατανάλωση Ενέργειας

Μπαταρίες,

Ηλεκτρικοί

Συσσωρευτές

Χρήση
Ηλεκτρικών

Συσσωρευτών

Στερεά

Απορρίμματα

Επικίνδυνα Απορρίμματα, 

Μείωση

μη Ανανεώσιμων Πόρων

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.: Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο άμεσων επιπτώσεων
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ΕΙΣΡΟΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΡΟΕΣ
ΑΜΕΣΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βενζίνη,

Πετρέλαιο

Μεταφορά Προσωπικού 
και Φοιτητών 

με Ι.Χ. και Λεωφορεία

C02, NO*, 

HCs, C, 

σωματίδια

Αύξηση θερμοκρασίας 
πλανήτη,

Κυκλοφοριακό Πρόβλημα, 

Ρύπανση ατμόσφαιρας, 
Ηχορύπανση, 
Μείωση μη 

ανανεώσιμων πόρων

Χημικά

καθαρισμού

Καθαρισμός

Πανεπιστημίου

Στερεά 
απορρίμματα. 

Υγρά απόβλητα

Μόλυνση περιβάλλοντος. 

Πιθανοί κίνδυνοι 

για το προσωπικό

Τρόφιμα Εστίαση, Σίτιση

Στερεά/Οργανικά 
απορρίμματα. 

Υγρά απόβλητα, 
Οσμές

Μόλυνση περιβάλλοντος. 

Μόλυνση ατμόσφαιρας. 

Κίνδυνοι πρόκλησης 

τροφικής δηλητηρίασης

Αφίσες,

Φυλλάδια,

Ενημερωτικό

Υλικό

Δραστηριότητες ομάδων 
και

Διαφημίσεις εξωτερικών 
υπηρεσιών

Στερεά

απορρίμματα

Ρύπανση περιβάλλοντος, 

Αισθητική Ρύπανση, 

Εξάντληση 

Φυσικών Πόρων

Εξοπλισμός, 

Υλικά μέσα. 

Υποδομές, 

Κτιριακές 

εγκαταστάσεις

Προσωπική χρήση 

των υλικών υποδομών 

από προσωπικό και 

φοιτητές

Διάφορες
εκροές

(εξαρτώνται από 
την ατομική 
χρήση του 
καθενός)

Πιθανή πρόκληση 
πυρκαγιάς. 

Πιθανή πρόκληση 
ατυχήματος. 

Πιθανή μη ορθολογική 
χρήση των πόρων

Χημικά και 

αδρανή υλικά 

συντήρησης

Συντήρηση και 

Ανακαίνιση 

Εγκαταστάσεων

Στερεά 
απορρίμματα. 

Υγρά απόβλητα. 
Θόρυβος

Μόλυνση περιβάλλοντος. 

Πιθανοί κίνδυνοι 

για το προσωπικό. 

Ηχορύπανση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5.: Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο έμμεσων επιπτώσεων
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5.5. Καταναλώσεις των κυριότερων φυσικών πόρων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τα στοιχεία που θα παρατεθούν στη συνέχεια αφορούν στην κατανάλωση από το Πα. 

Μακ. κάποιων από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους, όπως η ηλεκτρική 

ενέργεια, το πετρέλαιο, το νερό και το χαρτί. Δυστυχώς δεν υπάρχουν δεδομένα για 

τις εκπομπές των ιδιαίτερα επιβλαβών αερίων CC>2 και NC>2 από τις διάφορες 

λειτουργίες του ιδρύματος. Στοιχεία του είδους αυτού θα πρέπει μελλοντικά να 

συλλέγει το πανεπιστήμιο ώστε να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα των 

επιπτώσεων που έχει η λειτουργία του στο φυσικό περιβάλλον και στην κατανάλωση 

των σπάνιων και ως εκ τούτου πολύτιμων στο μέλλον φυσικών πόρων.

5.5.1. Κατανάλωση Ενέργειας στο Πα. Max.

Στον Πίνακα 5.6. παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Πα. 

Μακ. κατά τα έτη 1994 έως 2002 ανά μήνα και συνολικά. Επίσης αναφέρονται και οι 

Μέσοι Όροι της μηνιαίας κατανάλωσης κατά τη χρονική αυτή περίοδο.

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Μέσος
Όρος

Ιανουάριος 56.400 60.000 60.000 66.000 72.000 109.200 111.600 117.600 113.700 85.167

Φεβρουάριος 80.400 75.600 88.800 94.800 99.600 139.200 116.400 118.800 120.300 103.767

Μάρτιος 66.000 63.600 76.800 81.600 84.000 124.800 106.800 109.800 135.600 94.333

Απρίλιος 67.200 74.400 74.400 91.200 84.000 75.600 92.400 103.200 126.600 87.667

Μάιος 52.800 49.200 63.600 62.400 70.800 98.400 106.200 100.800 128.800 81.444

Ιούνιος 70.800 70.800 86.400 102.000 106.800 124.800 121.800 121.800 140.800 105.111

Ιούλιος 58.800 66.000 60.000 74.400 110.400 118.800 111.600 120.000 131.200 94.578

Αύγουστος 40.800 45.600 39.600 56.400 91.200 128.400 110.400 130.800 132.000 86.133

Σεπτέμβριος 69.600 60.000 66.000 94.800 114.000 127.200 111.600 117.600 113.700 97.167

Οκτώβριος 80.400 55.200 68.400 82.800 98.400 112.800 116.400 118.800 120.300 94.833

Νοέμβριος 69.600 68.400 62.400 96.000 106.800 - 106.800 109.800 135.600 83.933

Δεκέμβριος 84.000 91.200 98.600 105.600 128.400 - 92.400 103.200 126.600 92.222

Σύνολο 796.800 780.000 845.000 1.008.000 1.166.400 1.159.200 1.304.400 1.372.200 1.525.200 1.106.356

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6.: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Στο Διάγραμμα 5.2. παρουσιάζονται γραφικά οι μηνιαίοι μέσοι όροι της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο πανεπιστήμιο. Στο Διάγραμμα 5.3. 

παρουσιάζονται οι συνολικές ετήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το 

χρονικό διάστημα 1994-2002. Παρατηρείται με το πέρας των ετών μία τάση για 

συνεχή αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στο Πα. Μακ.. Η κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας στο πανεπιστήμιο το 2002 ήταν περίπου διπλάσια από αυτή του 

1994. Το γεγονός αυτό, αν και απόλυτα λογικό λόγω της συνεχής επέκτασης των 

δραστηριοτήτων και του μεγέθους του ιδρύματος, καταδεικνύει την αναγκαιότητα για 

την πραγματοποίηση δραστικών παρεμβάσεων στη διαχείριση των ενεργειακών 

πόρων στο πανεπιστήμιο.

Για τα τελευταία χρόνια τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για την κατανάλωση 

ενέργειας στο Πα. Μακ. είναι περισσότερο λεπτομερή. Στον Πίνακα 5.7. αναφέρονται 

οι καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος του πανεπιστημίου κατά τα τρία τελευταία έτη 

(2000-2002), καθώς και τα χρήματα που πλήρωσε το πανεπιστήμιο για 

ηλεκτροδότηση στο ίδιο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2.: Μέσος Όρος μηνιαίας κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3.: Ετήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Έτος
Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος Αξία

(kWh) (€)

2000 1.333.200 97.892

2001 1.446.600 110.250

2002 1.533.800 121.098

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7.: Κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

5.5.2. Κατανάλωση Πετρελαίου στο Πα Μακ.

Το Πα. Μακ. καταναλώνει πετρέλαιο για τη θέρμανση των εγκαταστάσεων του από 

το Νοέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο κάθε έτους. Στον Πίνακα 5.8. βλέπουμε την 

κατανάλωση πετρελαίου του ιδρύματος για τα τρία τελευταία χρόνια (2000-2002), 

καθώς και τα ποσά που πληρώνει για θέρμανση. Στον Πίνακα 5.9. παρουσιάζονται οι 

μηνιαίες καταναλώσεις πετρελαίου για το χρονικό διάστημα 2000-2002 και οι 

μηνιαίοι μέσοι όροι αυτών. Οι μηνιαίοι μέσοι όροι των καταναλωθέντων ποσοτήτων 

πετρελαίου παρουσιάζονται και γραφικά στο Διάγραμμα 5.4.. Ο Πίνακας 5.10. και το 

Διάγραμμα 5.5. δείχνουν τα ποσά ενέργειας που καταναλώνει το πανεπιστήμιο για τη
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θέρμανση των κτιριακών του εγκαταστάσεων (αντιστοιχία καταναλωθέντος 

πετρελαίου με ενέργεια).

Έτος Κατανάλωση Πετρελαίου (lit) Αξία

(€)

2000 235.060 63.733

2001 195.591 42.004

2002 239.802 50.390

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8.: Κόστος κατανάλωσης πετρελαίου 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κατανάλωση Πετρελαίου (lit)

2000 2001 2002 Μέσος Όρος

Ιανουάριος - 54.068 56.212 55.140

Φεβρουάριος 58.062 44.606 46.375 49.681

Μάρτιος 60.449 36.496 37.943 44.963

Απρίλιος 37.550 - - 37.550

Νοέμβριος 26.070 26.581 26.581 26.411

Δεκέμβριος 52.929 53.966 53.966 53.620

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9.: Μηνιαία κατανάλωση πετρελαίου 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Μηνιαίες Καταναλώνεις Πετρελαίου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.: Μηνιαία κατανάλωση πετρελαίου 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μήνας

Μέσος Όρος 

Κατανάλωσης Ενέργειας 

για Θέρμανση (kWh)

Νοέμβριος 378.126

Δεκέμβριος 456.776

Ιανουάριος 485.101

Φεβρουάριος 462.826

Μάρτιος 422.813

Απρίλιος 252.450

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10.: Κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Μηνιαίες Καταναλώσεις Ενέργειας για Θέρμανση
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5.: Κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

5.5.3. Κατανάλωση Νερού στο Πα Μακ

Τα στοιχεία που υπάρχουν για την κατανάλωση νερού στο πανεπιστήμιο αφορούν 

στα έτη 1998-2002. Για τα τρία τελευταία χρόνια υπάρχουν και στοιχεία για το 

κόστος του νερού που καταναλώθηκε. Το πανεπιστήμιο καταναλώνει νερό κυρίως για 

πόση, για την καθαριότητα, τους χώρους υγιεινής και εστίασης και για τα συστήματα 

θέρμανσης και ψύξης. Στον Πίνακα 5.11. και στο Διάγραμμα 5.6. παρουσιάζονται οι 

καταναλώσεις νερού στο Πα. Μακ. την τελευταία πενταετία. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

παρά τη συνεχή διόγκωση του ιδρύματος τα τελευταία χρόνια (αύξηση προσωπικού, 

φοιτητών, προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών), παρατηρείται μία συνεχής και 

σημαντική μείωση των καταναλισκόμενων ποσοτήτων νερού στο πανεπιστήμιο. Η 

συνεχής βελτίωση και καλύτερη συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι οι 

κυριότεροι λόγοι της μείωσης της κατανάλωσης νερού με το πέρας των ετών.
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Έτος Κατανάλωση Η20 

(m3)

Αξία

(€)

1998 15.515 -

1999 12.460 -

2000 11.030 2.492

2001 10.267 3.912

2002 9.646 5.149

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11.: Ετήσια κατανάλωση νερού 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ετήσιες Καταναλώσεις Νερού (1998-2002)

18000

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.6.: Ετήσια κατανάλωση νερού 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

5.5.4. Κατανάλωση Χαρτιού στο Πα. Μακ.

Το Πα. Μακ. καταναλώνει ετησίως περίπου 40 τόνους χαρτιού για τις εκπαιδευτικές 

και λειτουργικές του ανάγκες. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι κατά την 

περασμένη περίοδο το πανεπιστήμιο κατανάλωσε για εκτυπώσεις και φωτοτυπήσεις 

15.600 πακέτα κόλλες Α4 (το κάθε πακέτο περιέχει 500 σελίδες), συνολικού βάρους 

39 τόνων περίπου. Για τις υπόλοιπες ανάγκες του κατανάλωσε 67 πακέτα έντυπων 

σελίδων Α4, βάρους 167 kg, καθώς και κόλλες και φακέλους αλληλογραφίας 

διαφόρων διαστάσεων συνολικού βάρους 1.300 kg περίπου. Η συνολική αξία του της
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καταναλισκόμενης αυτής ποσότητας χαρτιού ανήλθε στα €65.000 περίπου. Στον 

Πίνακα 5.12. παρουσιάζονται αναλυτικά οι καταναλισκόμενες ποσότητες από κάθε 

είδος χαρτιού.

Τύπος Χαρτιού Τεμάχια

Βάρος
Τεμαχίου

(kg)

Συνολικό
Βάρος

(kg)

Αξία

(€)

Κόλλες Α4 15.600 (7.800.000 φύλλα) 2,5 39.000 41.480

Έντυπα Α4 67 (33.500 φύλλα) 2,5 167

23.477

Κόλλες αλληλογραφίας Α4 179,4 (89.700 φύλλα) 2,5 449

Φάκελοι (11x23 cm) 69.900 0,0057 398

Φάκελοι (16x23 cm) 12.000 0,008 96

Φάκελοι (23x33 cm) 10.450 0,011572 121

Φάκελοι (25x35 cm) 13.000 0,01239 161

Φάκελοι (26x36 cm) 7.250 0,007102 51

Σύνολο 40.443 64.957

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12.: Κατανάλωση χαρτιού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

5.6. Ανάλυση Κόστους Σχεδιασμού και Εφαρμογής του Σ.Π.Α. στο Πα. Μακ.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κόστος σχεδιασμού, εφαρμογής και διαπίστευσης του 

Σ.Π.Δ. στο Πα. Μακ. σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS θα καλυφθεί κατά 

το ήμισυ από κονδύλια που θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπόλοιπα χρήματα 

για την αποπεράτωση του έργου θα δοθούν από τους υπόλοιπους φορείς υλοποίησης 

του, που είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Εταιρεία για την Αξιοποίηση της 

Περιουσίας του Πα. Μακ., ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η ιδιωτική Εταιρεία 

Συμβούλων Sigma Consultants Ltd. Για την καλύτερη κοστολόγηση του όλου έργου, 

αυτό έχει χωρισθεί σε δέκα φάσεις (tasks), οι οποίες συνοπτικά είναι οι εξής:

• Σχεδιασμός της διαχείρισης του έργου και αναφορά στην αρμόδια Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για το Περιβάλλον

• Ανάπτυξη των κυριότερων στοιχείων του συστήματος σύμφωνα με τις αρχές του 

EMAS
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• Περιβαλλοντική ευαισθητο7ΐοίηση και εκπαίδευση του προσωπικού και των 

φοιτητών του πανεπιστημίου

• Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος για την 

υποστήριξη της λειτουργίας του Σ.Π.Δ.

• Επεξεργασία και ανάπτυξη των διάφορων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στα 

πλαίσια του EMAS

• Έναρξη των λειτουργιών του συστήματος και διενέργεια εσωτερικών ελέγχων

• Ανάλυση Κόστους-Οφέλους της εφαρμογής του συστήματος EMAS σε ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα

• Επαλήθευση του Σ.Π.Δ. του Πα. Μακ. και εγγραφή του στο σύστημα EMAS

• Αξιολόγηση του έργου, σύνταξη και έκδοση οδηγιών για το σχεδίασμά και την 

εφαρμογή του EMAS και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

• Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και πληροφόρηση του 

ενδιαφερομένου κοινού

5.6.1. Ανάλυση κόστους Φάσης 1

Η Φάση 1 περιλαμβάνει την όλη διαχείριση του προγράμματος, το λεπτομερή 

σχεδίασμά του και την αναφορά στην αρμόδια Επιτροπή για το Περιβάλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αποτελεσματική διαχείριση του έργου έχει οριστεί 

αρμόδια Επιτροπή Καθοδήγησης καθώς και Υπεύθυνος Διαχείρισης του 

προγράμματος. Έχουν δημιουργηθεί επίσης έξι ομάδες εργασίας, στις οποίες έχουν 

ανατεθεί διαφορετικά καθήκοντα. Η πρώτη ομάδα εργασίας αποτελείται από άτομα 

εξειδικευμένα στη διαχείριση έργων αλλά και στα χρηματοοικονομικά και θα της 

ανατεθεί η οικονομική και γενικότερη διαχείριση του έργου. Η δεύτερη ομάδα 

εργασίας αποτελείται από επιστήμονες με εμπειρία στην ανάπτυξη Σ.Π.Δ. και έχει 

καθήκον την ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων στοιχείων που απαιτούνται από το 

σύστημα EMAS. Η επόμενη ομάδα εργασίας έχει σαν κύριο καθήκον την 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού και των φοιτητών 

του πανεπιστημίου. Η τέταρτη ομάδα, αποτελούμενη από ειδικούς στα 

Πληροφοριακά Συστήματα, είναι υπεύθυνη για το σχεδίασμά και την εφαρμογή 

κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος που θα υποστηρίζει τις λειτουργίες του 

EMAS. Η πέμπτη ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνη για την αποπεράτωση των

96



H EroaouoYii tot Σ.Π.Α. στο Πa. Μακ.1

τεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και είναι απαραίτητα για τη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του πανεπιστημίου. Η τελευταία ομάδα 

εργασίας θα διενεργήσει την Ανάλυση Κόστους-Οφέλους του όλου έργου 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Πα. Μακ..

Στα πλαίσια της πρώτης φάσης θα καθοριστούν επίσης οι δείκτες για την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πορείας του έργου λαμβάνοντας υπόψη τη 

διεθνή εμπειρία και πρακτική. Τέλος, η Φάση 1 περιλαμβάνει και την κίνηση των 

εσωτερικών διαδικασιών για την ανάθεση των διαφόρων καθηκόντων και τη σύναψη 

συμβολαίων με τους εξωτερικούς υπεργολάβους. Στον Πίνακα 5.13. παρουσιάζονται 

τα κόστη της πρώτης αυτής φάσης του έργου.

Κατηγορία Δαπανών Ποσό (€)

Δαπάνες Προσωπικού 34.209

Έξοδα Ταξιδιών 4.500

Εξωτερική Βοήθεια -

Δαπάνες Υποδομής -

Δαπάνες Εξοπλισμού -

Αναλώσιμα 350

Αλλες Δαπάνες 6.000

Λειτουργικά Έξοδα 4.125

Σύνολο 49.184

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.13.: Ανάλυση Κόστους Φάσης 1

5.6.2. Ανάλυση Κόστους Φάσης 2

Στη δεύτερη Φάση του έργου θα αναπτυχθούν όλα τα κύρια στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για τη συμφωνία του συστήματος με τις απαιτήσεις του EMAS. Ήδη έχει 

δημιουργηθεί και στελεχωθεί το γραφείο για το EMAS μέσα στο πανεπιστήμιο. Έχει 

πραγματοποιηθεί επίσης η περιβαλλοντική ανασκόπηση του Πα. Μακ. καθώς και οι 

μελέτες που αφορούν στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον οργανισμό. Έχει 

συλλεγεί επίσης η αντίστοιχη περιβαλλοντική νομοθεσία και έχει γίνει ο καθορισμός 

της παρούσας περιβαλλοντικής επίδοσης του πανεπιστημίου.
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Στα πλαίσια της δεύτερης Φάσης αναμένεται να τεθούν και να 

ποσοτικοποιηθούν οι μελλοντικοί περιβαλλοντικοί στόχοι του Πα. Μακ., αλλά και να 

εκδοθεί η Περιβαλλοντική Πολιτική του ιδρύματος. Επίσης να γίνει ο σχεδιασμός του 

Περιβαλλοντικού Προγράμματος αλλά και των διαδικασιών και λοιπών λειτουργικών 

χαρακτηριστικών του συστήματος διαχείρισης. Τα κόστη όλων των ενεργειών αυτών 

παρατίθενται στον Πίνακα 5.14..

Κατηγορία Δαπανών Ποσό (€)

Δαπάνες Προσωπικού 149.518

Έξοδα Ταξιδιών -

Εξωτερική Βοήθεια 14.000

Δαπάνες Υποδομής -

Δαπάνες Εξοπλισμού 15.500

Αναλώσιμα 1.800

Αλλες Δαπάνες -

Λειτουργικά Έξοδα 13.457

Σύνολο 194.275

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.14.: Ανάλυση Κόστους Φάσης 2

5.6.3. Ανάλυση Κόστους Φάσης 3

Η Φάση 3 περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού και 

των φοιτητών του πανεπιστημίου σε θέματα προστασίας και διατήρησης του φυσικού 

περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό έχει σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των 

εργαζομένων στο πανεπιστήμιο, η εφαρμογή του οποίου περιλαμβάνει την παροχή 

πληροφοριών για το σύστημα EMAS, την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων κατά τις ώρες εργασίας του προσωπικού και την έκδοση πληροφοριακού 

υλικού και σχετικών οδηγιών. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση των φοιτητών θα 

περιλαμβάνει ομοίως τη διανομή οδηγιών και πληροφοριακού υλικού, αλλά κυρίως 

την πραγματοποίηση σειράς μαθημάτων για το περιβάλλον, τόσο εντός όσο και εκτός 

προγραμμάτων σπουδών των διαφόρων τμημάτων του ιδρύματος.
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Επίσης θα πραγματοποιηθεί από τους φοιτητές του Πα. Μακ. σε συνεργασία 

με το Δήμο Θεσσαλονίκης μία Ημέρα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης όπου θα 

διανεμηθεί στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης πληροφοριακό υλικό σχετικά με το 

περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη και θα γίνει ενημέρωση στο κοινό για τις 

αρχές και τη σημασία της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης στις καθημερινές 

πρακτικές όλων των πολιτών. Στον Πίνακα 5.15. αναλύονται τα κόστη της τρίτης 

αυτής Φάσης πραγματοποίησης του έργου.

Κατηγορία Δαπανών Ποσό (€)

Δαπάνες Προσωπικού 110.336

Έξοδα Ταξιδιών -

Εξωτερική Βοήθεια 9.000

Δαπάνες Υποδομής -

Δαπάνες Εξοπλισμού -

Αναλώσιμα 31.300

Αλλες Δαπάνες -

Λειτουργικά Έξοδα 7.734

Σύνολο 158.370

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.15.: Ανάλυση Κόστους Φάσης 3

5.6.4. Ανάλυση Κόστους Φάσης 4

Η Φάση 4 αφορά στο σχεδίασμά και στην εφαρμογή ενός Πληροφοριακού 

Συστήματος που θα έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα στις λειτουργίες του Σ.Π.Δ.. Η 

εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος αναμένεται να μειώσει δραστικά τα 

κόστη λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και να απλοποιήσει σημαντικά τις 

διαδικασίες ελέγχου των περιβαλλοντικών παραμέτρων και της γενικότερης 

απόδοσης του συστήματος. Στη Φάση αυτή περιλαμβάνεται ασφαλώς και η 

εκπαίδευση του απαιτούμενου προσωπικού για την ομαλή λειτουργία του 

Πληροφοριακού Συστήματος. Στον Πίνακα 5.16. παρουσιάζονται τα κόστη της 

τέταρτης Φάσης.
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Η Εωαοιιονή του Σ.Π.Α. στο Πα. Μακ.*

Κατηγορία Δαπανών Ποσό (€)

Δαπάνες Προσωπικού 43.468

Έξοδα Ταξιδιών -

Εξωτερική Βοήθεια -

Δαπάνες Υποδομής -

Δαπάνες Εξοπλισμού 5.750

Αναλώσιμα 600

Άλλες Δαπάνες -

Λειτουργικά Έξοδα 3.712

Σύνολο 53.530

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.16.: Ανάλυση Κόστους Φάσης 4

5.6.5. Ανάλυση Κόστους Φάσης 5

Η Φάση 5 περιλαμβάνει την πραγματοποίηση των διάφορων περιβαλλοντικών 

υποπρογραμμάτων στο πανεπιστήμιο, ώστε να επιτευχθεί και ποσοτικά η μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις διάφορες λειτουργίες του πανεπιστημίου. Η 

πρώτη δράση αφορά στο σχεδίασμά και εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης 

υλικών στο Πα. Μακ., σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Τα υλικά που θα 

ανακυκλώνονται θα είναι το χαρτί και το αλουμίνιο. Τα απορρίμματα προς 

ανακύκλωση θα μαζεύονται σε ειδικούς κάδους στο πανεπιστήμιο και θα 

παραλαμβάνονται από συνεργεία του Δήμου, όπου και θα διατίθενται σε εξωτερικούς 

εργολάβους για περαιτέρω επεξεργασία. Στα πλαίσια του προγράμματος 

ανακύκλωσης, έχει ήδη εκδοθεί κατάλληλο έντυπο με σχετικές πληροφορίες και 

οδηγίες.

Σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν και στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 

πανεπιστημίου, για τη βελτίωση των συστημάτων φωτισμού και κλιματισμού και την 

καλύτερη διαχείριση της ενέργειας γενικότερα. Ύστερα από προσεκτική μελέτη και 

εξέταση των εν λόγω εγκαταστάσεων, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση των εξής 

ενεργειών.

• Αντικατάσταση εκατό φωτιστικών φθορισμού και των αντίστοιχων λαμπτήρων με 

φωτιστικά ηλεκτρονικού ballast.
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Η Εωαοΐίογή ταυ Σ.Π.Α. στο Π a. Μακ.*

• Τοποθέτηση οκτώ ειδικών ηλεκτροβανών στις αναχωρήσεις του ψυκτικού 

κυκλώματος και ενός πίνακα ελέγχου, ώστε το νερό να κυκλοφορεί μόνον στους 

χώρους όπου απαιτείται ψύξη.

• Τοποθέτηση είκοσι ηλεκτροβανών στις αναχωρήσεις του κυκλώματος θέρμανσης 

και ενός πίνακα ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται θέρμανση μόνον στους χώρους 

που χρειάζεται.

• Τοποθέτηση φωτοκύτταρου μαζί με το κατάλληλο σύστημα αυτοματισμού, στο 

σύστημα εξωτερικού φωτισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

πανεπιστημίου, ώστε να ανάβουν τα φώτα αυτόματα μόνον όταν χρειάζεται.

• Μόνωση όλων των μη μονωμένων σωληνώσεων του συστήματος θέρμανσης και 

επισκευή και συντήρηση όσων είναι φθαρμένες.

• Πιλοτική τοποθέτηση είκοσι θερμοστατικών βαλβίδων σε ισάριθμα γραφεία του 

πανεπιστημίου, ώστε οι χρήστες να ρυθμίζουν τη λειτουργία των θερμαντικών 

σωμάτων ανάλογα με τις ανάγκες τους.

• Τοποθέτηση έξι θερμιδομετρητών, τεσσάρων σε σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί 

θερμοστατικές βαλβίδες και δύο σε σημεία που δεν υπάρχουν τέτοιες βαλβίδες, 

ώστε να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα του ανωτέρω συστήματος και η συνεπώς η 

επέκταση ή όχι της εφαρμογής του σε όλους τους χώρους.

Ως συμπληρωματικές αυτών των ενεργειών έχουν αποφασισθεί να 

υλοποιηθούν επίσης η τοποθέτηση μηχανισμών αυτόματης επαναφοράς θυρών για 

την ελαχιστοποίηση των απωλειών θέρμανσης και ψύξης καθώς και η διόρθωση του 

συνημίτονου ισχύος με την προσθήκη κατάλληλης συστοιχίας πυκνωτών ώστε να 

επιτευχθεί περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από το 

σύστημα φωτισμού. Στα άμεσα σχέδια της τεχνικής υπηρεσίας του Πα. Μακ. 

βρίσκεται και η τοποθέτηση ειδικών θερμομονωτικών ταινιών στους αρμούς των 

πλαισίων για μείωση των απωλειών θέρμανσης και ψύξης, καθώς και τοποθέτηση 

εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας από τα καυσαέρια που παράγονται από το 

σύστημα θέρμανσης. Στον Πίνακα 5.17. παρουσιάζεται συνοπτικά το κόστος των 

ενεργειακών έργων που έχουν αποφασισθεί να πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις 

του Πα. Μακ. σε αρχικό στάδιο.
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Η Εωαοιιονή του Σ.Π.Α. στο Πα. Μακ.

Ενεργειακό Έργο Αξία (€)

Αντικατάσταση εκατό φωτιστικών 12.000

Τοποθέτηση οκτώ ηλεκτροβάνων ψύξης 10.000

Τοποθέτηση ενός πίνακα ψυχροστασίου 3.000

Τοποθέτηση είκοσι ηλεκτροβάνων θέρμανσης 24.000

Τοποθέτηση ενός πίνακα λεβητοστάσιου 4.000

Τοποθέτηση ενός φωτοκύτταρου εξωτερικού φωτισμού 500

Μονώσεις-επισκευές σωληνώσεων 10.000

Τοποθέτηση είκοσι θερμοστατικών βαλβίδων 2.000

Τοποθέτηση έξι θερμιδομετρητών 3.500

Σύνολο 69.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.17.: Κόστος ενεργειακών παρεμβάσεων 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στα πλαίσια των παρεμβάσεων για τη μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που συνεπάγεται η λειτουργία του Πα. Μακ. έχει αποφασισθεί επίσης η 

εφαρμογή Συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου 

(Hazard Analysis on Critical Control Points, HACCP) στο εστιατόριο του 

πανεπιστημίου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα υγιεινής και ασφάλειας που 

εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις τροφίμων και μαζικής εστίασης και η εφαρμογή του στο 

χώρο εστίασης του πανεπιστημίου θα βελτιώσει κατά πολύ την ποιότητα των 

προσφερόμενων από το εστιατόριο υπηρεσιών αλλά και τον περιβαλλοντικό του 

φόρτο.

Τέλος, θα δημιουργηθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης ένα Περίπτερο 

Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης καθώς και εγκαταστάσεις κομποστοποίησης στην 

περιοχή του Κέδρινου Λόφου. Το εν λόγω Περίπτερο θα κατασκευαστεί από ξύλο και 

θα καλύπτει επιφάνεια 80 m2. Οι εγκαταστάσεις κομποστοποίησης θα έχουν καθαρά 

χαρακτήρα επίδειξης. Σκοπός της λειτουργίας τους θα είναι να γνωρίσουν οι πολίτες 

της Θεσσαλονίκης τη διαδικασία της κομποστοποίησης και τα οφέλη που 

συνεπάγεται η ανακύκλωση των τροφίμων και οργανικών ουσιών γενικότερα. Στον 

Πίνακα 5.18. αναλύονται τα κόστη της πέμπτης Φάσης ολοκλήρωσης του 

προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πα. Μακ..
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Η Εωαοιιονή του Σ.Π.Α. στο Π ο. Μακ.

Κατηγορία Δαπανών Ποσό (€)

Δαπάνες Προσωπικού 92.719

Έξοδα Ταξιδιών -

Εξωτερική Βοήθεια 9.500

Δαπάνες Υποδομής 48.000

Δαπάνες Εξοπλισμού 136.700

Αναλώσιμα 8.250

Αλλες Δαπάνες -

Λειτουργικά Έξοδα 17.463

Σύνολο 312.632

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.18.: Ανάλυση Κόστους Φάσης 5

5.6.6. Ανάλυση Κόστους Φάσης 6

Στη Φάση αυτή, το Σ.Π.Δ. που έχει σχεδιαστεί στα προηγούμενα στάδια θα αρχίσει 

να εφαρμόζεται στο Πα. Μακ. για μία χρονική περίοδο τεσσάρων μηνών προτού τεθεί 

υπό την κρίση των διαπιστευτών για την εγγραφή του στο σύστημα EMAS. 

Ταυτόχρονα θα εκπαιδευτεί ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων από το προσωπικό του 

πανεπιστημίου ως εσωτερικοί επιθεωρητές του συστήματος. Μέσω σειράς 

εσωτερικών επιθεωρήσεων θα αποκαλυφθούν οι αδυναμίες και τα σημεία εκείνα 

όπου το σύστημα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του EMAS και θα πραγματοποιηθούν 

οι ανάλογες διορθωτικές ενέργειες. Τέλος, στα πλαίσια της έκτης Φάσης θα 

συνταχθεί και η Περιβαλλοντική Έκθεση του Πα. Μακ. με βάση τα στοιχεία που θα 

έχουν συλλεγεί από την αρχική εφαρμογή του συστήματος. Η Έκθεση αυτή θα 

διατίθεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τα 

κόστη που αναφέρονται στα παραπάνω ενέργειες παρατίθενται στον Πίνακα 5.19..
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Η Εωαοιχονή του Σ.Π.Α. στο Πα. Μακ.

Κατηγορία Δαπανών Ποσό (€)

Δαπάνες Προσωπικού 44.553

Έξοδα Ταξιδιών -

Εξωτερική Βοήθεια 6.500

Δαπάνες Υποδομής -

Δαπάνες Εξοπλισμού -

Αναλώσιμα -

Άλλες Δαπάνες -

Λειτουργικά Έξοδα 4.240

Σύνολο 55.293

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.19.: Ανάλυση Κόστους Φάσης 6

5.6.7. Ανάλυση Κόστους Φάσης 7

Στο στάδιο αυτό θα πραγματοποιηθεί μία ολοκληρωμένη Ανάλυση Κόστους- 

Οφέλους του σχεδιασμού και εφαρμογής ενός Σ.Π.Δ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

EMAS στο Πα. Μακ. και γενικότερα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μέρος της 

ανάλυσης αυτής αποτελεί και η παρούσα πτυχιακή εργασία. Η Ανάλυση αυτή θα 

περατωθεί με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου των Αθηνών και έχει 

σκοπό την αναγνώριση του άμεσου και έμμεσου κόστους και ωφελειών του 

συνολικού έργου, καθώς και την ποσοτικοποίηση αυτών σε χρηματικές μονάδες. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω μελετών θα είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την 

επιτυχή εφαρμογή της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους σε συστήματα EMAS στον 

τομέα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Το κόστος για την πραγματοποίηση της 

μελέτης αναλύεται στον Πίνακα 5.20..
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Η Εοαοιιονή τον Σ.Π.Α. στο Πα. Μακ.

Κατηγορία Δαπανών Ποσό (€)

Δαπάνες Προσωπικού 37.995

Έξοδα Ταξιδιών 7.860

Εξωτερική Βοήθεια 20.000

Δαπάνες Υποδομής -

Δαπάνες Εξοπλισμού -

Αναλώσιμα 1.600

Αλλες Δαπάνες -

Λειτουργικά Έξοδα 6.180

Σύνολο 73.635

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.20.: Ανάλυση Κόστους Φάσης 7

5.6.8. Ανάλυση Κόστους Φάσης 8

Στη Φάση 8 έχει σχεδιαστεί να γίνει η αξιολόγηση, η διαπίστευση και η εγγραφή του 

Σ.Π.Δ. του Πα. Μακ. στο σύστημα EMAS. Η αξιολόγηση του συστήματος θα 

πραγματοποιηθεί από αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό διαπίστευσης. Τα συνολικά 

κόστη του σταδίου αυτού φαίνονται στον Πίνακα 5.21..

Κατηγορία Δαπανών Ποσό (€)

Δαπάνες Προσωπικού 24.450

Έξοδα Ταξιδιών 2.390

Εξωτερική Βοήθεια 12.500

Δαπάνες Υποδομής -

Δαπάνες Εξοπλισμού -

Αναλώσιμα 2.500

Αλλες Δαπάνες -

Λειτουργικά Έξοδα 2.198

Σύνολο 44.038

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.21.: Ανάλυση Κόστους Φάσης 8
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Η Εωαοααντί του Σ.Π.Α. στο Π ο. Μακ.

5.6.9. Ανάλυση Κόστους Φάσης 9

Η επόμενη Φάση της διαπίστευσης του συστήματος θα αφορά την αξιολόγηση του με 

βάση το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που έχει σχεδιασθεί στη Φάση 

1. Η αξιολόγηση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί και με τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων από επιλεγμένα μέλη του προσωπικού και των φοιτητών του 

ιδρύματος.

Μετά την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος θα ακολουθήσει η 

έκδοση ενός Οδηγού Καλής Πρακτικής όπου θα βασιστεί στα αποτελέσματα και την 

εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή του Σ.Π.Δ.. Ο Οδηγός αυτός θα 

τυπωθεί αρχικά σε εκατό αντίτυπα και θα διανεμηθεί στα υπόλοιπα ελληνικά 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στους ενδιαφερομένους δημόσιους οργανισμούς. 

Στον Πίνακα 5.22. αναλύονται τα κόστη αξιολόγησης του συστήματος και έκδοσης 

του Οδηγού Καλής Πρακτικής για την αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση σε 

πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς.

Κατηγορία Δαπανών Ποσό (€)

Δαπάνες Προσωπικού 41.535

Έξοδα Ταξιδιών -

Εξωτερική Βοήθεια 2.600

Δαπάνες Υποδομής -

Δαπάνες Εξοπλισμού -

Αναλώσιμα 1.000

Άλλες Δαπάνες -

Λειτουργικά Έξοδα 3.902

Σύνολο 49.037

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.22.: Ανάλυση Κόστους Φάσης 9



Η Εωαοιχοντί του Σ.Π.Α. στο Πα. Μακ.

5.6.10. Ανάλυση Κόστους Φάσης 10

Το τελευταίο αυτό στάδιο του προγράμματος αφορά στη δημοσιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πα. Μακ. προς κάθε 

ενδιαφερόμενο. Για το σκοπό αυτό έχει διοργανωθεί Ακαδημαϊκή Ημερίδα πάνω 

στην εφαρμογή Σ.Π.Δ. σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπου ειδικοί από πανεπιστήμια 

που εφαρμόζουν ανάλογα συστήματα παρουσίασαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που 

έχουν αποκομίσει.

Η επόμενη ημερίδα θα αφορά στην παρουσίαση του προγράμματος της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πα. Μακ.. Στην ημερίδα αυτή θα παρουσιάζονται 

με λεπτομέρεια όλες οι δράσεις, τα αποτελέσματα και τα τυχόν προβλήματα που 

ανέκυψαν κατά την πραγματοποίηση του έργου. Κύριος σκοπός της ημερίδας θα είναι 

η πληροφόρηση του προσωπικού του πανεπιστημίου και των υπευθύνων άλλων 

εκπαιδευτικών και μη οργανισμών σχετικά με το έργο, και η διαφήμιση και 

προώθηση των ιδεών της αειφόρου ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει η εκδήλωση αυτή και στην 

ευαισθητοποίηση των υπολοίπων ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών οργανισμών 

σε περιβαλλοντικά θέματα.

Άλλες δράσεις που αναφέρονται στην τελική αυτή φάση είναι η 

πραγματοποίηση ανάλογης ημερίδας από το Δήμο Θεσσαλονίκης, η δημιουργία 

ενημερωτικής ιστοσελίδας στο δικτυακό τόπο των φορέων υλοποίησης του 

προγράμματος σχετικά με αυτό καθώς και παρουσίαση και δημοσίευση 

επιστημονικών άρθρων σχετικών με το πρόγραμμα σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 

Στον Πίνακα 5.23. παρουσιάζονται τα κόστη της τελευταίας φάσης υλοποίησης του 

προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πα. Μακ..

1______________________________
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Η Εωαοιιονή του Σ.Π.Α. στο Π cl Μακ.*

Κατηγορία Δαπανών Ποσό (€)

Δαπάνες Προσωπικού 36.321

Έξοδα Ταξιδιών 14.330

Εξωτερική Βοήθεια 45.000

Δαπάνες Υποδομής -

Δαπάνες Εξοπλισμού -

Αναλώσιμα -

Άλλες Δαπάνες -

Λειτουργικά Έξοδα 3.930

Σύνολο 99.581

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.23.: Ανάλυση Κόστους Φάσης 10

5.6.11.Καταμερισμός του Κόστους ανά Φορέα

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, τα κόστη σχεδιασμού και εφαρμογής του 

Σ.Π.Δ. στο Πα. Μακ. θα καλυφθούν από το αρμόδιο χρηματοδοτικό όργανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE κατά 50% περίπου. Το άλλο μισό θα 

καλυφθεί από τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, το Πα.Μακ., την Εταιρία για την 

Αξιοποίηση της Περιουσίας του Πα. Μακ., το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ιδιωτική 

Εταιρία Συμβούλων Sigma Consultants Ltd. Στον Πίνακα 5.24. παρουσιάζονται τα 

κόστη του προγράμματος ανά κατηγορία δαπάνης και ανά φορέα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε και στο κόστος που απαιτείται 

για τη λειτουργία του Σ.Π.Δ. στο πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που έχουν 

γίνει υπολογίζεται ότι για την ομαλή λειτουργία του συστήματος απαιτείται περίπου 

ποσό €44.000 ετησίως. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει κυρίως τα έξοδα του 

προσωπικού του γραφείου EMAS, έξοδα λειτουργίας του Πληροφοριακού 

Συστήματος, αναλώσιμα, έξοδα εσωτερικών ελέγχων του συστήματος, διοργάνωση 

περιβαλλοντικών εκδηλώσεων, παραγωγή και διανομή πληροφοριακού υλικού.
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Κατηγορία

Δαπανών

Κοινοτική

Επιδότηση

(€)

Πραγματικές Δαπάνες 

Εταίρων Προγράμματος 

(€)
Συνολικό

Κόστος

Έργου

(€)

Επιτροπή 

Ερευνών 

Πα. Μακ.

Εταιρεία 

Αξιοποίησης 

Περιουσίας 

Πα. Μα.

Δήμος

Θεσσαλονίκης

Sigma

Consultants

Ltd

Δαπάνες

Προσωπικού
307.552 114.012 234.277 48.265 218.550 615.104

Έξοδα 

Τοζιδίων
14.540 5.080 18.300 1.240 4.460 29.080

Εξωτερική

Βοήθεια
59.550 - 65.000 27.500 26.600 119.100

Δαπάνες

Υποδομής
6.000 - - 48.000 - 48.000

Εξοπλισμός 39.488 - 88.375 66.700 2.875 157.950

Αναλώσιμα 23.700 - 42.400 5.000 - 47.400
Άλλες

Δαπάνες
3.000 - 6.000 - - 6.000

Λειτουργικά

Έξοδα
33.470 6.336 30.255 12.205 18.145 66.941

Σύνολο 487.300 125.428 484.607 208.910 270.630 1.089.575

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.24.: Καταμερισμός Κόστους Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

5.7. Ανάλυση Ωφελειών από τη λειτουργία του Σ.Π.Δ. στο Πα. Μακ.

Για τον υπολογισμό του συνολικού λόγου Κόστους / Οφέλους του έργου απαιτείται η 

έκφραση όλων των ωφελειών που συνεπάγεται η εφαρμογή του Σ.Π.Δ. σε χρηματικές 

μονάδες, σύμφωνα με τις τεχνικές της μεθόδου της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους, που 

έχουν περιγράφει αναλυτικά στο τέταρτο κεφάλαιο. Τα οφέλη από την εφαρμογή του 

συστήματος είναι είτε άμεσα είτε έμμεσα, και η έκφραση τους σε χρηματικές μονάδες 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο που ξεφεύγει από τα όρια της πτυχιακής 

εργασίας αυτής. Η έλλειψη των απαιτούμενων δεδομένων καθιστά τη μαθηματική 

ανάλυση των ωφελειών ακόμα mo δύσκολη, καθώς το έργο βρίσκεται ακόμα στα 

αρχικά στάδια της υλοποίησης του. Για τους παραπάνω λόγους η ανάλυση των 

ωφελειών που ακολουθεί είναι περισσότερο περιγραφική, χωρίς βέβαια να λείπουν 

οφέλη εκφρασμένα σε χρηματικές μονάδες, όπου αυτό ήταν δυνατό.
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5.7.1. Οφέλη που αφορούν στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας του Πα. Μακ.

Η επιτυχημένη εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ. στο Πα. Μακ. και η πιστοποίηση του μάλιστα 

από το εγκυρότατο ευρωπαϊκό EMAS αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για την 

εξωτερική εικόνα του ιδρύματος. Το πανεπιστήμιο αναμένεται να καθιερωθεί στις 

συνειδήσεις των πολιτών ως ένας περιβαλλοντικά φιλικός οργανισμός με αποτέλεσμα 

τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας του. Βέβαια το πανεπιστήμιο είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός, όμως θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πελάτες του οι 

μελλοντικοί φοιτητές. Συνεπώς ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο είναι 

περισσότερο υγειινό και ασφαλές αναμένεται να είναι και περισσότερο ελκυστικό για 

τους φοιτητές. Παρόλα αυτά, το σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της χώρας μας είναι τέτοιο ώστε η ποσοτικοποίηση της ελκυστικότητας 

αυτής είναι αδύνατη, καθώς ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών καθορίζεται από το 

ίδιο το πανεπιστήμιο, οι προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν 

και οι φοιτητές εισάγονται με μοναδικά κριτήρια τις σχολικές τους επιδόσεις. 

Αναμένεται πάντως αύξηση των μαθητών που θα δηλώσουν ως μελλοντικά 

επιθυμητό τόπο σπουδών τους το Πα. Μακ.. Επίσης, η προβολή του πανεπιστημίου 

μόνο θετικά αναμένεται να επιδράσει στην προσέλκυση προσωπικού υψηλής 

ποιότητας και ικανοτήτων.

5.7.2. Καλύτερη συμμόρφωση με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Η σωστή εφαρμογή ενός αναγνωρισμένου Σ.Π.Δ. αναμένεται να εξασφαλίσει 

απόλυτη διαφάνεια στις διάφορες διαδικασίες και απόλυτη συμμόρφωση με τις 

νομοθετικές διατάξεις για το περιβάλλον. Αλλωστε, η καταγραφή όλης της σχετικής 

με το περιβάλλον νομοθεσίας και η συμμόρφωση με αυτήν αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πιστοποίηση του συστήματος. Ποσοτικά οφέλη από τη 

συμμόρφωση με τη νομοθεσία δεν μπορούμε να αναφέρουμε, καθώς δεν είναι 

διαθέσιμα στοιχεία για τυχόν παλαιότερες παραβάσεις του πανεπιστημίου και 

επιβολή προστίμων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Γεγονός είναι πάντως ότι ο 

κίνδυνος επιβολής τέτοιων προστίμων στο μέλλον ελαχιστοποιείται, με δεδομένη 

βέβαια τη σωστή λειτουργία του συστήματος.
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5.7.3. Βελτίωση των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους του Πα. Μακ.

Η σωστή εφαρμογή του Σ.Π.Δ. στο πανεπιστήμιο αναμένεται να έχει άμεσες θετικές 

επιπτώσεις στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς 

χώρους του πανεπιστημίου. Η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση εμπεριέχει 

και στοιχεία όπως η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών ώστε το προσωπικό του 

πανεπιστημίου να εργάζεται σε ένα απολύτως ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον. 

Ενέργειες όπως η βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων του οργανισμού, η 

εφαρμογή συστήματος HACCP στο εστιατόριο του πανεπιστημίου και οι 

προσπάθειες για μείωση της ρύπανσης στους χώρους του ιδρύματος μειώνουν κατά 

πολύ τους κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων την ώρα εργασίας. Επίσης αναμένεται 

να αυξήσουν την ικανοποίηση των εργαζομένων στο πανεπιστήμιο για τις συνθήκες 

που επικρατούν στη δουλειά τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους.

5.7.4. Μείωση του κόστους λειτουργίας του Πα. Μακ.

Οι παρεμβάσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν στις εγκαταστάσεις του 

πανεπιστημίου στα πλαίσια της βελτίωσης των περιβαλλοντικών του επιδόσεων 

αναμένεται να έχουν πολλαπλά οφέλη. Συγκεκριμένα, οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα 

μειώσουν δραστικά τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου του 

πανεπιστημίου. Η αντικατάσταση των εκατό λαμπτήρων αναμένεται να μειώσει την 

κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος του συστήματος φωτισμού κατά 25%. 

Σημαντική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος αναμένεται να επιτευχθεί 

και με την τοποθέτηση του συστήματος αυτόματης ενεργοποίησης του εξωτερικού 

φωτισμού με τη χρήση φωτοκυττάρων, αλλά και με τη διόρθωση του συνημίτονου 

ισχύος με την προσθήκη συστοιχίας πυκνωτών. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει οι 

απαραίτητες μετρήσεις, καθώς οι παρεμβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν είναι 

δυνατή η ποσοτικοποίηση των ωφελειών από τις παρεμβάσεις αυτές.

Οι βελτιώσεις στο σύστημα ψύξης που περιγράφηκαν σε προηγούμενη 

ενότητα αναμένεται να βοηθήσουν σε περαιτέρω μείωση κατά 5% της ετήσιας 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισοδύναμη με 77.000 kWh περίπου. Η μείωση 

αυτή αναμένεται να εξοικονομήσει χρηματικό ποσό της τάξης των €5.500 ετησίως. 

Οι παρεμβάσεις στο σύστημα ψύξης έχουν κοστολογηθεί στα €13.000, οπότε
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αναμένεται το επενδεδυμένο στο συγκεκριμένο έργο κεφάλαιο να ανακτηθεί σε 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών.

Ανάλογες παρεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης του ιδρύματος αναμένεται να 

μειώσουν την κατανάλωση πετρελαίου κατά 8% ετησίως (20.000 lit lit περίπου), που 

ισοδυναμεί με μείωση του κόστους θέρμανσης κατά €4.000 περίπου ετησίως.

Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου αναμένεται 

να μειώσουν ακόμα περισσότερο τα λειτουργικά κόστη του ιδρύματος. Τα επόμενα 

χρόνια να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δεδομένα για μία περισσότερο 

ολοκληρωμένη εικόνα των οικονομικών ωφελειών που συνεπάγεται για το Πα. Μακ. 

η μείωση των καταναλώσεων ηλεκτρισμού και πετρελαίου.

5.7.5. Προστασία του Περιβάλλοντος και εξοικονόμηση των Φυσικών Πόρων

Οι παραπάνω παρεμβάσεις, εκτός από την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων από την 

πλευρά του πανεπιστημίου, συμβάλλουν και στην εξοικονόμηση και καλύτερη 

διαχείριση πολύτιμων και μελλοντικά σε ανεπάρκεια φυσικών πόρων όπως το 

πετρέλαιο, το νερό και η ενέργεια. Η εξοικονόμηση των πόρων αυτών καθώς και η 

γενικότερη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του πανεπιστημίου είναι 

οφέλη που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με οικονομικούς όρους, καθώς συμβάλλουν 

στην αειφόρο ανάπτυξη και διατηρούν την ελπίδα για καλύτερη ζωή των 

μελλοντικών γενεών.

Η μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας έχει σαν 

άμεση επίπτωση και τη μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα, το οποίο όπως 

έχει αναφερθεί είναι υπεύθυνο για την συνεχή αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη 

τα τελευταία χρόνια (φαινόμενο του θερμοκηπίου), τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και 

τη γενικότερη αλλοίωση των κλιματικών συνθηκών παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης που λειτουργεί στο Πα. Μακ. αναμένεται να 

βοηθήσει σημαντικά στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Στο Πα. Μακ. 

καταναλώνονται ετησίως περίπου 40 τόνοι χαρτιού και ένας τόνος αλουμινίου. Η 

ποσότητα αυτή χαρτιού αναλογεί στο κόψιμο 680 δέντρων, κατανάλωση 5.120 lit 

πετρελαίου και 1.260.000 lit νερού. Στόχος του πανεπιστημίου είναι η ανακύκλωση 

τουλάχιστον του 50% της καταναλισκόμενης ποσότητας χαρτιού, που εκφράζεται σε 

διάσωση 300-400 δέντρων ετησίως, εξοικονόμηση 600.000 lit νερού και 500 lit 

πετρελαίου (80.000 kWh ενέργειας) περίπου. Πέρα λοιπόν από τα οικονομικά οφέλη
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από την πώληση του προς ανακύκλωση υλικού από το πανεπιστήμιο, η επιτυχία του 

προγράμματος ανακύκλωσης αναμένεται να συντελέσει στη διατήρηση των φυσικών 

πόρων (δάση), να μειώσει την κατανάλωση πολύτιμων πρώτων υλών (νερό, 

πετρέλαιο), να εξοικονομήσει ενέργεια και να μειώσει τόσο τους παραγόμενους 

ρύπους από την κατανάλωση της (καυσαέρια, CO2) αλλά και τις ποσότητες των 

απορριμμάτων που προορίζονται για τελική απόθεση και ρυπαίνουν σημαντικά το 

περιβάλλον [56],

5.7.6. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζόμενων και των φοιτητών του 

πανεπιστημίου

Η εφαρμογή του Σ.Π.Δ. στο Πα. Μακ. αναμένεται να έχει και σημαντικά, έμμεσα 

οφέλη όσον αφορά στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των 

φοιτητών του ιδρύματος. Μέσα από την πληροφόρηση που παρέχεται με τη 

διοργάνωση των περιβαλλοντικών ημερίδων, την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων 

και την ενσωμάτωση στα προγράμματα σπουδών μαθημάτων για το περιβάλλον, το 

προσωπικό και οι φοιτητές του ιδρύματος ενημερώνονται για τα προβλήματα που 

αφορούν στο περιβάλλον και την αναγκαιότητα για σωστή διαχείριση των φυσικών 

πόρων. Η εκπαίδευση που θα λάβουν στα πλαίσια των απαιτήσεων του συστήματος 

EMAS αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς τους και 

στην καθημερινή τους ζωή.

Η ευαισθητοποίηση αυτή αναμένεται να επεκταθεί και έξω από τους κόλπους 

του πανεπιστημίου, μέσω των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί σε συνεργασία με 

το Δήμο Θεσσαλονίκης (δημιουργία του περιπτέρου περιβαλλοντικής πληροφόρησης, 

διανομή πληροφοριακού υλικού, περιβαλλοντικές ημερίδες). Τα οφέλη από τις 

ενέργειες αυτές είναι από τα πλέον σημαντικά, καθώς μόνον με αλλαγή της 

νοοτροπίας και των καθημερινών πρακτικών του καθενός στην προσωπική του ζωή 

μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της προστασίας του περιβάλλοντος και των αρχών 

της αειφόρου ανάπτυξης γενικότερα.

5.7.7. Περαιτέρω διάδοση της εφαρμογής του συστήματος EMAS

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Σ.Π.Δ. στο Πα. Μακ. αποτελεί πρωτοπόρο και 

καινοτόμο έργο στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.
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Μπορεί συνεπώς, εφόσον η εφαρμογή του στεφθεί από επιτυχία, να λειτουργήσει ως 

οδηγός για την περαιτέρω επέκταση του συστήματος EMAS σε άλλα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και οργανισμούς της χώρας ώστε να βελτιωθεί η γενικότερη 

περιβαλλοντική επίδοση των δημόσιων οργανισμών με όλα τα οφέλη που αυτό 

συνεπάγεται. Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, των 

δυσκολιών που εμφανίστηκαν στο σχεδίασμά και την εφαρμογή του, η ανάλυση 

Κόστους-Οφέλους αναμένεται να ευαισθητοποιήσουν περισσότερους οργανισμούς να 

ακολουθήσουν το παράδειγμα του Πα. Μακ. και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές 

τους επιδόσεις.

5.7.8. Λοιπά Οφέλη της εφαρμογής του EMAS στο Πα. Μακ.

Πέρα από τα προαναφερόμενα οφέλη από τη συμμετοχή του Πα. Μακ. στο σύστημα 

EMAS, αναμένεται η πιστοποίηση του να βελτιώσει και τις σχέσεις του ιδρύματος με 

τους λοιπούς δημόσιους οργανισμούς και φορείς. Επίσης πιθανόν είναι να αυξηθεί 

και η πιστοληπτική ικανότητα του πανεπιστημίου καθώς και οι δυνατότητες για 

εξωτερική χρηματοδότηση, τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς.

Η επιτυχία της εφαρμογής του Σ.Π.Δ. προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή 

όλων των εμπλεκόμενων στον οργανισμό. Αναμένεται λοιπόν μέσω του 

προγράμματος να αυξηθεί η συμμετοχή των εργαζομένων αλλά και των φοιτητών στη 

γενικότερη λειτουργία του πανεπιστημίου με αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών 

αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών στο ίδρυμα.

Παρόλη την αδυναμία της παρούσας εργασίας να καθορίσει επακριβώς το 

λόγο Κόστους-Ωφελειών του προγράμματος, λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων 

κατά την παρούσα χρονική στιγμή, αποτελεί βεβαιότητα των υπευθύνων ότι τα οφέλη 

από την υλοποίηση του, τόσο για το Πα. Μακ. όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο, είναι ιδιαίτερα σημαντικά και σίγουρα υπερβαίνουν το συνολικό κόστος του 

εγχειρήματος.
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Συιιπεοάσααταh_____
Συμπεράσματα

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας αυτής ήταν η ανάλυση του κόστους και των 

ωφελειών του σχεδιασμού και εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η ανάλυση εξειδικεύεται μάλιστα στην 

περίπτωση του Πα. Μακ., το οποίο έχοντας αντιληφθεί το σημαντικό ρόλο των 

εκπαιδευτικών οργανισμών στην προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης 

προχωρεί με ταχείς ρυθμούς στην εφαρμογή ολοκληρωμένου Σ.Π.Δ.. Το σύστημα 

αυτό σχεδιάζεται μάλιστα με τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

ευρωπαϊκού προτύπου Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS, σύμφωνα με το 

οΐΐοίο αναμένεται να 7πστοποιηθεί στο μέλλον.

Ολοκληρωμένη ανάλυση του συνολικού κόστους και των ωφελειών που 

συνεπάγεται η πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου στο Πα. Μακ. απαιτεί 

μακροχρόνια έρευνα που ξεφεύγει από τα ϊΐλαίσια της παρούσας εργασίας. Η έλλειψη 

επαρκών δεδομένων και στοιχείων, καθώς και ο χρονικός περιορισμός 

πραγματοποίησης της 7πυχιακής εργασίας αυτής αποτελούν τους κυριότερους λόγους 

για τους οποίους η ανάλυση αυτή αδυνατεί να απαντήσει στο αν το συνολικό έργο 

της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Πα. Μακ. έχει καθαρό όφελος για το ίδρυμα 

και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή αν, με καθαρά ποσοτικοποιημένα 

δεδομένα εκφρασμένα σε χρηματοοικονομικούς συντελεστές, το οφέλη από το έργο 

ξεπερνούν το συνολικό κόστος σχεδιασμού και εφαρμογής του.

Παρόλες τις αδυναμίες που αναφέρθησαν 7ΐαραπάνω, στην εργασία γίνεται 

μία αρκετά λεπτομερής ανάλυση του κόστους που αναμένεται να έχει το συνολικό 

έργο, με βάση τους προϋπολογισμούς που έχουν γίνει για την κατάθεση της σχετικής 

πρότασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται ε7ΐίσης εκτενής αναφορά στα 

αναμενόμενα οφέλη, τόσο για το 7τανεπιστήμιο όσο και για το ευρύτερο 7ΐεριβάλλον 

και το κοινωνικό σύνολο. Όπου είναι δυνατό γίνονται εττίσης και προβλέψεις για τα 

μελλοντικά χρηματικά οφέλη από ορισμένες παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα 

αυτές που αφορούν στη διαχείριση της ενέργειας στο ίδρυμα.

Η εργασία αυτή μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει οδηγό για μία μελλοντική 

ολοκληρωμένη Ανάλυση Κόστους-Οφέλους της εφαρμογής Σ.Π.Δ. στο Πα. Μακ., 

όταν θα είναι 7ΐλέσν διαθέσιμα αρκετά στοιχεία που να επιτρέπουν περαιτέρω 

συγκρίσεις και αναλύσεις. Τεκμηριωμένη απάντηση για το αν το έργο αυτό θα έχει 

θετικό καθαρό όφελος για το κοινωνικό σύνολο είναι επίσης απαραίτητη, αφενός μεν
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για να επιβεβαιώσει και επιστημονικά το αυτονόητο, ότι δηλαδή τα οφέλη από μία 

περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των λειτουργιών ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού είναι περισσότερα από τα κόστη αναδιοργάνωσης του 

τρόπου λειτουργίας του οργανισμού. Αφετέρου δε, αναμένεται να αποτελέσει 

εφαλτήριο και κίνητρο για περισσότερα πανεπιστήμια κυρίως στη χώρα μας αλλά και 

παγκοσμίως, να κατανοήσουν τα σημαντικά οφέλη που συνεπάγεται η εφαρμογή 

Σ.Π.Δ. και το σημαντικό ρόλο που έχουν ως εκπαιδευτικοί οργανισμοί στην 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης γενικότερα.
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