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Περίληψη 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει µια εφαρµογή της ∆ιαδικασίας 

Αναλυτικής Ιεράρχησης – ∆ΑΙ (Analytical Hierarchy Process - AHP), ως ένα µοντέλο υποστήριξης 

λήψης αποφάσεων που µπορεί να βοηθήσει στην ενσωµάτωση περιβαλλοντικών παραγόντων στη 

διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά µε την εκτίµηση, επιλογή και συνεχή αξιολόγηση των 

συνεργατών ενός οργανισµού µέσα στην γνωστή και ως «Πράσινη» Εφοδιαστική Αλυσίδα – ΠΕΑ 

(“Green” Supply Chain). Παραδοσιακά, στην αξιολόγηση των συνεργατών τους οι επιχειρήσεις 

εξετάζουν παράγοντες όπως η τιµή, η ποιότητα, η ευελιξία κ.α. Ωστόσο, καθώς τα οικολογικά 

ζητήµατα έρχονται στο προσκήνιο, πολλές εταιρείες αντιµετωπίζουν σε στρατηγικό πλέον επίπεδο 

όχι µόνο τη δική τους περιβαλλοντική συµπεριφορά αλλά και αυτήν του άµεσου, ή ακόµα και του 

έµµεσου, περιβάλλοντός τους, έτσι ώστε να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Με την εισαγωγή σχετικά νέων προγραµµάτων και εννοιών, όπως είναι τα πρότυπα 

συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (International Organization for Standardization - ISO 

14001, Eco-Management & Audit Scheme – EMAS κ.α.), η ΠΕΑ, η ανάλυση κύκλου ζωής (Life 

Cycle Analysis) προϊόντος και ο οικολογικός σχεδιασµός, η θεώρηση της περιβαλλοντικής 

διάστασης καθιστά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ιδιαιτέρως περίπλοκη καθώς πρέπει να 

συνεκτιµηθούν διάφοροι ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί, πολλές φορές αντικρουόµενοι µεταξύ τους, 

παράγοντες. Παρόλα αυτά ελάχιστες εταιρείες χρησιµοποιούν συστηµατικές αναλύσεις για να 

εκτιµήσουν την περιβαλλοντική επίδοση των συνεργατών τους.  

Στη συγκεκριµένη εργασία χρησιµοποιείται η πολυκριτηριακή µέθοδος της ∆ΑΙ που 

επινοήθηκε από τον Saaty (1980), έτσι ώστε αρχικά να βοηθηθούν τα στελέχη να κατανοήσουν σε 

βάθος την αλληλεξάρτηση µεταξύ των διαφόρων ποσοτικών και ποιοτικών οικολογικών 

παραµέτρων. Κατόπιν, παρουσιάζεται ο τρόπος που µπορεί να εφαρµοστεί η ∆ΑΙ, για να εκτιµηθεί 

η σχετική κρισιµότητα των ποικίλων περιβαλλοντικών κριτηρίων και σε τελική ανάλυση να 

αξιολογηθεί η σχετική επίδοση εναλλακτικών συνεργατών (προµηθευτών, διανεµητών, 

υπεργολάβων, εξωτερικών συνεργατών κ.α.) ως προς τα περιβαλλοντικά αυτά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα.                   
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0.  Εισαγωγή 

 Στις µέρες µας η οικολογία αποτελεί µείζων θέµα. Λόγω της φύσης τους τα ζητήµατα που 

έχουν να κάνουν µε αυτήν αφορούν τους πάντες ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, κοινωνικής ή 

οικονοµικής κατάστασης και ως εκ τούτου µπορούν να πάρουν ποικίλες µορφές, όπως 

περιβαλλοντικά ζητήµατα κοινωνικής υφής, πολιτικά, οικονοµικά και ζητήµατα που άπτονται των 

επιχειρήσεων, που είναι και το αντικείµενο της παρούσας εργασίας.  

 Καθώς, λοιπόν, ολοένα και περισσότερες οµάδες ενδιαφεροµένων όπως µέτοχοι, πελάτες, 

τοπική κοινωνία, οργανώσεις (stakeholders) αποκτούν οικολογική συνείδηση και ευκολότερη 

πρόσβαση στην ενηµέρωση σχετικά µε την επίδραση των διαφόρων επιχειρήσεων στο περιβάλλον, 

ενώ παράλληλα οι κρατικές ρυθµίσεις και περιβαλλοντικοί κανονισµοί γίνονται πιο αυστηροί, 

πολλοί οργανισµοί αρχίζουν να δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στη διαµόρφωση της 

περιβαλλοντικής τους στρατηγικής. Στα πλαίσια αυτής της γενικής τάσης που επικρατεί, οι 

εταιρείες θα πρέπει πλέον να φροντίζουν να συµµορφώνονται µε την εκάστοτε νοµοθεσία, να 

µειώνουν το κόστος, να ικανοποιούν τις οικολογικές προσδοκίες του πελάτη τουλάχιστον, να 

εισαγάγουν νέες «καθαρές» τεχνολογίες, να παραµένουν ανταγωνιστικοί και να διατηρούν µια 

καλή εταιρική εικόνα. 

 Γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτός στη διοίκηση των επιχειρήσεων, ο κρίσιµος 

ρόλος που παίζουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και οι σχέσεις µε όλους τους συνεργάτες, 

αγοραστές ή προµηθευτές, του οργανισµού, στην ορθή διευθέτηση των περιβαλλοντικών 

ζητηµάτων. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η ανάγκη που υπάρχει για νέες πρακτικές και πιο 

αποτελεσµατικές µεθόδους άσκησης περιβαλλοντικής διοίκησης, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν οι 

οικολογικές επιδόσεις και των εξωτερικών παραγόντων. Το σύνολο των διαφόρων µεθόδων που 

χρησιµοποιεί µια επιχείρηση µε σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης και της 

οικολογικής «εικόνας» του προϊόντος της, των προµηθευτών αλλά και των πελατών της, αποτελεί 

τη διαχείριση της «Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας», ΠΕΑ (Green Supply Chain) (Zsidisin and 

Siferd 2001, Boons 2002, Geoffrey et al. 2002, Kumar and Malegeant 2006, Tsoulfas and Pappis 

2006). Εποµένως, απαιτείται η ανάλυση του συστήµατος να ενσωµατώνει στην στρατηγική 

περιβαλλοντική διοίκηση και την διαχείριση της ΠΕΑ. 

 Η περιβαλλοντική διοίκηση ή οικολογικό µάνατζµεντ συµπεριλαµβάνει το σύνολο των 

ενεργειών που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης στο περιβάλλον των 

προϊόντων ή υπηρεσιών µιας επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του λειτουργικού κύκλου ζωής τους 

(Operational Life Cycle) ή αλυσίδα αξίας (value chain) (Porter 1985, ΕΚ αριθ. 761/2001). Οι 

επιπτώσεις, λοιπόν, που µπορεί να έχει ένα προϊόν στο περιβάλλον πρέπει να παρακολουθούνται 

καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από τις πρώτες ύλες (pre-manufacturing), την 

κατασκευή - παραγωγή και συναρµολόγηση (manufacturing/assembly), µέχρι τη συσκευασία και 
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διανοµή (packaging and distribution), τη χρήση και συντήρηση (Use and maintenance), την 

απαξίωση και διάθεση (disposal/end of life) του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, αφορά την 

κατανάλωση ενέργειας, τη ρύπανση των υδάτων, του αέρα και του εδάφους, τη δηµιουργία 

αποβλήτων, την αειφόρο διαχείριση των δασών και το θόρυβο (F. Field et al. 1993, Geoffrey et al. 

2002, Wu and Dunn 1995). 

 Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιµο ένα σύστηµα «πράσινης» αξιολόγησης να συµψηφίζει κατά 

κάποιο συστηµατικό τρόπο τα διάφορα ποσοτικά και ποιοτικά (τεχνικά ή διοικητικά) 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αξιολογουµένων σε συνάρτηση µε τα επιµέρους 

στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος, όπως αυτός περιγράφηκε παραπάνω. Η παρούσα εργασία 

παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος, το οποίο επιτρέπει την ενσωµάτωση 

περιβαλλοντικών παραµέτρων στη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά µε την εκτίµηση, επιλογή 

και συνεχή αξιολόγηση των µελών µιας ΠΕΑ µε τη βοήθεια της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής 

Ιεράρχησης – ∆ΑΙ (Analytical Hierarchy Process - AHP), ένα µοντέλο αντιµετώπισης 

προβληµάτων λήψης αποφάσεων µε πολλαπλά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που προτάθηκε 

αρχικά από τον Saaty (1980). 

  Η δοµή του περιεχοµένου της εργασίας αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

περιγράφει τις έννοιες της ΠΕΑ και του κύκλου ζωής προϊόντος. Η δεύτερη ενότητα επιχειρεί µέσα 

από σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση να παραθέσει τους διάφορους τρόπους που έχουν προταθεί 

για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, προγραµµάτων και τεχνολογιών, καθώς και τα 

τεχνικά και διοικητικά εκείνα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που θεωρούνται ως καθοριστικά στην 

διαµόρφωση της περιβαλλοντικής επίδοσης ενός οργανισµού. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στο 

µοντέλο της ∆ΑΙ και περιγράφει το πώς αυτό µπορεί να βρει εφαρµογή στην «πράσινη» 

αξιολόγηση των συνεργατών ενός οργανισµού. Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα παρουσιάζεται 

µια πρακτική εφαρµογή του εν λόγω µοντέλου της ∆ΑΙ στον ακαδηµαϊκό τοµέα, και συγκεκριµένα 

στα πλαίσια των περιβαλλοντικών τακτικών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης, 

ενώ σχολιάζονται και τα αποτελέσµατά της. Τέλος, στον επίλογο γίνεται µια περίληψη των 

σηµαντικότερων σηµείων και συµπερασµάτων της εργασίας και προτείνονται θέµατα για 

µελλοντική έρευνα στο συγκεκριµένο αντικείµενο. 
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1.  «Πράσινη» Εφοδιαστική Αλυσίδα (Green Supply 

Chain) και λειτουργικός Κύκλος Ζωής (Operational 

Life Cycle) ή Αλυσίδα Αξίας (value chain) 

 

1.1    Η «πράσινη» πλευρά της ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

 

Ως διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management) ορίζεται η οργάνωση και 

διοίκηση ενός σύνθετου δικτύου δραστηριοτήτων, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στη διαδικασία 

παρασκευής και διανοµής των τελικών αγαθών στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή (Heizer & 

Render, 2004). Αποτελεί νευραλγικό κοµµάτι της συνολικής διοίκησης και η όλη διαδικασία 

αποτελείται από την προµήθεια των πρώτων υλών, την παραγωγή και συναρµολόγηση των 

προϊόντων, την αποθήκευση, τη διαχείριση των παραγγελιών, τη διακίνηση µέσω των διαφόρων 

καναλιών και τέλος την παράδοση στον τελικό καταναλωτή. 

 

1.1.1   ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

  

 Η δοµή της εφοδιαστικής αλυσίδας ενός οργανισµού αποτελείται από εξωτερικούς 

προµηθευτές, εσωτερικές λειτουργίες, εξωτερικούς διανοµείς και τους πελάτες (εµπορικοί ή τελικοί 

χρήστες). Όπως είναι φανερό, µια επιχείρηση µπορεί να είναι µέλος σε περισσότερες από µία 

εφοδιαστικές αλυσίδες ταυτόχρονα. 

 Η οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιπλέκεται περισσότερο µε την 

παγκοσµιοποίηση των αγορών και τη σταδιακή κατάργηση των συνόρων στις εµπορικές 

συναλλαγές. Η επιτυχία της διαχείρισης συνδέεται στενά µε τις προσδοκίες των καταναλωτών, τις 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), τις κυβερνητικές ρυθµίσεις, τον ανταγωνισµό 

καθώς και µε την προστασία του περιβάλλοντος.            
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1.1.2    ∆ιαχείριση «Πράσινης» Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Green Supply Chain 

           Management) 

 

 

Ορισµοί 
 

 Ο χαρακτηρισµός «Πράσινη» παραπέµπει στη διευθέτηση ζητηµάτων που έχουν να κάνουν 

µε την επίδραση και τη σχέση που µπορεί να έχει η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας µε το φυσικό 

περιβάλλον. Σύµφωνα µε τους Van Hoek και Erasmus (2000), η έννοια της διαχείρισης της ΠΕΑ 

προέκυψε από την ανάγκη επίτευξης του µέγιστου δυνατού εταιρικού κέρδους και µεριδίου αγοράς 

µε παράλληλη ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης στο περιβάλλον καθώς και 

βελτιστοποίηση της οικολογικής επίδοσης τόσο της ίδιας της εταιρείας όσο και των συνεργατών 

της. Οι Hervani et al. (2005) ορίζουν τη διαχείριση της ΠΕΑ ως εξής:  

 

 ∆ιαχείριση ΠΕΑ = Πράσινη Προµήθεια (Green Purchasing) + Πράσινη Παραγωγή / ∆ιαχείριση 

Υλικών (Green Manufacturing / Materials Management) + Πράσινη ∆ιανοµή / Μάρκετινγκ (Green 

Distribution / Marketing) + Αντίστροφη Εφοδιαστική (Reverse Logistics).  

 

 Το Σχήµα 1.1 παρουσιάζει γραφικά τον παραπάνω ορισµό της διαχείρισης της ΠΕΑ. Η 

Αντίστροφη Εφοδιαστική µε τις επιµέρους δραστηριότητες που περιλαµβάνει, όπως η 

επαναχρησιµοποίηση (reuse), η ανακατασκευή (remanufacture) και η ανακύκλωση (recycle) των 

διαφόρων υλικών και εξαρτηµάτων, ουσιαστικά κλείνει τον κύκλο της ΠΕΑ. Σε κάθε περίπτωση, η 

κεντρική ιδέα είναι να µεγιστοποιηθεί η εξοικονόµηση ενέργειας και πόρων και παράλληλα να 

ελαχιστοποιηθούν τα απόβλητα (εκποµπές ρύπων, στερεά απόβλητα, διαφόρων τύπων λύµατα και 

επιβλαβείς ουσίες). Στο ίδιο σχήµα φαίνονται επίσης και οι σύνδεσµοι της εσωτερικής ΠΕΑ ενός 

οργανισµού µε τους εξωτερικούς φορείς, όπως είναι οι προµηθευτές, οι διανοµείς και οι διάφοροι 

εξωτερικοί συνεργάτες. 

 Κατά µήκος της ΠΕΑ µπορούν να εφαρµοστούν ποικίλες οικολογικά προσανατολισµένες 

πρακτικές, όπως ο πράσινος σχεδιασµός (προϊόντος και διαδικασιών), τακτικές πράσινης 

προµήθειας (αξιολόγηση προµηθευτών, αγορά πρώτων υλών φιλικών προς το περιβάλλον κ.α.), 

περιβαλλοντική διαχείριση ολικής ποιότητας (µετρήσεις εσωτερικών διαδικασιών, πρόληψη 

µόλυνσης), συσκευασία και µεταφορά φιλική προς το περιβάλλον, και διαδικασίες Αντίστροφης 

Εφοδιαστικής.     

 

 



 8 

 
 

Σχήµα 1.1      Γραφική αναπαράσταση της Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

 

Στόχοι 
 

Όλα τα επιµέρους τµήµατα της αλυσίδας προστιθέµενης αξίας (Porter 1985), το κάθε ένα µε 

τον τρόπο του, θα πρέπει να συνεισφέρουν στη γενική βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

ενός οργανισµού. 

Μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο ολοένα αυξανόµενων περιβαλλοντικών προκλήσεων και 

ευθυνών, όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν κρίσιµες αποφάσεις σχετικά µε την 

εφοδιαστική τους αλυσίδα, Η συστηµατική διαχείριση της ΠΕΑ µπορεί να παρέχει χρήσιµη 

πληροφόρηση και τεχνική υποστήριξη στις µικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις και να 

διευκολύνει τη συνεχή περιβαλλοντική τους βελτίωση µέσω ελέγχων και µετρήσεων, προσδίδοντάς 

τους ένα αδιαµφισβήτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους. 

 Οι πρωταρχικοί στόχοι της ΠΕΑ έχουν να κάνουν µε τα εξής (Lu et al., 2007): 

� Την τήρηση, από όλους τους συµµετέχοντες στην αλυσίδα τροφοδοσίας, καθορισµένων 

περιβαλλοντικών κριτηρίων, και την προώθηση της φιλοσοφίας περί αξιόπιστης 

εταιρικής οικολογικής συµπεριφοράς σε όλους τους παίκτες (προµηθευτές, εξωτερικοί 

συνεργάτες, διανοµείς κ.α.) της αλυσίδας προστιθέµενης αξίας του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. 



 9 

� Την στήριξη όλων των συνεργατών (προµηθευτές, διανοµείς, εξωτερικοί συνεργάτες) 

έτσι ώστε αυτοί να µπορέσουν να κατανοήσουν την σηµαντικότητα της διευθέτησης 

περιβαλλοντικών ζητηµάτων και να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να 

βελτιωθούν σε αυτόν τον τοµέα. 

 

Προβλήµατα 

 Εντονότερες, λοιπόν,  παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια οι προκλήσεις που αφορούν τη 

περιβαλλοντική διαχείριση σε συνδυασµό µε τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας: Οι εταιρείες 

πλέον θα πρέπει να φροντίζουν να συµµορφώνονται µε την εκάστοτε νοµοθεσία, να µειώνουν το 

κόστος, να ικανοποιούν τις προσδοκίες του πελάτη τουλάχιστον, να εισαγάγουν νέες τεχνολογίες, 

να παραµένουν ανταγωνιστικοί και να διατηρούνε µια καλή εταιρική εικόνα. 

 Τα βασικότερα προβλήµατα ως προς την υλοποίηση του πλαισίου της διαχείρισης των ΠΕΑ 

έχουν να κάνουν µε τα παρακάτω (Angel del Brio & Junquera, 2003): 

� Πολλές, κυρίως µικροµεσαίες, επιχειρήσεις διστάζουν να αναλάβουν το οικονοµικό 

ρίσκο που συνεπάγεται µια στρατηγική κατευθυνόµενη από βασικές οικολογικές 

αρχές. 

� Ακόµα και στις περιπτώσεις των εταιρειών όπου η ανώτατη διοίκηση επιλέγει να 

δώσει έµφαση στην περιβαλλοντική στρατηγική, οι απαιτούµενοι ανθρώπινοι και 

οικονοµικοί πόροι, όπως οι ικανότητες και η εκπαίδευση των στελεχών και του 

προσωπικού  συχνά αποδεικνύονται ελλιπείς για τη διευθέτηση των διαφόρων 

περιβαλλοντικών ζητηµάτων. 

� Η αξιολόγηση των προµηθευτών συνήθως γίνεται µε βάση σχετικό αρχείο 

παρελθοντικών στοιχείων, η αξία όµως των οποίων απαξιώνεται µε γρήγορους 

ρυθµούς λόγω των ταχύτατων εξελίξεων στη σχετική νοµοθεσία και τη συµπεριφορά 

του καταναλωτή. 

� Μία από τις σηµαντικότερες δυσκολίες έγκειται στο γεγονός ότι κάθε οργανισµός 

µπορεί να χρειαστεί να παρακολουθεί και να ελέγχει µέχρι και εκατοντάδες 

διαφορετικούς συνεργάτες της.  

∆εδοµένου ότι η εκτίµηση και αξιολόγηση των συνεργατών θεωρείται µια διαδικασία 

ρουτίνας παρ’ όλη την κρισιµότητά της, γίνεται σχεδόν επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης ενός 

απλού, πρακτικού και αποτελεσµατικού εργαλείου που θα ενσωµατώνει τα περιβαλλοντικά 

κριτήρια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
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Συµπέρασµα 

 

Γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτός από τη διοίκηση των επιχειρήσεων, ο κρίσιµος 

ρόλος που παίζουν οι διάφορες ΠΕΑ, καθώς και οι σχέσεις µε όλους τους συνεργάτες, πελάτες ή 

προµηθευτές, του οργανισµού, στην αποτελεσµατική διευθέτηση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων 

(Walton et al., 1998). Παράλληλα, αναγνωρίζεται η ανάγκη που υπάρχει για νέες εύχρηστες και πιο 

αποτελεσµατικές µεθόδους άσκησης περιβαλλοντικής διοίκησης, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν οι 

οικολογικές επιδόσεις και των εξωτερικών παραγόντων. Κάτι τέτοιο όµως προϋποθέτει  την 

ενσωµάτωση της διαχείρισης της ΠΕΑ στην περιβαλλοντική διοίκηση. 

Η περιβαλλοντική διοίκηση, λοιπόν, οφείλει να συµπεριλαµβάνει το σύνολο όλων εκείνων 

των ενεργειών που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης στο περιβάλλον των 

προϊόντων ή υπηρεσιών µιας επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους (Ε.Κ. αριθ. 

761/2001). Η επίδραση που µπορεί να έχει ένα προϊόν στο περιβάλλον πρέπει να παρακολουθείται 

καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από την προµήθεια των πρώτων υλών (Procurement), 

την παρασκευή/παραγωγή και συναρµολόγηση (manufacture/production and assembly), µέχρι τη 

συσκευασία και διανοµή (packaging & distribution), τη χρήση και συντήρηση (use & maintenance), 

την απαξίωση και διάθεση (disposal) του προϊόντος. 

Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον πρέπει να εστιάζεται όχι µόνο σε µετρήσιµους δείκτες που 

µπορεί να εκφράζουν το επίπεδο της µόλυνσης του εδάφους, του αέρα και του υδροφόρου 

ορίζοντα, την εξοικονόµηση ενέργειας και επικίνδυνων υλικών ή τα αντίστοιχα κόστη, αλλά και σε 

πιο υποκειµενικούς παράγοντες όπως είναι η αποτελεσµατικότητα τήρησης «πράσινων» 

προγραµµάτων, οι ικανότητες των αντίστοιχων στελεχών και ο οικολογικός σχεδιασµός των 

διεργασιών.    

Η µελέτη αυτή παρουσιάζει ένα µοντέλο της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης (∆ΑΙ), το 

οποίο χρησιµοποιώντας απλοϊκές και σαφείς διαδικασίες, σχεδιάστηκε για τις ανάγκες του 

προβλήµατος πολλαπλών κριτηρίων της αξιολόγησης των συνεργατών στην ΠΕΑ, µε βάση την 

περιβαλλοντική τους επίδοση κατά τη διάρκεια του λειτουργικού κύκλου ζωής του προϊόντος. Η 

έννοια του λειτουργικού κύκλου ζωής και τα στάδιά του περιγράφονται αναλυτικότερα στη 

συνέχεια.    
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1.2    Λειτουργικός Κύκλος Ζωής (Operational Life Cycle) 

                

 Για να εξασφαλιστεί κατά κάποιο τρόπο ότι οι κατηγορίες κριτηρίων που χρησιµοποιούνται 

για την «πράσινη» αξιολόγηση καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες περιβαλλοντικές πτυχές 

των δραστηριοτήτων ενός φορέα, χρησιµοποιείται η έννοια του λειτουργικού κύκλου ζωής ή 

αλυσίδα αξίας που περιλαµβάνει όλα τα στάδια από την προµήθεια των πρώτων υλών µέχρι και 

µετά την πώληση (after sale) διαδικασίες (ΕΚ αριθ. 761/2001). Εξάλλου, κάθε στοιχείο κατά µήκος 

της εταιρικής αλυσίδας προστιθέµενης αξίας (Porter 1985) πρέπει να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι συνολικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, από την αρχή έως το τέλος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και από την αρχή µέχρι το τέλος του λειτουργικού κύκλου 

ζωής του προϊόντος (Wu and Dunn 1995). 

 Για το λόγο αυτό, λοιπόν, οι κυριότερες κατηγορίες περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών 

περιγράφονται και εξετάζονται σε σχέση µε τα διάφορα στάδια του λειτουργικού κύκλου ζωής, τα 

οποία αναλύονται στη συνέχεια. 

Τυπικά, ο λειτουργικός κύκλος ζωής αποτελείται από τα εξής τέσσερα βασικά στάδια:  

� Προµήθεια (Procurement) 

� Παραγωγή (Production) 

� Συσκευασία &  ∆ιανοµή (Packaging & Distribution) 

� Τέλος Ζωής Προϊόντος – ∆ιάθεση (End of Product Life - Disposal) 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των βασικών αυτών φάσεων του κύκλου ζωής προϊόντος.  

 

1.2.1   Προµήθεια (Procurement)  

  

 Περιλαµβάνει, λόγου χάρη, τη διαδικασία προµήθειας των πρώτων υλών, το περιβαλλοντικό 

κόστος που προκαλείται κατά την εξόρυξη, την καλλιέργεια φυτείας, την άντληση του πετρελαίου, 

τη διαχείριση των δασών και άλλες δραστηριότητες. 

 Η επιλογή και αγορά των κατάλληλων προµηθειών (εισροών - inputs) µπορεί να επηρεάσει 

την ΠΕΑ µέσω της προτίµησης υλικών που µπορούν είτε να ανακυκλωθούν είτε να 

επαναχρησιµοποιηθούν ή έχουν ήδη ανακυκλωθεί. Η επιλογή των κατάλληλων προµηθευτών 

καθώς και ο συνεχής αποτελεσµατικός έλεγχός τους ως προς την οικολογική τους συµπεριφορά, 

αποτελούν κρίσιµες διαδικασίες του σταδίου της προµήθειας. 

 Οι περιβαλλοντικές τακτικές των προµηθευτών θα πρέπει να συνάδουν µε τη γενική 

οικολογική στρατηγική του εκάστοτε φορέα. Λόγω των πολλών ποικιλόµορφων και πολλές φορές 

αντιφατικών παραµέτρων, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για τη χρήση κάποιου µοντέλου 
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συστηµατικής «πράσινης» αξιολόγησης των προµηθευτών, όπως αυτό που παρουσιάζεται στην 

παρούσα εργασία. Για παράδειγµα αναφέρεται µια επιχείρηση που καλείται να εξισορροπήσει τους 

παράγοντες που έχουν να κάνουν µε την αξιολόγηση ενός προµηθευτή της, ο οποίος ναι µεν είναι 

πιστοποιηµένος µε ISO 14000, αλλά κάνει και χρήση σηµαντικών ποσοτήτων από πτητικές 

οργανικές ενώσεις (VOCs).  

 

 

1.2.2   Παραγωγή (Production)      

 

 Αναφέρεται στην εκπεµπόµενη ρύπανση και τους πόρους που χρησιµοποιούνται σε όλη τη 

διαδικασία παραγωγής της επιχείρησης, από τη στιγµή εισόδου των πρώτων υλών µέχρι το στάδιο 

που το προϊόν είναι έτοιµο να συσκευαστεί. Ενδέχεται να συµπεριλαµβάνει χηµικές και θερµικές 

διεργασίες 

 Οι παραγωγικές διεργασίες µπορούν να επηρεάσουν την ΠΕΑ µε πολλούς τρόπους. 

Σηµαντική κρίνεται η δυνατότητα του συστήµατος να χρησιµοποιεί συγκεκριµένα υλικά, φιλικά 

προς το περιβάλλον, καθώς και να προβλέπει την επαναχρησιµοποίηση ή ανακατασκευή των ίδιων 

εξαρτηµάτων. Εξίσου σηµαντικό είναι ο σχεδιασµός του συστήµατος να εξασφαλίζει την ελάχιστη 

δυνατή ποσότητα αποβλήτων όπως επίσης κατανάλωσης ενέργειας και νερού. 

 

1.2.3   Συσκευασία & ∆ιανοµή (Packaging & Distribution) 

  

 Το τελικό προϊόν, αφού συσκευαστεί κατάλληλα για τη διάθεση στην αγορά και συσκευαστεί 

για τη µεταφορά του, ακολουθεί την πορεία του, µε τα κατάλληλα µεταφορικά µέσα, αρχικά προς 

τα κέντρα διανοµής και από εκεί στα αντίστοιχα κανάλια διανοµής µέχρι να καταλήξει στον τελικό 

καταναλωτή. 

 Καταρχήν, τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας, όπως το µέγεθος, το σχήµα και το υλικό, 

επηρεάζουν άµεσα τη διαδικασία της διανοµής για ευνόητους λόγους. Μια οικολογική συσκευασία 

εργονοµικά σχεδιασµένη, σε συνδυασµό µε τον κατάλληλο προγραµµατισµό φόρτωσης και 

εκφόρτωσης, θα µπορούσε να οδηγήσει στην µείωση των αναλώσιµων υλικών, την καλύτερη 

αξιοποίηση του χώρου στις αποθήκες και τα τρέιλερ και τελικά στη µείωση των δυσαποδόµητων 

απορριµµάτων µε παράλληλη εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος. 

 Τα δίκτυα διανοµής και µεταφοράς αποτελούν εξίσου σηµαντικά λειτουργικά χαρακτηριστικά 

που επηρεάζουν άµεσα την ΠΕΑ. Πολλές παράµετροι, όπως οι τοποθεσίες των κέντρων διανοµής, 

τα µέσα µεταφοράς, τα συστήµατα ελέγχου και οι just-in-time τακτικές που εφαρµόζονται δεν 
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επηρεάζουν µόνο τη λειτουργία των παραδοσιακών δικτύων της προς-τα-εµπρός διακίνησης των 

εµπορευµάτων, αλλά και την απόδοση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας (Reverse 

Logistics), όπου η κατεύθυνση της θεώρησης του προϊόντος είναι «προς τα πίσω», από τη στιγµή 

του «θανάτου» του προϊόντος προς τον κατασκευαστή του και η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο 

της τελευταίας φάσης του κύκλου ζωής προϊόντος.  

 

1.2.4    Τέλος Ζωής Προϊόντος – ∆ιάθεση (End of Product Life - Disposal) 

  

 Η φάση αυτή αντιστοιχεί στo διάστηµα µεταξύ της παραλαβής του προϊόντος από τον τελικό 

καταναλωτή και της διάθεσής του. Ζητήµατα όπως η κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων όταν 

χρησιµοποιείται το προϊόν και το πόσο εύκολη είναι η αναβάθµιση, επισκευή ή 

επαναχρησιµοποίηση του προϊόντος, αφορούν αυτό το στάδιο του λειτουργικού κύκλου ζωής 

προϊόντος.   

 Όταν το προϊόν φθαρεί ή δεν είναι πλέον χρήσιµο, προκαλεί την τελική του επιβάρυνση στο 

περιβάλλον. Οι σωστές περιβαλλοντικές τακτικές µπορούν να οδηγήσουν είτε στη χρήση υλικών 

που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον µετά τη διάθεση του προϊόντος (απελευθέρωση αερίων του 

θερµοκηπίου ή ουσιών που καταστρέφουν το στρώµα του όζοντος ή δυσαποδόµητων οργανικών 

ουσιών), είτε στη µείωση των αποβλήτων µέσω σχετικών προγραµµάτων σωστής διαχείρισης, όπως 

είναι η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα. 

 H Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα περιλαµβάνει τις διαδικασίες για την ανάκτηση 

προϊόντων ύστερα από την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους, ή ενδιάµεσων, ελαττωµατικών  

κ.α. προϊόντων, προκειµένου να µην καταλήξουν στις χωµατερές. H ανάκτηση µπορεί να αφορά 

επίσης υλικά συσκευασίας. Τελικός σκοπός είναι να αξιοποιηθεί η αποµένουσα αξία τους, ώστε να 

προκύψει οικονοµικό όφελος για την επιχείρηση, να αποφευχθεί η διάθεσή τους σε χωµατερές ή η 

ανάλωση ενέργειας µέσω της διαδικασίας της καύσης (Rogers & Tibben, 1998). 
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2.    Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

                

2.1    Αξιολόγηση Προµηθευτών (γενικά) 
 

 Πολύ πιο πριν εντατικοποιηθεί το ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον και η συστηµατική 

προσπάθεια για την προστασία του, ένα από τα βασικότερα ζητήµατα, που αποτέλεσε αντικείµενο 

µελέτης πολλών ερευνητών, αφορά την επιλογή των κατάλληλων προµηθευτών, από πλευράς 

κόστους, ποιότητας και αξιοπιστίας, καθώς και τον προσδιορισµό της βέλτιστης ποσότητας που 

πρέπει να αγοραστεί κάθε φορά από κάθε προµηθευτή υπό των περιορισµών των εκπτώσεων, της 

ζήτησης, της παραγωγικής δυναµικότητας (capacity) και του εκάστοτε προϋπολογισµού (budget). 

 Οι Kokangul & Susuz (2008) παρουσίασαν µια εφαρµογή της ∆ΑΙ, του µη-γραµµικού 

ακέραιου προγραµµατισµού (non-linear integer programming) και προγραµµατισµού πολλαπλών 

στόχων (multi-objective programming), στην επιλογή των προµηθευτών και των καθορισµό των 

ποσοτήτων που πρέπει να αγοραστούν από κάθε έναν από τους προτεινόµενους προµηθευτές, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί το µέγιστο όφελος από την έκπτωση (µε βάση την ποσότητα), χωρίς 

ταυτόχρονα να παραβιαστούν οι περιορισµοί της παραγωγικής δυναµικότητας (capacity) και του 

εκάστοτε προϋπολογισµού (budget).        

 Στο άρθρο τους υπάρχει µια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου αναφέρονται 

διάφορες µαθηµατικές τεχνικές, όπως ο γραµµικός και µη-γραµµικός προγραµµατισµός, για την 

αξιολόγηση και επιλογή προµηθευτών. Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες αυτών. 

 Οι Weber et al. (1991-΄93-΄98) προσέγγισαν το ζήτηµα της επιλογής προµηθευτών µέσω 

ποσοτικών µεθόδων, όπως γραµµικά µοντέλα στάθµισης, µαθηµατικά µοντέλα προγραµµατισµού 

και στατιστικά µοντέλα. Οι µέθοδοι αυτές συνήθως συνυπολογίζουν πολλά γνωρίσµατα, που 

χαρακτηρίζουν ποικιλοτρόπως την επίδοση των προµηθευτών, ταυτόχρονα και στοχεύουν στη 

στάθµιση των παραµέτρων αυτών µε βάση τις γνώµες των αρµόδιων στελεχών και του 

προσωπικού. 

 Οι Kaslingam & Lee (1996) ανέπτυξαν ένα µοντέλο ακεραίου προγραµµατισµού (integer 

programming model) για την επιλογή των προµηθευτών µε το ελάχιστο κόστος εφοδιασµού 

συµπεριλαµβανοµένου του κόστους αγοράς και του κόστους µεταφοράς. Οι Talluri & Baker (2002) 

σχεδίασαν και εφήρµοσαν µαθηµατικό µοντέλο προγραµµατισµού πολλαπλών φάσεων µε σκοπό 

τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι Ghodsypour & O’Brien (2001) 

πρότειναν ένα υβριδικό µοντέλο ακέραιου µη-γραµµικού προγραµµατισµού για την αντιµετώπιση 

του προβλήµατος των πολλαπλών πόρων (multiple sourcing problem), το οποίο λαµβάνει υπόψη το 

συνολικό κόστος των διαδικασιών εφοδιασµού (logistics) που συµπεριλαµβάνει την καθαρή τιµή 
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αγοράς καθώς και τα κόστη παραγγελίας, αποθήκευσης και µεταφοράς. Οι Hajidimitriou & 

Georgiou (2002) χρησιµοποίησαν την τεχνική του προγραµµατισµού στόχων (goal programming - 

GP), σύµφωνα µε την οποία µπορούν να επιτευχθούν πολλαπλοί στόχοι για τις διάφορες επιδόσεις 

των αντίστοιχων παραγόντων, για το πρόβληµα της επιλογής συνεργατών στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

 Οι Chaudry et al. (1993), Sadrian & Yoon (1992-΄94), Xu et al. (2000), Crama et al. (2004) 

παρουσίασαν µοντέλα γραµµικού, δυαδικού και ακεραίου προγραµµατισµού για την επιλογή 

προµηθευτών µε µεταβλητές τιµές αγοράς (εκπτωτικά µοντέλα) ανάλογα µε το µέγεθος της 

παραγγελίας. Σε  αυτές τις τεχνικές το συνολικό κόστος θεωρείται ο µοναδικός στόχος της 

αντικειµενικής συνάρτησης και άλλα κριτήρια όπως η ποιότητα και η ζήτηση θεωρούνται ως 

περιορισµοί ίσης σηµασίας (equally-weighted constraints). Με αυτόν τον τρόπο, οι παράγοντες 

ποιότητας, οι οποίοι ουσιαστικά είναι πολύ σηµαντικοί για την επιλογή των προµηθευτών, δεν 

λαµβάνονται υπόψη. Η θεώρηση των παραµέτρων ίσης σηµασίας δεν µπορεί να θεωρηθεί 

ρεαλιστική καθώς σπάνια συµβαίνει στην πράξη. Προκειµένου, λοιπόν, να αποδώσουµε 

διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας στα διάφορα κριτήρια, χρησιµοποιούµε τις τεχνικές του 

προγραµµατισµού πολλαπλών κριτηρίων και στόχων (Ghodsypour & O’Brien, 2001, Percin, 2006, 

Wang et al., 2004,΄05). Ωστόσο, και αυτές οι τεχνικές ακόµη παρουσιάζουν κάποια προβλήµατα 

όσον αφορά στην ενσωµάτωση των ποιοτικών παραγόντων. 

 Οι Ghodsypour & O’Brien (1998) σχεδίασαν ένα µοντέλο γραµµικού προγραµµατισµού και 

∆ΑΙ που θα βοηθούσε τα στελέχη να αξιοποιούν µε συστηµατικό τρόπο τόσο τους ποσοτικούς όσο 

και τους ποιοτικούς παράγοντες στον τοµέα των προµηθειών. Οι Yahya & Kingsman (1999) 

χρησιµοποίησαν τη µέθοδο της ∆ΑΙ για να θέσουν προτεραιότητες στην επιλογή των προµηθευτών. 

Οι Wang et al. (2004,΄05) συνδύασαν τη ∆ΑΙ µε τον προγραµµατισµό στόχων (GP) για να 

αξιολογήσουν την σχετική απόδοση των προµηθευτών σχετικά µε τα εξής πέντε κριτήρια: 

αξιοπιστία παράδοσης (delivery reliability), κόστος (cost), στοιχεία ενεργητικού (asset), ευελιξία 

(flexibility) και χρόνοι απόκρισης (responsiveness). Τα εξαγόµενα τις ∆ΑΙ, οι σχετικές στάθµες 

δηλαδή, χρησιµοποιούνταν ως συντελεστές στο GP µοντέλο για να καθοριστεί τελικά η βέλτιστη 

ποσότητα παραγγελίας από τους επιλεχθέντες προµηθευτές. Οι Cebi & Bayraktar (2003) πρότειναν 

τη ∆ΑΙ για την αξιολόγηση της σχετικής βαρύτητας των προµηθευτών χρησιµοποιώντας κριτήρια 

όπως ο επιπρόσθετος χρόνος κατά τη διαδικασία εφοδιασµού (lead time), δεξιότητες επίλυσης 

προβληµάτων και φήµη. Οµοίως, οι στάθµες που έδινε η ∆ΑΙ εισέρχονταν ως συντελεστές στην 

αντικειµενική συνάρτηση ενός σχετικού µοντέλου ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού, µε 

σκοπό την επιλογή των πλέον κατάλληλων προµηθευτών για κάθε επιµέρους τύπο υλικών, καθώς 

και τον καθορισµό της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας από τους προµηθευτές αυτούς. 

Αντίστοιχα, ο Percin (2006) ενσωµάτωσε τη ∆ΑΙ στον προγραµµατισµό πολλαπλών στόχων 
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θεωρώντας ποσοτικούς και ποιοτικούς παράγοντες, όπως ποσοστό ελαττωµατικών και ποσοστό 

καθυστερήσεων στην παράδοση. Στην ίδια εργασία το εν λόγω µοντέλο βρίσκει εφαρµογή σε µια 

προµηθεύτρια εταιρεία µιας αυτοκινητοβιοµηχανίας.               

 

2.2    Τεχνικές Αξιολόγησης Μεθόδων ∆ιαχείρισης «Πράσινης» 

         Εφοδιαστικής Αλυσίδας                                   
 

Υπάρχουν ήδη αρκετές, και συνεχώς προτείνονται νέες εναλλακτικές µέθοδοι και εργαλεία 

µέτρησης της απόδοσης των περιβαλλοντικών λειτουργιών και της συνολικής αξιολόγησης της 

διαχείρισης των ΠΕΑ. Στη βιβλιογραφία και στην πράξη έχουν χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς 

διάφορα µοντέλα λήψης αποφάσεων σχετικά µε την «πράσινη» αξιολόγηση, όπως η ∆ΑΙ, η 

βασισµένη στις δραστηριότητες κοστολόγηση (Activity –Based Costing - ABC), η ανάλυση 

περιβαλλοντικού σχεδιασµού (Design for Environment Analysis), η ισορροπηµένη κάρτα 

επιδόσεων (balanced scorecard) και η ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis). 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, που διεξήγαγαν οι Zhu et al. 

(2008). Στη σχετική τους έρευνα παρουσιάζουν µια κλίµακα µέτρησης, που θα µπορούσε να 

αποδειχθεί χρήσιµο εργαλείο αξιολόγησης των µεθόδων διαχείρισης των ΠΕΑ στα χέρια των 

αντίστοιχων στελεχών.   

Οι Kainumaa και Tawarab (2006) πρότειναν τη πολυκριτηριακή θεωρία για την αξιολόγηση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας συµπεριλαµβανοµένων της επαναχρησιµοποίησης και της 

ανακύκλωσης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων ή των υπηρεσιών. 

Οι Faruk et al. (2002) µελέτησαν την επίδραση της περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά µήκος 

των εφοδιαστικών αλυσίδων, εισάγοντας την «Ανάλυση της Οικολογικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 

(ECOlogical Supply Chain ANalysis - ECOSCAN), εργαλείο αποδοτικής διοίκησης µε έµφαση στη 

στενή σχέση µεταξύ της ανάλυσης του κύκλου ζωής και των µεθόδων διαχείρισης της ΠΕΑ. 

Εµπειρικά, οι Carter et al. (1998) ανέπτυξαν και επικύρωσαν µία κλίµακα για την µέτρηση 

και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών αγορών, µε βάση την οποία σύγκριναν τις σχετικές 

δραστηριότητες µεταξύ ΗΠΑ και Γερµανίας. Στην εν λόγω έρευνα, χρησιµοποιήθηκαν έξι βασικοί 

παράγοντες που θεωρήθηκαν καθοριστικοί για τις «Πράσινες» αγορές, όπως είναι η αφοσίωση της 

ανώτατης διοίκησης και των µεσαίων στελεχών, η αποστολή και οι στόχοι της εταιρείας, η 

εκπαίδευση του προσωπικού και η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης των προµηθειών. 

Τα εµπειρικά αποτελέσµατα έδειξαν πως η στήριξη των µεσαίων στελεχών καθώς και οι στόχοι 

σχετίζονται µε τις «πράσινες» αγορές, ενώ η σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης του προσωπικού και 

των «πράσινων» αγορών εντοπίστηκε µόνο σε Αµερικάνικες εταιρείες. 
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Χρησιµοποιώντας µελέτες περιπτώσεων (case studies) από πέντε εταιρείες στον κλάδο της 

επιπλοποιίας, οι Walton et al. (1998) ανέδειξαν διάφορες πτυχές του ζητήµατος της συµβολής των 

«πράσινων» αγορών στην µείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μεταξύ αυτών 

συµπεριλαµβάνονται τα υλικά που προβλέπει ο περιβαλλοντικός σχεδιασµός, η διεργασία του 

σχεδιασµού προϊόντος, η διαδικασία βελτίωσης και αξιολόγησης των προµηθευτών και οι 

διαδικασίες εισερχόµενου εφοδιασµού (inbound logistics). Προσδιόρισαν, επίσης, τα δέκα 

σηµαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης των προµηθευτών, που συµπεριλαµβάνουν µεταξύ άλλων 

την πιστοποίηση των προµηθευτών µε ISO 14001 και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής 

επίδοσης των προµηθευτών 2
ης

 γενιάς (οι προµηθευτές των προµηθευτών). Ωστόσο, η έρευνά τους 

χαρακτηρίζεται περισσότερο ως περιγραφική µε ανεπαρκείς εµπειρικές ενδείξεις έτσι ώστε να είναι 

σε θέση να επιβεβαιώσουν τους προτεινόµενους παράγοντες και κλίµακες µέτρησης. 

Εξετάζοντας την αγορά και παρακολουθώντας στενά τις δραστηριότητες των στελεχών 

προµηθειών σε Γερµανία, Μ. Βρετανία και ΗΠΑ, οι Zsidisin & Hendrick (1998) διέκριναν 

τέσσερις βασικούς παράγοντες, καθοριστικούς στη διαχείριση των ΠΕΑ: επικίνδυνα υλικά, χρόνος 

απόσβεσης κεφαλαίου (Investment Recovery - IR), σχεδιασµός προϊόντος και οι σχέσεις µεταξύ 

των συµµετεχόντων στην ΠΕΑ.   

 

2.3    «Πράσινη» Αξιολόγηση Προµηθευτών και Περιβαλλοντικά 

Κριτήρια                                   

 

Στο παρελθόν, µελετήθηκαν αρκετές µεθοδολογίες σχετικά µε την αξιολόγηση, την επιλογή 

και το συνεχή έλεγχο των προµηθευτών, οι οποίες χρησιµοποιούσαν διάφορους παράγοντες µεταξύ 

των οποίων το κόστος, την ποιότητα και την ευελιξία, χωρίς ωστόσο να συνυπολογίζουν και εξίσου 

κρίσιµους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις άρχισαν να 

αντιλαµβάνονται τη σπουδαιότητα της ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών παραµέτρων στη 

διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης των συνεργατών τους, έχουν δηµοσιευθεί αρκετές σχετικές 

έρευνες για την ανάδειξη πιθανών οικολογικών δεικτών και κριτηρίων που θα µπορούσαν να 

συνεκτιµηθούν. 

Αρχικά οι έρευνες σχετικά µε την οικολογική συµπεριφορά των οργανισµών βασίζονταν σε 

µελέτες περιπτώσεων πρωτοπόρων εταιρειών. Για παράδειγµα οι Lamming και Hampson (1996) 

εξέτασαν την προσέγγιση δυο µεγάλων οργανισµών, της BMW και B&Q, στο θέµα της 

ανακύκλωσης και της αξιολόγησης των προµηθευτών. Σύµφωνα µε την έρευνα τους, η BMW 

σύναψε συνεργασία µε την FIAT και τη Renault µε σκοπό τη δηµιουργία ενός δικτύου 

ανακύκλωσης µεταξύ Γαλλίας, Γερµανίας και Ιταλίας, ενώ παράλληλα συζητάει µε την Ευρωπαϊκή 
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επιτροπή το ενδεχόµενο τέτοια σχήµατα να γίνουν υποχρεωτικά. Όσον αφορά την B&Q, σύµφωνα 

πάντα µε την ίδια µελέτη, οι συνεργάτες της εκτός του ότι καλούνται να συµπληρώσουν λεπτοµερή 

ερωτηµατολόγια που καλύπτουν τεχνικά και διοικητικά ζητήµατα σχετικά µε τα προϊόντα και τις 

διεργασίες τους, πρέπει επίσης να δείχνουν ότι συµµερίζονται και την ίδια οικολογική στάση µε 

αυτήν της B&Q. Επιπλέον, ειδική ελεγκτική επιτροπή επισκέπτεται τακτικά ένα µεγάλο ποσοστό 

των κυριότερων συνεργατών της µε σκοπό τη καταγραφή στοιχείων που θα βοηθούσαν 

ενδεχοµένως στον έγκαιρο εντοπισµό ανησυχητικών τάσεων ή διαφόρων δυσλειτουργιών στην 

ΠΕΑ. 

Οι Sarkis et al. (1996) οµαδοποίησαν τα οικολογικά κριτήρια τοποθετώντας σε πέντε βασικές 

κατηγορίες: 

 

1. Σχεδιασµός για το περιβάλλον (design for the environment). 

2. Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντος (life cycle analysis). 

3. Περιβαλλοντική διαχείριση ολικής ποιότητας (total quality environmental management). 

4. ∆ιαχείριση ΠΕΑ (green supply chain management). 

5. Απαιτήσεις για την πιστοποίηση µε ISO 14001 (ISO 14001 environmental management 

system requirements).  

Στην προκειµένη µελέτη η κατηγοριοποίηση των οικολογικών κριτηρίων χρησιµοποιείται για 

την αξιολόγηση των εσωτερικών εταιρικών λειτουργιών της ίδιας εταιρείας, και όχι των πιθανών 

συνεργατών της, ως προς την περιβαλλοντική τους επίδοση. Σηµειώνεται, επίσης, ότι 

παραλείπονται στοιχεία που έχουν να κάνουν µε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και 

ορισµένοι σηµαντικοί ποσοτικοί παράγοντες, όπως είναι το επίπεδο των εκπεµπόµενων ρύπων.  

Ο Noci (1995) αναφέρει δύο συστήµατα βαθµολόγησης για την εκτίµηση προγραµµάτων 

ανακύκλωσης. Τα δύο αυτά συστήµατα µετράνε την αλλαγή στην φυσική απόδοση και την αλλαγή 

στην οικονοµική απόδοση αντίστοιχα που προκαλούν τα διάφορα προγράµµατα ανακύκλωσης. Η 

µεταβολή στην φυσική απόδοση έχει να κάνει µε την αλλαγή που επιφέρει το εκάστοτε πρόγραµµα 

στην κατανάλωση νερού και ενέργειας και στην εκποµπή αέριων και στερεών ρύπων. Η δε 

οικονοµική απόδοση έχει να κάνει µε τριών ειδών βασικά κόστη:  

� Αλλαγή στο κόστος λόγω ποιότητας του προϊόντος  

� Κόστος των ανακυκλώσιµων υλικών 

� Κόστος λόγω πράσινης φορολογίας. 

  Και εδώ, όπως στην µελέτη των Sarkis et al. (1996), το σύστηµα αξιολόγησης που 

αναπτύχθηκε αναφέρεται στην εσωτερική λειτουργία µιας επιχείρησης και δεν εφαρµόζεται στην 

διαδικασία επιλογής των κατάλληλων «πράσινων» προµηθευτών. Επιπλέον, δεν λαµβάνονται 

υπόψη σηµαντικά ποιοτικά κριτήρια, όπως η ανάπτυξη συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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Οι Azzone και Noci (1996) πρότειναν ένα λειτουργικό πλαίσιο για τον προσδιορισµό των 

κριτηρίων εκείνων που µπορούν να κριθούν ως καθοριστικά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 

προγράµµατα ανάπτυξης νέων «πράσινων» προϊόντων. Καθόρισαν τέσσερα βασικά κριτήρια 

αξιολόγησης:  

1.  «Εξωτερική» περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα (“External” Environmental 

effectiveness): ∆είχνει το κατά πόσο ο σχεδιασµός του νέου προϊόντος ικανοποιεί τις 

βασικές απαιτήσεις των «πράσινων» καταναλωτών. 

2. Περιβαλλοντική απόδοση (Environmental efficiency): Εκφράζει το µέγεθος της επίδρασης 

που έχει στο περιβάλλον η   παραγωγική διαδικασία. 

3.  «Πράσινη» εικόνα (“Green” image): Ανάδειξη «πράσινου» εταιρικού προφίλ. 

4.  Περιβαλλοντική ευελιξία (Environmental flexibility): Αναφέρεται στην δυνατότητα  της 

εταιρείας να τροποποιήσει τα προϊόντα και τις διεργασίες της µε το ελάχιστο δυνατό 

περιβαλλοντικό κόστος. 

Εκτός του ότι το λειτουργικό αυτό πλαίσιο προορίζεται για εφαρµογές στην διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων και όχι επιλογής προµηθευτών, επιπλέον δεν συµπεριλαµβάνει κριτήρια 

όπως είναι η ανάπτυξη συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης και η πιστοποίηση µε ISO 14001.  

 Ο Noci (1997) εστίασε την περιβαλλοντική του έρευνα στις αποφάσεις σχετικά µε την 

επιλογή προµηθευτών. Στα πλαίσια της έρευνας προσδιόρισε ορισµένα οικολογικά κριτήρια τα 

οποία και κατέταξε στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: 

1.   “Πράσινες” ικανότητες (“Green” competencies). 

2.    “Πράσινο” προφίλ των προµηθευτών (Supplier’s “green” image). 

3.     Παρούσα περιβαλλοντική επίδοση (Current environmental efficiency). 

4.     Καθαρό κόστος κύκλου ζωής προϊόντος (Net life cycle cost). 

 Από τις παραπάνω τέσσερις κατηγορίες οι δυο πρώτες αποτελούνται από ποιοτικά κριτήρια 

αξιολόγησης, ενώ οι άλλες δύο από ποσοτικές µετρήσεις λειτουργιών. Συγκεκριµένα, το καθαρό 

κόστος κύκλου ζωής προϊόντος µετριέται σε νοµισµατικούς όρους και διαµορφώνεται από την 

µεταβολή στα λειτουργικά κόστη και την εκτιµώµενη πρόσοδο από την εφαρµογή οικολογικών 

προγραµµάτων, ενώ η παρούσα περιβαλλοντική επίδοση, που δύσκολα µπορεί να εκφραστεί σε 

οικονοµικούς όρους, έχει να κάνει µε αντιπροσωπευτικούς περιβαλλοντικούς δείκτες, όπως π.χ. η 

εκποµπή ρύπων. Από την άλλη πλευρά, τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στα άυλα 

οικολογικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως για παράδειγµα η βελτίωση του εταιρικού προφίλ 

από την εισαγωγή στην αγορά νέων προϊόντων ή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον. Ωστόσο, 

το προτεινόµενο αυτό πλαίσιο παραβλέπει κάποια σηµαντικά κριτήρια κλειδιά, όπως ο 

περιβαλλοντικός σχεδιασµός και η περιβαλλοντική διαχείριση. Επιπλέον, η έρευνα αυτή δεν εξηγεί 
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λεπτοµερώς την όλη διαδικασία της επιλογής των προµηθευτών, παρά µάλλον παρουσιάζει µια 

σύντοµη αναφορά για το πώς θα µπορούσε να εφαρµοστεί  το πλαίσιο αυτό. 

 

 

 

Σχήµα 2.1     Παρουσίαση των βασικών παραγόντων και των επιµέρους οικολογικών κριτηρίων ως 

προς  την «πράσινη» αξιολόγηση των προµηθευτών µε τη µέθοδο του «ψαροκόκαλου» 

(Enarsson, 1998).    

 

 Ο Enarsson (1998) χρησιµοποίησε τη µέθοδο του “ψαροκόκαλου”, ένα εργαλείο ελέγχου 

ποιότητας των διαδικασιών σε µια επιχείρηση, για την αξιολόγηση των προµηθευτών από 

περιβαλλοντικής σκοπιάς. Στο Σχήµα 2.1 διακρίνονται οι τέσσερις κύριοι παράγοντες µε τα 

επιµέρους χαρακτηριστικά τους, όπως αυτοί παρουσιάζονται µέσα από διάγραµµα του 

“ψαροκόκαλου” µε σκοπό την αξιολόγηση της οικολογικής στάσης των προµηθευτών. 

 Παρόλο που η δηµοσίευση αυτή καλύπτει πολλά κρίσιµα οικολογικά κριτήρια, τα 

περισσότερα από αυτά είναι ποιοτικά και ως τέτοια, η εκτίµησή τους είναι υποκειµενική. Από την 

άλλη πλευρά, δεν λαµβάνονται υπόψη εξίσου κρίσιµοι ποσοτικοί περιβαλλοντικοί δείκτες, όπως η 

Αξιολόγηση 

Προµηθευτών 

Προµηθευτές 

ως εταιρείες 

∆ιεργασίες 

προµηθευτών 

Προϊόν ή 

Υπηρεσία 
Μεταφορά 

Σύστηµα 

Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης 
Άλλα θέµατα  

(νόµοι, έρευνα κ.α.) 

Ως προς τις δικές 

µας ανάγκες 
Ως προς τρίτους 

Ανακύκλωση 

     Άλλα ζητήµατα 

(συσκευασία, απώλειες  

κατά την παραγωγή κ.α.) 

Επιστροφή φορτίων 

Τρόπος/µέσο µεταφοράς 

Τοποθεσία 

Βελτιστοποίηση φορτίων 
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ποσότητα των απορριµµάτων, τα επίπεδα εκποµπής αέριων ρύπων ή τα ποσά που επενδύονται σε 

περιβαλλοντικά προγράµµατα.    

Ο Πίνακας 2.1 συνοψίζει τη βιβλιογραφία σχετικά µε την ανάπτυξη του πλαισίου και της 

ιεράρχησης των οικολογικών κριτηρίων απαραίτητων για την «πράσινη» αξιολόγηση των 

προµηθευτών (Humphreys et al., 2003). Σε κάθε περίπτωση αναφέρονται το πεδίο έρευνας της 

µελέτης, οι βασικές κατηγορίες κριτηρίων που προτείνονται, καθώς και οι περιορισµοί ή ελλείψεις 

της αντίστοιχης δηµοσίευσης. 

 

Ερευνητές 
Προτεινόµενες κατηγορίες 

κριτηρίων 
Αντικείµενο µελέτης 

Περιορισµοί - 

Παραλείψεις 

Sarkis et al. 

(1996) 

1. Σχεδιασµός για το περιβάλλον. 

2. Ανάλυση κύκλου ζωής 

προϊόντος. 

3. Περιβαλλοντική διαχείριση 

ολικής ποιότητας. 

4. ∆ιαχείριση ΠΕΑ. 

5. Απαιτήσεις για την 

πιστοποίηση µε ISO 14001.  

 

Αξιολόγηση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης 

του υπάρχοντος 

συστήµατος λειτουργίας 

µιας επιχείρησης.   

Παραλείπονται σηµαντικοί 

ποσοτικοί παράγοντες, 

όπως είναι το επίπεδο των 

εκπεµπόµενων ρύπων. 

∆εν αναφέρεται στη 

διαδικασία επιλογής 

συνεργατών. 

Noci (1995) 

1. Μεταβολή της φυσικής 

απόδοσης, όπως εκποµπή 

ρύπων, κατανάλωση ενέργειας 

κ.α. 

2. Μεταβολή της οικονοµικής 

απόδοσης, όπως συνολικός 

τζίρος, πράσινη φορολογία κ.α.  

Αξιολόγηση της επίδοσης 

«πράσινων» 

προγραµµάτων.  

∆εν αναφέρεται στη 

διαδικασία επιλογής 

συνεργατών. 

Παραλείπονται σηµαντικά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, 

όπως είναι το σύστηµα 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και «πράσινο» 

εταιρικό προφίλ. 

 

Azzone & Noci 

(1996) 

1. «Εξωτερική» περιβαλλοντική 

αποτελεσµατικότητα 

(“External” Environmental 

effectiveness). 

2. Περιβαλλοντική απόδοση 

(Environmental efficiency). 

3. «Πράσινο» εταιρικό προφίλ 

(“Green” image). 

4. Περιβαλλοντική ευελιξία 

(Environmental flexibility). 

Αξιολόγηση του 

σχεδιασµού των 

διεργασιών προϊόντος ή 

υπηρεσίας. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται 

όλα τα κριτήρια, όπως το 

σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και ο 

περιβαλλοντικός 

σχεδιασµός. 

∆εν αναφέρεται στη 

διαδικασία επιλογής 

συνεργατών. 

Noci (1997) 

1. “Πράσινες” ικανότητες (Green 

competencies). 

2. “Πράσινο” προφίλ των 

προµηθευτών (Supplier “green” 

image). 

3. Περιβαλλοντική επίδοση 

(Environmental efficiency). 

4. Καθαρό κόστος Κύκλου ζωής 

προϊόντος (Net life cycle cost). 

 

Αξιολόγηση 

περιβαλλοντικής επίδοσης 

προµηθευτών. 

Παραλείπονται ορισµένες 

σηµαντικές κατηγορίες, 

όπως το σύστηµα 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και ο 

περιβαλλοντικός 

σχεδιασµός. 

∆εν αναφέρονται 

λεπτοµέρειες για τον τρόπο 

που γίνεται η τελική 

επιλογή των προµηθευτών.  
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Enarsson 

(1998) 

1. Προµηθευτές ως εταιρείες. 

2. ∆ιεργασίες προµηθευτών. 

3. Το προϊόν ή υπηρεσία. 

4. Μεταφορά. 

Αξιολόγηση 

περιβαλλοντικής επίδοσης 

προµηθευτών. 

Παραλείπονται σηµαντικά 

ποσοτικά κριτήρια, όπως 

το επίπεδο εκποµπής 

αποβλήτων και 

κατανάλωση ενέργειας. 

∆εν αναφέρονται 

λεπτοµέρειες για τον τρόπο 

που γίνεται η τελική 

επιλογή των προµηθευτών. 

 

 

Πίνακας 2.1      Περιληπτική αναφορά στις δηµοσιευµένες µελέτες σχετικά µε τον προσδιορισµό και 

την ταξινόµηση των κρίσιµων οικολογικών κριτηρίων για την «πράσινη» αξιολόγηση των 

προµηθευτών. 

 

 

 Οι Handfield et al. (2002) χρησιµοποίησαν τη µέθοδο των ∆ελφών µε µια οµάδα 

αποτελούµενη από στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας από 500 επιχειρήσεις διακεκριµένες από το 

περιοδικό Fortune, όπως οι Mascotech, Cone Drive, IBM, Herman Miller, DLSC, Ford και άλλες, 

στην προσπάθειά του να τοποθετήσει σε ένα λογικό πλαίσιο τα πολλά και διαφόρων τύπων 

περιβαλλοντικά κριτήρια της βιβλιογραφίας. Η µέθοδος των ∆ελφών  εφαρµόζεται σε ένα σύνολο 

ειδικών, οι οποίοι ερωτώνται για το ίδιο ζήτηµα και οι οποίοι καλούνται να εκτιµήσουν διάφορα 

θέµατα. Ο απώτερος στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να δηµιουργηθεί µια σύµπτωση απόψεων 

στην εκτίµηση των παραµέτρων. Τα µέλη της συγκεκριµένης οµάδας των ∆ελφών επιλέχθηκαν ως 

ειδικοί σε θέµατα περιβαλλοντικής διοίκησης και κατείχαν σχετικές διοικητικές θέσεις υπεύθυνες 

για τη βέλτιστη επεξεργασία υλικών και τη µείωση των αποβλήτων.  

 Ζητήθηκε, λοιπόν, από τα συγκεκριµένα στελέχη να αξιολογήσουν µια λίστα από βασικούς 

περιβαλλοντικούς δείκτες, ως προς το πόσο σχετικοί, εύκολα εκτιµώµενοι και σηµαντικοί 

θεωρούνται αυτοί στα πλαίσια της περιβαλλοντικής στρατηγικής της εταιρείας τους. Τα σχετικά 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2, όπου στην πρώτη στήλη αναγράφονται τα 10 

σηµαντικότερα και στην δεύτερη τα 10 πιο εύκολα εκτιµώµενα οικολογικά κριτήρια, σύµφωνα 

πάντα µε την κρίση της οµάδας που συµµετείχε στην έρευνα. 
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Τα 10 σηµαντικότερα Τα 10 πιο εύκολα εκτιµώµενα 

1.   ∆ηµοσιευµένα περιβαλλοντικά έγγραφα και          

αρχεία. 
1.   Πιστοποίηση ISO 14001. 

2.   Πράσινη αξιολόγηση 2
ης

 γενιάς   

(Προµηθευτής του προµηθευτή). 
2.   Επιβλαβείς για το όζον ουσίες. 

3.   ∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. 3.   Ανακυκλώσιµο περιεχόµενο. 

4.   ∆ιαχείριση µόλυνσης από τοξικά απόβλητα.  4.   Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs). 

5.   Χρήση επιβλαβών υλικών. 5.   Χρήση επιβλαβών υλικών. 

6.   Πιστοποίηση ISO 14001. 

6.   ∆ραστηριότητες 

ανακατασκευής/επαναχρησιµοποίησης 

(Remanufacturing/Reuse). 

7.   Προγράµµατα Αντίστροφης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (Reverse Logistics). 
7.  Εξοικονόµηση υλικών συσκευασίας.     

8.   Συσκευασία προϊόντος φιλική στο 

περιβάλλον. 

8.   Προγράµµατα Αντίστροφης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (Reverse Logistics). 

9.   Επιβλαβείς για το όζον ουσίες. 
9.   Συµµετοχή σε εθελοντικά περιβαλλοντικά 

προγράµµατα. 

10.  ∆ιαχείριση εκπεµπόµενων αέριων ρύπων. 
10.  ∆ηµοσιευµένα περιβαλλοντικά έγγραφα και           

αρχεία. 

 

Πίνακας 2.2     Τα 10 κρισιµότερα και τα 10 πιο εύκολα εκτιµώµενα οικολογικά κριτήρια, σύµφωνα    

µε την κρίση της οµάδας των ∆ελφών Handfield et al. (2002). 
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3.    Η ∆ιαδικασία της Αναλυτικής Ιεράρχησης – ∆ΑΙ          

(Analytical Hierarchy Process - AHP) 

                

 Η ∆ΑΙ αποτελεί µία µέθοδο λήψης αποφάσεων που επιτρέπει την οργάνωση ενός περίπλοκου 

µε πολλά κριτήρια προβλήµατος σε µία ιεραρχία (Saaty, 1980). Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα 

της µεθόδου αυτής είναι ότι αποτελεί µία θεωρία µέτρησης που επιτρέπει την κατάταξη της 

ιεραρχίας ανάλογα µε την σηµαντικότητα των στοιχείων καθώς επίσης και την συνοχή των 

απαντήσεων που δίνονται από µία οµάδα ερωτώµενων. Η ∆ΑΙ περιλαµβάνει τις αξιολογήσεις όλων 

των ερωτώµενων στην τελική απόφαση, µε τη σύγκριση ανά ζεύγη εναλλακτικών στοιχείων (Saaty, 

1990).   

 Η διάδοση της ∆ΑΙ οφείλεται τόσο στην απλότητα και τη σαφήνεια της όσο και στην ευκολία 

υλοποίησής της. Το κυριότερο χαρακτηριστικό που καθιστά τη µέθοδο αυτή ιδιαιτέρως δηµοφιλή 

είναι ότι αποτελεί µια εύληπτη και λογική τεχνική που απλοποιεί την ανάλυση ενός προβλήµατος, 

την παρουσίαση και ποσοτικοποίηση των στοιχείων του, την συσχέτιση των επιµέρους αυτών 

στοιχείων µε τον αντικειµενικό στόχο και την αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων. Στα θετικά 

της ∆ΑΙ µπορεί να συµπεριληφθεί και το ευρέως διαθέσιµο και εύχρηστο λογισµικό εφαρµογής 

του. 

 Η ∆ΑΙ βρίσκει ευρεία εφαρµογή σε ποικίλες περιπτώσεις λήψης αποφάσεων και σε 

διάφορους τοµείς, από τον κόσµο των επιχειρήσεων (πολιτικές µάρκετινγκ, επιλογή τοποθεσίας και 

σχεδιασµός παραγωγικής διαδικασίας, ζητήµατα εφοδιαστικής αλυσίδας, επιλογή χαρτοφυλακίου, 

προσλήψεις προσωπικού κ.α.), στον τοµέα της εκπαίδευσης και της υγείας (σχεδιασµός και 

οργάνωση προγράµµατος µαθηµάτων και βαρδιών αντίστοιχα) στις κυβερνητικές πολιτικές ( π.χ. 

λήψη αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική). Ακολουθούν µερικά παραδείγµατα από τις πιο 

πρόσφατες εφαρµογές της ∆ΑΙ :             

� Ανάλυση απόφασης σχετικά µε τη µείωση της επίδρασης των παγκόσµιων κλιµατολογικών 

αλλαγών (Barritella M., 2007) 

� Ποσοτικοποίηση της συνολικής ποιότητας των λογισµικών συστηµάτων (McCaffrey, James, 

2005) 

� Επιλογή Πανεπιστηµιακού διδακτικού προσωπικού (Grandzol, John R., 2005) 

� Επιλογή τοποθεσίας για offshore επιχειρήσεις (Atthirawong, Walailak, 2002)  

� Εκτίµηση κινδύνου στην διακρατική µεταφορά πετρελαίου µέσω αγωγών (Dey, Prasanta 

Kumar, 2003) 

� Ανάλυση αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείριση υδάτινων πόρων (de Steiguer, J.E., 2003) 
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3.1    Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά και Εφαρµογές της ∆ΑΙ  
 

Η ∆ΑΙ ως αξιόλογο εργαλείο λήψης αποφάσεων, δεν είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να 

υποκαθιστά πλήρως τη βούληση και την ανάπτυξη λογικής σκέψης και επιχειρηµατολογίας από την 

πλευρά του ατόµου ή της οµάδας που θέλει να λάβει την απόφαση, αλλά τους βοηθάει να 

οργανώνουν και να παρουσιάζουν καλύτερα τις σκέψεις τους. Το ισχυρό της σηµείο είναι ότι 

αντιµετωπίζει όλη τη διαδικασία λήψης απόφασης ως ένα σύστηµα που αποτελείται από 

αλληλένδετα στοιχεία, κάτι που είναι δύσκολο να γίνει άµεσα αντιληπτό χωρίς τη συστηµατική 

ανάπτυξη της ∆ΑΙ.  

Χωρίς  την βοήθεια πολυκριτηριακών µεθοδολογιών λήψης αποφάσεων, όπως η ∆ΑΙ, οι 

λήπτες αποφάσεων πιθανότατα να έπαιρναν κρίσιµες αποφάσεις βασιζόµενες µόνο σε ένα µέρος 

από τα πιο σηµαντικά κριτήρια, και αυτό µάλιστα χωρίς προηγουµένως να είχανε κατανοήσει 

πλήρως τις πιθανές συσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτών. Η ∆ΑΙ συνθέτοντας 

συστηµατικά όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες, κάνει τις σύνθετες διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

να φαίνονται πιο λογικές και πιο κατανοητές, ενώ επιτρέπει την ιεράρχηση και αξιολόγηση των 

κριτηρίων, κάτι που διαφορετικά ίσως να µην ήταν εφικτό, µε µοναδικό τρόπο. Ένα από τα 

σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της ∆ΑΙ ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσµα είναι ότι µέσα από 

τη διαδικασία προσδιορισµού του στόχου, των σχετικών κριτηρίων και τη σχέση που υπάρχει 

µεταξύ αυτών, βοηθάει τους λήπτες αποφάσεων να κατανοήσουν καλύτερα και σε βάθος το 

εκάστοτε πρόβληµα έτσι ώστε να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις κάθε φορά.   

Λόγω της φυσικής δοµής της, η ∆ΑΙ ενδείκνυται για πολυσύνθετα προβλήµατα και ιδιαίτερα 

εκείνα που βασίζονται σε ανθρώπινες, υποκειµενικές αντιλήψεις και κρίσεις, οι λύσεις των οποίων 

έχουν συνήθως αντίκτυπο σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, παρουσιάζει µοναδικά πλεονεκτήµατα σε 

περιπτώσεις όπου σηµαντικά για την λήψη απόφασης στοιχεία είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν 

ή να συγκριθούν, όπως και σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ 

των µελών µιας οµάδας εργασίας εµποδίζεται από τις διαφορετικές ειδικότητες, ορολογίες και 

αντιλήψεις. 

Σε γενικές γραµµές, η εφαρµογή του µοντέλου της ∆ΑΙ προτείνεται σε εκείνες τις περιπτώσεις 

όπου ο στόχος της απόφασης είναι πλήρως καθορισµένος, έχουν εντοπιστεί τα σχετικά κριτήρια 

σύµφωνα µε τα οποία θα αξιολογηθούν οι εναλλακτικές λύσεις για τη λήψη της απόφασης, καθώς 

και το σύνολο φυσικά των εναλλακτικών προτάσεων που µπορούν να χαρακτηριστούν από τα εν 

λόγω κριτήρια. Καθώς ο αριθµός των σχετικών κριτηρίων µεγαλώνει, συχνά προκύπτουν και 

επιµέρους υπο-κριτήρια, άλλα πιο σηµαντικά και άλλα λιγότερο, που καθιστούν τη χρήση της ∆ΑΙ 

πιο αποτελεσµατική και χρήσιµη. Ένα τέτοιο πρόβληµα αποτελεί και η θεώρηση των 

περιβαλλοντικών κριτηρίων στη διαδικασία αξιολόγησης των προµηθευτών. 
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3.2    Κριτικές και Αδυναµίες της ∆ΑΙ  
 

 Εκτός από τα ιδιαιτέρως ελκυστικά χαρακτηριστικά και την πληθώρα των εφαρµογών του, το 

µοντέλο της ∆ΑΙ έχει δεχτεί και έντονες αρνητικές κριτικές και κάποια σηµεία του έχουν 

αµφισβητηθεί από ορισµένους ερευνητές. Αυτά έχουν να κάνουν µε τα εξής: 

 

� Θεωρητική αξίωση της ∆ΑΙ : Ο Dyer (1990) θεωρεί ότι το µοντέλο της ∆ΑΙ στηρίζεται σε 

αυθαίρετα γεγονότα και τρόπους συµπεριφοράς, τα οποία δεν προέρχονται από κάποιο 

συγκεκριµένο θεώρηµα ή θεωρητική βάση.  

� Είδος ερωτήσεων : Η κοινή µορφή των ερωτήσεων στη ∆ΑΙ είναι η εξής; «Ποιο είναι πιο 

σηµαντικό, το στοιχείο Α ή το στοιχείο Β?». Οι Watson και Freeling (1982) θεωρούν πως 

τέτοιου είδους ερωτήσεις δεν είναι δυνατόν να προσφέρουν στον αναλυτή χρήσιµες 

πληροφορίες σχετικά µε τις προτιµήσεις των ερωτηθέντων. Αντί αυτών, προτείνεται ότι η 

ερώτηση θα πρέπει να γίνεται µε βάση κάποια υποθετική αλλαγή στην ένταση των 

παραγόντων και την στάση του δείγµατος.  

� Κλίµακα µέτρησης των προτιµήσεων : Η καταλληλότητα της κλίµακας που 

χρησιµοποιείται για την µέτρηση της έντασης των προτιµήσεων µεταξύ δύο εναλλακτικών 

αποτελεί ένα πεδίο έντονης κριτικής σχετικά µε τη ∆ΑΙ (Stevens & Galanter, 1964; Salo & 

Hamalainen, 1997; Holder, 1990). 

� Χρήση µεθόδου του ιδιοδιανύσµατος (eigenvector) : Σε αυτό το σηµείο η κριτική 

επικεντρώνεται στο γεγονός ότι ο υπολογισµός των προτεραιοτήτων µε βάση τον 

eigenvector δηµιουργεί προβλήµατα στη διατήρηση της ιεραρχίας όταν µία νέα 

εναλλακτική προστίθεται ή αφαιρείται. Αξίζει να αναφέρουµε πως έχουν προταθεί δύο 

διαφορετικές βασικές εναλλακτικές, (1) η χρήση της µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων 

(Cogger and Yu, 1983) και (2) η χρήση της µεθόδου των λογαριθµικών ελαχίστων 

τετραγώνων (Fitchner, 1983). 

Η µέθοδος του eigenvalue vector είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την επίλυση προβληµάτων 

µε έλλειψη συνοχής αναφορικά τόσο µε την ύπαρξη διπλών λύσεων όσο και µε την 

διατήρηση της ιεραρχίας. Στην πραγµατικότητα είναι η µόνη µέθοδος που µπορεί να 

βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων όταν δεν υπάρχει υψηλή συνοχή στις πληροφορίες (Saaty, 

2003). 
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3.3    Η Υλοποίηση της ∆ΑΙ 

 

Η επίλυση της ∆ΑΙ  γίνεται σε τέσσερα βασικά βήµατα :  

 

Βήµα1: Ιεραρχική δόµηση του προβλήµατος – προσδιορισµός των εναλλακτικών προτάσεων,  των 

πιο σηµαντικών παραγόντων απόφασης και του αντικειµενικού στόχου.   

Βήµα 2: Εισαγωγή των δεδοµένων µέσω ζευγαρωτής σύγκρισης των παραµέτρων (pair- wise 

comparison).  

Βήµα 3: Εκτίµηση των σχετικών βαρών των κριτηρίων απόφασης.  

Βήµα 4: Συνδυασµός των σχετικών βαρών των κριτηρίων, ώστε να γίνει η αξιολόγηση των 

εναλλακτικών ενεργειών.  

 

Στο πρώτο βήµα ο λήπτης της απόφασης πρέπει να δοµήσει ιεραρχικά το πρόβληµα. Στην 

κορυφή της ιεραρχίας τοποθετείται ο γενικός στόχος (overall goal) του προβλήµατος. Στο δεύτερο 

επίπεδο τοποθετούνται τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση για τη λήψη της 

απόφασης (criteria level), καθένα από τα οποία αναλύεται σε επιµέρους υποκριτήρια (sub-criteria 

level). Στο τελευταίο επίπεδο τοποθετούνται οι εναλλακτικές επιλογές (alternatives) του 

εξεταζόµενου προβλήµατος απόφασης. Η δοµή και το µέγεθος της ιεραρχίας εξαρτάται από την 

πολυπλοκότητα του προβλήµατος και το βαθµό ανάλυσης που επιθυµεί ο λήπτης της απόφασης.  

Στο δεύτερο βήµα ο αποφασίζων πρέπει να εισάγει τα δεδοµένα του προβλήµατος, 

εκφράζοντας τις προτιµήσεις του µέσω ζευγαρωτών συγκρίσεων όλων των στοιχείων ενός επιπέδου 

της ιεραρχίας που καθορίστηκε στο πρώτο βήµα. Συγκεκριµένα ο αναλυτής συγκρίνει ανά δύο όλα 

τα στοιχεία ενός επιπέδου µεταξύ τους υπό το πρίσµα κάθε φορά ενός στοιχείου του προηγούµενου 

επιπέδου της ιεραρχίας. Η διαδικασία αυτή τερµατίζεται µε τις συγκρίσεις όλων των εναλλακτικών 

ενεργειών του τελευταίου επιπέδου της ιεραρχίας, σε σχέση µε τα στοιχεία του αµέσως 

προηγούµενου επιπέδου.  

Για την έκφραση των προτιµήσεων του αναλυτή κατά τη διεξαγωγή των συγκρίσεων, 

χρησιµοποιείται µια αριθµητική κλίµακα, µέσω ενός συστήµατος διακριτών αξιών, από το 1 έως το 

9, η οποία εκφράζει την ισοδυναµία των προτιµήσεων, την ασθενή προτίµηση, την ισχυρή 

προτίµηση, την απόλυτη προτίµηση και ενδιάµεσες καταστάσεις, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 

3.1.  
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Αριθµητική τιµή Ερµηνεία 

1 Τα συγκρινόµενα στοιχεία είναι ίσης σηµασίας. 

3 Το ένα στοιχείο είναι ελαφρά πιο σηµαντικό από το άλλο. 

5 Το ένα στοιχείο είναι πολύ πιο σηµαντικό από το άλλο.  

7 Το ένα στοιχείο είναι πάρα πολύ πιο σηµαντικό από το άλλο. 

9 Το ένα στοιχείο είναι απόλυτα πιο σηµαντικό από το άλλο.  

2,4,6,8 Ενδιάµεσες τιµές.  

 

Πίνακας 3.1     Παρουσίαση της αριθµητικής κλίµακας 1-9. 

 

 

Στο τρίτο βήµα, γνωρίζοντας τις προτιµήσεις του αποφασίζοντος, όπως αυτές εκφράσθηκαν 

µέσω των συγκρίσεων που έγιναν στο προηγούµενο βήµα, η µέθοδος υπολογίζει τα σχετικά βάρη 

των στοιχείων ενός επιπέδου, σε σχέση µε τα στοιχεία του αµέσως προηγούµενου επιπέδου, βάσει 

των οποίων έγιναν οι συγκρίσεις.  

Στο τέταρτο και τελευταίο βήµα της πολυκριτηριακής µεθόδου, γίνεται ο συνδυασµός των 

σχετικών βαρών των στοιχείων όλων των επιπέδων ώστε να υπολογισθούν τα βάρη των 

εναλλακτικών προτάσεων του τελευταίου επιπέδου της ιεραρχίας. Τα βάρη των εναλλακτικών 

ενεργειών που υπολογίζονται αποτελούν ένα σκορ για κάθε εναλλακτική. Η τελική αξιολόγηση 

γίνεται βάσει της κατάταξης των εναλλακτικών προτάσεων από τις καλύτερες προς τις χειρότερες.  

 Η εργασία αυτή παρουσιάζει µια εφαρµογή του µοντέλου της ∆ΑΙ, η οποία επιδεικνύει την 

συστηµική και ιεραρχική αλληλοσυσχέτιση µεταξύ διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων που 

καθορίζουν κατά κύριο λόγο την οικολογική επίδοση των επιχειρήσεων. Το εν λόγω µοντέλο 

αποσκοπεί στην τοποθέτηση προτεραιοτήτων στα κρίσιµα οικολογικά κριτήρια που 

χρησιµοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε την εκτίµηση, την επιλογή και την 

αξιολόγηση των εναλλακτικών συνεργατών ενός οργανισµού στα πλαίσια της ΠΕΑ. 
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3.4   Πλαίσιο Ανάλυσης Αποφάσεων για την «Πράσινη»  

        Αξιολόγηση Συνεργατών   
 

 Η ∆ΑΙ, ως ένα πρακτικό και αποδοτικό εργαλείο ανάλυσης αποφάσεων, έχει ενσωµατωθεί σε 

διάφορα συστήµατα υποστήριξης περιβαλλοντικών προγραµµάτων. Οι Handfield et al. (2002) 

χρησιµοποίησαν τη ∆ΑΙ στην αντιµετώπιση οικολογικών ζητηµάτων στον τοµέα των προµηθειών 

ενός οργανισµού, οι Pineda-Henson et al. (2002) για την εκτίµηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης 

στα επιµέρους στάδια της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής, ενώ ο Sarkis (1998, 2003) πρότεινε τη 

χρήση της ∆ΑΙ  στην διαδικασία επιλογής των βέλτιστων περιβαλλοντικών τακτικών και 

τεχνολογιών.  

 Οι εκάστοτε περιβαλλοντικές πολιτικές των επιχειρήσεων παραµένουν ηµιτελείς εάν δεν 

καταφέρνουν να ενσωµατώσουν πλήρως στις διαδικασίες τους όλα τα µέλη της ΠΕΑ µε τα οποία 

έχουν τουλάχιστον άµεση συνεργασία (Walton et al. 1998). Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε να 

µοντελοποιήσουµε τη διαδικασία αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης των εναλλακτικών 

συνεργατών ενός οργανισµού µε τη βοήθεια της ∆ΑΙ. 

  

3.4.1   Στόχος και Εναλλακτικοί φορείς (alternatives)    

  

 Αντικειµενικός µας στόχος είναι να κατατάξουµε τους εναλλακτικούς φορείς (alternatives) 

ανάλογα µε την περιβαλλοντική τους επίδοση, να τους αξιολογήσουµε («πράσινη αξιολόγηση») ή 

και να επιλέξουµε αυτόν µε την καλύτερη επίδοση («πράσινη» επιλογή). 

 Ανά περίπτωση ως εναλλακτικοί φορείς µπορούν να θεωρηθούν εναλλακτικοί προµηθευτές, 

εξωτερικοί συνεργάτες (υπεργολάβοι), διανεµητές (αντιπροσωπείες) ή εµπορικοί εταίροι. 

 

3.4.2   Κρίσιµοι περιβαλλοντικοί παράγοντες (κριτήρια απόφασης)    

  

 Παρά το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν θέσει ως αντικειµενικό στόχο τη 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας της προµηθευτικής τους αλυσίδας, συµπεριλαµβανοµένου και της 

οικολογικής της επίδρασης, ο προσδιορισµός των κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών βρίσκεται 

ακόµα υπό συζήτηση. Η ανάπτυξη, λοιπόν, του κατάλληλου «δέντρου» απόφασης στα πλαίσια της 

Α∆Ι προϋποθέτει την ενδελεχή ανάλυση εκείνων των κριτηρίων που επηρεάζουν περισσότερο την 

οικολογική απόδοση των συµµετεχόντων στην ΠΑ. Στην πραγµατικότητα, ενώ έχουν οριστεί 

ικανοποιητικά οι κρίσιµοι εκείνοι παράγοντες που καθορίζουν κατά κύριο λόγο την «πράσινη» 

απόδοση, υπάρχει ακόµη η δυσκολία στο να προσδιοριστεί η ιεράρχηση και η αλληλεξάρτηση που 
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µπορεί να υπάρχει µεταξύ των κριτηρίων. Ένα τέτοιο παράδειγµα λόγου χάρη θα ήταν µια 

επιχείρηση που καλείται να εξισορροπήσει τους παράγοντες που έχουν να κάνουν µε την 

αξιολόγηση ενός προµηθευτή της, ο οποίος ναι µεν είναι πιστοποιηµένος µε ISO 14000, αλλά κάνει 

και χρήση σηµαντικών ποσοτήτων από πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs). 

 Οι Handfield et al. (2002) εφήρµοσαν την Α∆Ι χρησιµοποιώντας κατάλληλα περιβαλλοντικά 

κριτήρια για την αξιολόγηση των προµηθευτών. Η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε µέσω της 

µεθόδου των ∆ελφών µε ειδικούς σε περιβαλλοντικά θέµατα υπεύθυνους προµηθειών, οι οποίοι 

τελικά κατέληξαν στις έξι βασικές κατηγορίες περιβαλλοντικών κριτηρίων που περιγράφει ο 

πίνακας 3.2.  

 

Κατηγορίες Οικολογικών 

Χαρακτηριστικών 
Περιγραφή 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

(Product Attributes) 

Εσωτερική ανακύκλωση από τους προµηθευτές, επίπεδο τοξικών 

και ανθυγιεινών ουσιών που καταναλώνονται και εκπέµπονται. 

Αυτού του είδους τα στοιχεία συλλέγονται µέσω λεπτοµερούς 

επί τόπου αυτοψίας των διεργασιών των προµηθευτών.     

∆ιαχείριση Αποβλήτων 

(Waste Management) 

Συνολική ετήσια ποσότητα αποβλήτων και ο τρόπος που 

διαθέτονται τα επικίνδυνα υλικά. Τα συγκεκριµένα στοιχεία 

πρέπει να παρέχονται άµεσα από τους αντίστοιχους 

προµηθευτές. 

Οικολογικό Σήµα/Πιστοποίηση 

(Labeling/Certification)   

Συµµετοχή σε εθελοντικά προγράµµατα οικολογικής σήµανσης. 

Πιστοποίηση µε ISO 14000. 

Συσκευασία/Αντίστροφη   

Εφοδιαστική 

(Packaging/Reverse Logistics) 

Μείωση υλικού συσκευασίας, επαναχρησιµοποίηση, 

ανακατασκευή, επιστροφή συσκευασιών. 

Συµµόρφωση µε κυβερνητικές 

ρυθµίσεις 

(Compliance to Government 

Regulations) 

Αναφορά παραβάσεων και επιβολής προστίµων. Ειδικές άδειες. 

Περιβαλλοντικά προγράµµατα 

στις εγκαταστάσεις των 

προµηθευτών 

(Environmental Programs at the 

supplier’s facilities) 

Ύπαρξη συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από την 

πλευρά των προµηθευτών. Αυτή η κατηγορία αποτελείται κατά 

βάση από ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως προγράµµατα 

εκπαίδευσης, εσωτερική οργανωτική δοµή, δηµοσιεύσεις 

σχετικών εκθέσεων και χρήση συστηµάτων αξιολόγησης 

προµηθευτών.  

Οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται µε επί τόπου 

εκτίµηση των λειτουργιών των προµηθευτών. 

 

Πίνακας 3.2  Περιγραφή των βασικών κατηγοριών περιβαλλοντικών κριτηρίων που χρησιµοποίησαν 

οι Handfield et al., 2002, για  την αξιολόγηση της οικολογικής  απόδοσης  των 

προµηθευτών µέσω της ∆ΑΙ. 
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 Στο Σχήµα 3.1 παρουσιάζονται τα κύρια περιβαλλοντικά κριτήρια έτσι όπως αυτά 

οµαδοποιήθηκαν και ιεραρχήθηκαν από τους Humphreys et al. (2003) στα πλαίσια της επιλογής 

των προµηθευτών µε τη βοήθεια του µοντέλου της ∆ΑΙ.  

 

 

 

Σχήµα 3.1      Η ιεράρχηση των περιβαλλοντικών κριτηρίων µε σκοπό την «πράσινη» αξιολόγηση και 

επιλογή προµηθευτών µε τη µέθοδο της ∆ΑΙ (Humphreys et al., 2003). 
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  Τα κόστη της παρούσας περιβαλλοντικής επίδρασης είναι αυτά που προκύπτουν από 

διεργασίες για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι η επεξεργασία των στερεών λυµάτων, 

ενώ τα κόστη βελτίωσης αφορούν επενδύσεις που γίνονται µε σκοπό τη µείωση της επιβάρυνσης 

στο περιβάλλον, όπως την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση των αποβλήτων και της 

παραγόµενης µόλυνσης. Τα κριτήρια αυτά είναι µετρήσιµοι, ποσοτικοί παράγοντες και µπορούν να 

εκφραστούν σε νοµισµατικούς όρους σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά η 

αξιολόγηση των οποίων δεν µπορεί παρά να είναι υποκειµενική. 

 Οι Lu et al. (2007) παρουσίασαν µια πολυκριτηριακή ανάλυση λήψης αποφάσεων σχετικά 

µε τη διαχείριση της ΠΕΑ, σύµφωνα µε την οποία η επίδοση των προµηθευτών - συνεργατών 

µπορεί να εκτιµηθεί και κατόπιν να αξιολογηθεί µε βάση την τεχνική λήψης αποφάσεων ∆ΑΙ. 

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν διαµορφώθηκαν ύστερα από σχετική 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 500 εταιρείες. Τα κριτήρια αυτά σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να 

µπορούν να εντοπίζουν πιθανές εστίες προβληµάτων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του 

προϊόντος, από την εισροή των πρώτων υλών µέχρι και την λήξη της χρήσης του. Παρακάτω 

παρουσιάζονται, ανά φάση του κύκλου ζωής προϊόντος, τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά κριτήρια, 

ερωτήσεις και παρατηρήσεις που χρησιµοποίησαν οι ερευνητές. 

 

1. Εισροή πρώτων υλών (Pre-manufacturing): Περιλαµβάνει τη διαδικασία προµήθειας 

όλων των πρώτων υλών, το περιβαλλοντικό κόστος που προκαλείται κατά την εξόρυξη, 

την καλλιέργεια φυτείας, την άντληση του πετρελαίου, τη διαχείριση των δασών και 

άλλες δραστηριότητες. Με τα σωστά κίνητρα αυτές οι δραστηριότητες µπορούν να 

εναρµονιστούν καλύτερα µε τη φύση.  

      Ενδεικτικά κριτήρια: 

• Τι ποσοστό των προµηθευτών διαθέτει ένα ενεργό περιβαλλοντικό τµήµα 

διοίκησης; 

•  Τι ποσοστό των προµηθευτών εφαρµόζει επίσηµα πρακτικές εξοικονόµησης  

ενέργειας; 

•  Τι ποσοστό των προµηθευτών δηµοσιεύει τακτικά εταιρική περιβαλλοντική 

έκθεση; 

 

2. Στάδιο της παραγωγής (Manufacturing): Αναφέρεται στην εκπεµπόµενη ρύπανση και 

τους πόρους που χρησιµοποιούνται σε όλη τη διαδικασία παραγωγής της επιχείρησης, 

από τη στιγµή εισόδου των πρώτων υλών µέχρι το στάδιο που το προϊόν είναι έτοιµο να 

συσκευαστεί. Ενδέχεται να συµπεριλαµβάνει χηµικές και θερµικές διεργασίες. Οι 
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εταιρείες µπορούν να «πρασινίσουν» τις εργασίες τους και να µειώσουν τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

      Ενδεικτικά κριτήρια: 

• Χρησιµοποιείται η µέγιστη δυνατή ποσότητα ανακυκλώσιµων υλικών; 

• Κατά πόσο αποφεύγεται ή ελαχιστοποιείται η χρήση επικίνδυνων   υλικών ή 

ουσιών;  

• Είναι η ποσότητα υλικών που χρησιµοποιείται, η ελάχιστη δυνατή;  

 

3. Συσκευασία & διανοµή (Packaging & distribution): Το τελικό προϊόν, αφού 

συσκευαστεί καταλλήλως για τη διάθεση στην αγορά και πακεταριστεί για τη µεταφορά 

του, ακολουθεί την πορεία του, µε τα κατάλληλα µεταφορικά µέσα, αρχικά προς τα 

κέντρα διανοµής και από εκεί στα αντίστοιχα κανάλια διανοµής µέχρι να καταλήξει 

στον τελικό καταναλωτή.    

      Ενδεικτικά κριτήρια: 

• Έχει προβλεφθεί η επαναλαµβανόµενη χρήση των συσκευασιών για την 

µεταφορά των εµπορευµάτων µεταξύ των εγκαταστάσεων της ίδιας της 

εταιρείας; 

• Είναι τα υλικά της συσκευασίας ανακυκλώσιµα; 

• Περιέχει η συσκευασία επιβλαβείς ουσίες, που µπορεί να προκαλέσουν 

επικίνδυνες εκποµπές κατά την αποτέφρωση σε χαµηλές θερµοκρασίες; 

 

4. Χρήση και συντήρηση (Use & Maintenance) : To διάστηµα µεταξύ της παραλαβής του 

προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή και της παύσης της χρησιµότητάς του. 

Κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων όταν χρησιµοποιείται το προϊόν. Ενεργειακά 

αποδοτικός σχεδιασµός και συνειδητές πρακτικές από τους καταναλωτές µπορούν να 

ελαχιστοποιήσουν κάποιες από αυτές τις επιπτώσεις.   

     Ενδεικτικά κριτήρια:  

• Πόσο εύκολη είναι η αναβάθµιση, επισκευή ή επαναχρησιµοποίηση του 

προϊόντος;  

• Υπάρχουν άµεσα διαθέσιµα ανταλλακτικά για τυχόν επισκευή του προϊόντος;  

• Εάν υπάρχουν πλαστικά µέρη, αναγράφεται πάνω σε αυτά ο τύπος της ρητίνης; 

 

5. Τέλος του κύκλου ζωής (End of Life) : Όταν το προϊόν φθαρεί ή δεν είναι πλέον χρήσιµο, 

προκαλεί την τελική του επιβάρυνση στο περιβάλλον. Τα απορρίµµατα των ηλεκτρικών 

ή ηλεκτρονικών συσκευών µπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήµατα στο 
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περιβάλλον, εάν δεν αντιµετωπιστούν κατάλληλα κατά τη φάση της διαχείρισης 

αποβλήτων. 

   Ενδεικτικά κριτήρια: 

• Τί ποσοστό των υλικών του προϊόντος µπορεί να ανακυκλωθεί ή να 

επαναχρησιµοποιηθεί; 

•  Αποφεύγεται, κατά την απόρριψη του προϊόντος, η απελευθέρωση αερίων του 

θερµοκηπίου ή ουσιών που καταστρέφουν το στρώµα του όζοντος; 

 

 Στο Σχήµα 3.2 απεικονίζεται η ιεραρχική δοµή του συστήµατος που χρησιµοποίησαν οι Lu et 

al. (2007) στην εφαρµογή της ∆ΑΙ για την αξιολόγηση των εναλλακτικών προµηθευτών στα 

πλαίσια της ανάπτυξης µιας ΠΕΑ. 

 

  

 

 

Σχήµα 3.2    Η ιεραρχική δοµή του προβλήµατος ανάλυσης απόφασης που χρησιµοποίησαν οι Lu et 

al. (2007) στα πλαίσια της εφαρµογής της ∆ΑΙ  στην «πράσινη» αξιολόγηση 

εναλλακτικών προµηθευτών.     
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 Με βάση τη σχετική βιβλιογραφική έρευνα, λοιπόν, επιλέχτηκαν εκείνα τα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, που θεωρήθηκαν πιο αντιπροσωπευτικά να αποδώσουν µε πολύ καλή 

προσέγγιση την περιβαλλοντική απόδοση ενός φορέα. Οι παράµετροι αυτοί δεν περιορίζονται µόνο 

στις πλέον υποχρεωτικές από την περιβαλλοντική νοµοθεσία προδιαγραφές, αλλά 

συµπεριλαµβάνουν σε µεγάλο ποσοστό και οικολογικά κριτήρια που αντικατοπτρίζουν την 

αφοσίωση στην περιβαλλοντική πολιτική και την πρόληψη µέτρων για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και τη συνεχή βελτίωση στο διηνεκές. 

 Προς την κατεύθυνση αυτή, τα κριτήρια απόφασης ποικίλουν από εύκολα µετρήσιµους 

περιβαλλοντικούς δείκτες (όπως είναι τα επίπεδα εκποµπής ρύπων) και οικονοµικά δεδοµένα 

(κόστη βελτίωσης - νέες επενδύσεις) µέχρι υποκειµενικά εκτιµώµενα διοικητικά χαρακτηριστικά, 

τακτικές και προγράµµατα. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός είναι οι δείκτες περιβαλλοντικών 

επιδόσεων, που θα επιλεγούν, να συνοψίζουν τα αναλυτικά περιβαλλοντικά δεδοµένα σε 

περιορισµένο αριθµό καθοριστικής σηµασίας πληροφοριών. Πρέπει, µάλιστα, να είναι ευέλικτοι 

έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θεωρούνται ως οι πλέον 

σηµαντικές ανά περίπτωση και τις οποίες ο εκάστοτε φορέας µπορεί να επηρεάσει µε τη 

λειτουργία, τη διαχείριση, τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Παράλληλα, θα 

πρέπει να είναι επαρκώς ευαίσθητοι ώστε να αντανακλούν τις σηµαντικές αλλαγές των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, οι δείκτες καλούνται να καταδεικνύουν και την ικανότητα 

του αντίστοιχου φορέα για παροχή σχετικών πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους. 

Οι βασικές αρχές των συστηµάτων περιβαλλοντικών δεικτών έχουν ως εξής (ΕΚ αριθ. 

761/2001): 

� Συγκρισιµότητα: οι δείκτες πρέπει να επιτρέπουν τις συγκρίσεις και τη διάγνωση των 

µεταβολών σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις. 

� Συνέχεια: οι δείκτες πρέπει να βασίζονται στα ίδια κριτήρια και σε συγκρίσιµα χρονικά 

διαστήµατα ή µονάδες. 

� Έγκαιρη ενηµέρωση: οι δείκτες πρέπει να ενηµερώνονται αρκετά συχνά ώστε να 

καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ανάληψη δράσης. 

� Σαφήνεια: οι δείκτες πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητοί. 

 

 Ο Πίνακας 3.3 συνοψίζει τις κύριες κατηγορίες δεικτών, καθώς και τις υποκατηγορίες αυτών,  

που θεωρούνται πως µπορούν να αποδώσουν κατάλληλα την εκάστοτε οικολογική συµπεριφορά 

και το επίπεδο της περιβαλλοντικής απόδοσης (ΕΚ αριθ. 761/2001). Στη συνέχεια περιγράφονται 

αναλυτικά οι οµάδες αυτές δεικτών. 
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Κατηγορίες δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων 

Άµεσα 
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επενδύσεις 

Περιβαλλοντική 
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Σχεδιασµός 

∆ιοικητικές 
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Προµήθεια 

πρώτων υλών 
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(ISO 14001, 
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Αφοσίωση 

στελεχών 

Στερεά 

απόβλητα 

Αγορά νέου 

εξοπλισµού 

Περιβαλλοντικές 

τακτικές 
Επαναχρησιµοποίηση 

Οργανωτική 

δοµή 

Υδροφόρος 

ορίζοντας 

Επανασχεδια-

σµός διεργασιών 

Υλοποίηση & 

αποτελέσµατα 
Αποσυναρµολόγηση 

Σχέσεις µε 

άµεσο 

περιβάλλον 

Αέριοι ρύποι 
Εκπαίδευση 

προσωπικού 

Έλεγχος & 

συνεχής βελτίωση 

Μείωση 

ενέργειας/επιβλαβών 

υλικών 

Περιβαλλοντική 

κουλτούρα 

Ενέργεια    
Εταιρική 

εικόνα - Φήµη 

 

Πίνακας 3.3    Οι βασικές κατηγορίες περιβαλλοντικών δεικτών και οι υποδιαιρέσεις τους (ΕΚ αριθ. 

761/2001). 

 

Άµεσα Μετρήσιµοι ∆είκτες 

 Αυτοί οι ποσοτικοί δείκτες είναι οι πλέον ουσιαστικοί και µπορούν να υπολογιστούν 

επακριβώς µέσω ειδικών οργάνων µέτρησης. ∆ιακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες: 

 

Υλικά: Προσδιορισµός της χρησιµοποιούµενης ποσότητας µη φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, 

είτε σε απόλυτα µεγέθη είτε σε ποσοστά. 

Παραδείγµατα: τόνοι επικίνδυνων/επιβλαβών ουσιών ετησίως, τόνοι επικίνδυνων/επιβλαβών 

ουσιών ανά τόνους προϊόντος ετησίως. 

 

Στερεά απόβλητα: Προσδιορισµός της ποσότητας των στερεών λυµάτων, είτε σε απόλυτα µεγέθη 

είτε σε ποσοστά. 

Παραδείγµατα: τόνοι στερεών λυµάτων ετησίως, τόνοι απορριµµάτων ανά τόνους προϊόντος 

ετησίως. 

 

Υδροφόρος ορίζοντας: Υπολογισµός µεγεθών σχετικών µε τη χρήση του νερού και τη µόλυνσή του, 

σε ποταµούς, λίµνες, υπόγεια ύδατα, από διάφορες ουσίες όπως θρεπτικά συστατικά, βαρέα 

µέταλλα, οργανικές ενώσεις κ.α. 
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Παραδείγµατα: Κατανάλωση νερού σε κυβικά µέτρα ετησίως, χιλιοστόγραµµα επικίνδυνων ουσιών 

ανά κυβικό µέτρο υδάτινων λυµάτων. 

 

 Αέριοι ρύποι: Καταµέτρηση ατµοσφαιρικών εκποµπών, όπως τα αέρια που συµβάλλουν στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου, οι πτητικές οργανικές ενώσεις, τα λεπτά και τα ιδιαίτερα λεπτά 

σωµατίδια κ.α. 

Παραδείγµατα: µέρη ανά εκατοµµύριο (ppm - parts per million) ή mg/m
3
 επικίνδυνων ρύπων στην 

έξοδο των φίλτρων ή στην ευρεία περιοχή. 

 

Ενέργεια: Καταγραφή των ποσοτήτων της καταναλισκόµενης ενέργειας κάθε µορφής. Ηλεκτρική 

ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κ.α. 

Παραδείγµατα: κιλοβατώρες ή τόνοι πετρελαίου ανά τόνους προϊόντος. 

 

 

 Κόστη βελτίωσης – Νέες επενδύσεις  

 Οι δείκτες αυτοί αφορούν επενδύσεις που γίνονται µε σκοπό την ελάττωση της αρνητικής 

επίδρασης προς το περιβάλλον, όπως την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση των αποβλήτων 

και της παραγόµενης µόλυνσης. Τα κριτήρια αυτά αποτελούν µετρήσιµους, ποσοτικούς παράγοντες 

και µπορούν να εκφραστούν σε νοµισµατικούς όρους. Οι χρηµατικοί πόροι που δαπανώνται για την 

βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, µπορούν να επενδυθούν σε διάφορους τοµείς όπως είναι η 

προµήθεια πρώτων υλών, η αγορά νέου πάγιου εξοπλισµού, ο επανασχεδιασµός της παραγωγικής 

διεργασίας (reengineering) και η εκπαίδευση του προσωπικού.   
 
 

 

Προµήθεια πρώτων υλών: Το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται η αγορά πρώτων υλών φιλικών 

προς το περιβάλλον. 

Παραδείγµατα: Έξτρα κόστος οικολογικών πρώτων υλών ανά µονάδα προϊόντος σε ευρώ. 

 

 Αγορά νέου εξοπλισµού: Η ετήσια δαπάνη για αγορά νέου πάγιου εξοπλισµού φιλικού προς το 

περιβάλλον, ή για συντήρηση του ήδη υπάρχοντος. Κτίρια, µηχανήµατα, εξοπλισµός γραφείου, 

οχήµατα κ.α. 

Παραδείγµατα: Κόστος µετατροπής των εγκαταστάσεων σε «πράσινο» κτίριο (Green Building) σε 

ευρώ. Ετήσιο κόστος συντήρησης συγκεκριµένων µηχανηµάτων ή ειδών εξοπλισµού σε ευρώ. 

 

Επανασχεδιασµός διεργασιών (reengineering): Το κόστος που απαιτείται για τον επανασχεδιασµό 

µιας παραγωγικής διεργασίας έτσι ώστε αυτή να προκαλεί ηπιότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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Παραδείγµατα: Κόστος ένταξης ενός προγράµµατος ανακύκλωσης στον χώρο της παραγωγής 

καθώς και τα λειτουργικά κόστη που απαιτούνται για την εφαρµογή του ίδιου προγράµµατος σε 

ευρώ ανά έτος. 

 

Εκπαίδευση προσωπικού: Το κόστος που σχετίζεται µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση που 

παρέχεται στο ανθρώπινο δυναµικό. 

Παραδείγµατα: Κόστος εκπαιδευτικών προγραµµάτων περιβαλλοντικής επιµόρφωσης του 

προσωπικού σε ευρώ.  

 

 

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση   

 Οι δείκτες αυτοί εξετάζουν την ύπαρξη και την ορθή λειτουργία συστηµάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτή η κατηγορία κριτηρίων καλύπτει θέµατα όπως η διαπίστευση 

πρότυπων συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως ISO 14001 και EMAS, η εφαρµογή και 

αποτελεσµατική λειτουργία περιβαλλοντικών προγραµµάτων, την θέσπιση στόχων και σκοπών, τη 

συχνότητα των ελέγχων, τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τη δέσµευση για συνεχή βελτίωση και την 

πρόληψη της ρύπανσης. 

 

Πιστοποιήσεις (ISO 14001, EMAS): Ελέγχεται εάν ο φορέας είναι πιστοποιηµένος µε ISO 14001 ή 

EMAS, τα οποία αποτελούν πρότυπα ολοκληρωµένα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

Περιβαλλοντικές τακτικές: Εκτιµάται το κατά πόσο ο εκάστοτε φορέας θέτει τεκµηριωµένους, 

περιβαλλοντικούς, αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους καθώς και το κατά πόσο σχεδιάζει και  

υλοποιεί προγράµµατα για την επίτευξη αυτών.  

Παραδείγµατα:  

� Ποσοστό των µονάδων/τόπων εργασίας για τους οποίους ισχύουν συγκεκριµένες 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις (ετησίως). 

� Ποσοστό των µονάδων/τόπων εργασίας που έχουν ενταχθεί σε συστήµατα περιβαλλοντικών 

µετρήσεων και διαχείρισης δεδοµένων (ετησίως).  

 

Υλοποίηση & αποτελέσµατα: Αξιολογείται η ορθή εφαρµογή και λειτουργία των περιβαλλοντικών 

προγραµµάτων µέσω της διοικητικής ικανότητας, της τεκµηρίωσης, της επικοινωνίας και της 

ετοιµότητας και ανταπόκρισης σε επείγοντα και έκτακτα περιστατικά. 

Παραδείγµατα:  

� Ποσοστό των στόχων και των σκοπών που επιτυγχάνονται ετησίως. 
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� Ύπαρξη ή µη µελέτης διαχείρισης κινδύνου (Risk Management Analysis). 

� Αποτελεσµατικότητα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών στο παρελθόν. 

 

Έλεγχος & συνεχής βελτίωση: Αξιολογούνται οι διαδικασίες ελέγχου και διορθωτικής και 

προληπτικής και δράσης. Λαµβάνονται υπόψη ενέργειες όπως η καταγραφή πληροφοριών  και 

τήρηση περιβαλλοντικών αρχείων ώστε να παρακολουθείται η επίδοση, σχετικοί επιχειρησιακοί 

έλεγχοι, µετρονόµηση και συντήρηση εξοπλισµού παρακολούθησης και οργάνων µέτρησης και 

περιοδικές επιθεωρήσεις από ανεξάρτητα ελεγκτικά όργανα. 

Παραδείγµατα:  

� Ποσοστό των µονάδων/τόπων εργασίας που αποτελούν αντικείµενο ελέγχου ετησίως.  

� Αποτελεσµατικότητα τοπικών επιθεωρήσεων. 

    

 

Οικολογικός Σχεδιασµός 

 Περιλαµβάνει τους τύπους των υλικών που χρησιµοποιούνται, τη δυνατότητα ανακύκλωσης 

και επαναχρησιµοποίησης των υλικών, την µακροπρόθεσµη επίδραση των υλικών στο περιβάλλον, 

την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων, την αντοχή των παραγόµενων προϊόντων καθώς και τη 

δυνατότητα εύκολης επιδιόρθωσης ή αποσυναρµολόγησής τους έτσι ώστε να αποσπώµενα 

εξαρτήµατα να µπορούν να ανακυκλωθούν ή να χρησιµοποιηθούν ως ανταλλακτικά. Οι δείκτες 

οικολογικού σχεδιασµού µπορεί να υποδιαιρεθούν περαιτέρω σε δείκτες σχεδιασµού για 

ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση, αποσυναρµολόγηση, εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση των 

επιβλαβών υλικών/ουσιών. 

Παραδείγµατα:  

� Tόνοι επικινδύνων/επιβλαβών υλικών/ουσιών ετησίως (και ανά µονάδα 

προϊόντος/υπηρεσίας). 

� Ποσοστό της µάζας των κατασκευαστικών στοιχείων του προϊόντος που έχουν σχεδιαστεί 

για ανακύκλωση/επαναχρησιµοποίηση ετησίως. 

� Αριθµός και ποσοστό των προϊόντων/υπηρεσιών µε οικολογικό σήµα (ετησίως). 

� κατανάλωση καυσίµων σε λίτρα ή ενέργειας σε κιλοβατώρες ανά µονάδα 

προϊόντος/υπηρεσίας και έτος. 
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∆ιοικητικές ικανότητες 

 Αυτή η κατηγορία κριτηρίων επικεντρώνεται στην µάλλον υποκειµενική κρίση των 

ιδιαίτερων διοικητικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων του κάθε φορέα όσον αφορά την 

αφοσίωση και τη ενεργό συµµετοχή της ανώτατης διοίκησης, την οργανωτική δοµή, την 

περιβαλλοντική συµπεριφορά των εργαζοµένων στα πλαίσια της οικολογικής κουλτούρας του 

φορέα, τις σχέσεις και την επικοινωνία που υπάρχει µε τους άµεσα ενδιαφερόµενους (stakeholders) 

καθώς και το «πράσινο» εταιρικό προφίλ (Green image) όπως αυτό διαµορφώνεται και εκφράζεται 

από τις απόψεις και τις προτιµήσεις των τελικών καταναλωτών. 

 Παραδείγµατα: 

� Κατά πόσο στηρίζονται και προωθούνται τα «πράσινα» προγράµµατα από την ανώτατη 

διοίκηση; 

� Υπάρχει ενεργό περιβαλλοντικό τµήµα διοίκησης; 

� Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού σε περιβαλλοντικά θέµατα; 

Πόσο «πράσινη» είναι η εταιρική κουλτούρα; 

� Σε τι βαθµό και µε ποια µέσα προάγεται η ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλες εταιρείες 

(προµηθευτές, εξωτερικοί συνεργάτες, πωλητές κ.λ.π.) ή ακόµη και µε τον τελικό 

καταναλωτή; 

� Μεταβολή του µεριδίου αγοράς λόγω «πράσινης» πολιτικής. 

� Με ποιο τρόπο εκφράζονται οι σχέσεις µε τους άµεσα ενδιαφερόµενους (stakeholders). Οι 

αντιδράσεις, θετικές ή αρνητικές, από το άµεσο περιβάλλον (εργαζόµενοι, τοπική κοινωνία, 

τοπικές αρχές και οργανώσεις, µέτοχοι) για τις περιβαλλοντικές τακτικές που 

ακολουθούνται. 
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3.4.3    Ιεραρχική ∆όµηση του προβλήµατος 

            – ∆ιαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης    

  

 Έχουµε ήδη θέσει το γενικό στόχο, τις εναλλακτικές επιλογές και προσδιορίσαµε τους 

κρισιµότερους παράγοντες απόφασης. Μένει, λοιπόν, να δοµήσουµε ιεραρχικά το πρόβληµα. 

Σύµφωνα µε τον Saaty, η ιεράρχηση (hierarchy) αποτελεί ειδική µορφή συστήµατος, κατά το οποίο 

εντοπίζονται υποσύνολα (entities) που µπορούν να οµαδοποιηθούν σε διακριτά σύνολα - επίπεδα 

(levels), έτσι ώστε τα στοιχεία κάθε επιπέδου να είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους και να επηρεάζουν 

τα στοιχεία µόνο ενός άλλου επιπέδου. 

 Όπως δείχνει και το Σχήµα 3.3, στο πρώτο επίπεδο ιεράρχησης τοποθετείται ο στόχος του 

προβλήµατος λήψης απόφασης, που είναι η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των 

εναλλακτικών συνεργατών, ενώ στο αµέσως επόµενο επίπεδο ακολουθούν οι κύριες κατηγορίες 

περιβαλλοντικών κριτηρίων που αναλύθηκαν πιο πάνω. Σε αυτό το στάδιο οι πέντε βασικές αυτές 

οµάδες παραγόντων επηρεάζουν µε διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθµό η κάθε µία την 

επίτευξη του τελικού στόχου.  
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Σχήµα 3.3    Η Αναλυτική Ιεράρχηση των στοιχείων ( ∆έντρο Απόφασης)  του προβλήµατος της 

«πράσινης» αξιολόγησης των συνεργατών. 

 

 Επίσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται και στον Πίνακα 3.4, υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ των 

στοιχείων του 2
ου

 επιπέδου ιεράρχησης και τα τέσσερα στάδια του Κύκλου Ζωής Προϊόντος: 

Προµήθεια, Παραγωγή, Συσκευασία & ∆ιανοµή, Τέλος ζωής – ∆ιάθεση προϊόντος. Για κάθε µία 

κατηγορία του 2
ου

 επιπέδου, λοιπόν, τα τέσσερα αυτά στάδια µπορούν να ταξινοµηθούν 

διαφορετικά ως προς τη συµβολή του καθενός στη λήψη της βέλτιστης απόφασης. Για παράδειγµα, 

όσον αφορά τους άµεσα µετρήσιµους δείκτες, το κρισιµότερο στάδιο µπορεί να κρίνεται αυτό της 

παραγωγής, ενώ αναφερόµενοι στον οικολογικό σχεδιασµό, πιθανόν στην περίπτωση αυτή να 

θεωρείται πιο καθοριστική η τελευταία φάση του κύκλου ζωής του προϊόντος. 

 Στο τελευταίο επίπεδο, τέλος, βρίσκονται οι εναλλακτικοί φορείς (ή προµηθευτές ή 

υπεργολάβοι ή πωλητές ή άλλοι) τους οποίους θέλουµε να κατατάξουµε µε κριτήριο την 

περιβαλλοντική τους επίδοση. Για κάθε ένα από τα στάδια του 3
ου

 επιπέδου ιεράρχησης και µε 

γνώµονα τα επιµέρους κριτήρια που δίνονται στον Πίνακα 3.4, οι εναλλακτικοί φορείς 

συγκρίνονται ανά δύο ως προς το ποιος δείχνει να έχει την καλύτερη οικολογική στάση όσον 

αφορά τις περιβαλλοντικές πτυχές της συγκεκριµένης φάσης ζωής προϊόντος.   
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Αλληλεξάρτηση Μεταξύ 2
ου

 και 3
ου

 Επιπέδου  

Κατηγορία 

∆είκτη 

Στάδιο 

Κύκλου Ζωής 
Παραδείγµατα κριτηρίων 

Προµήθεια 

• Τόνοι επικίνδυνων/επιβλαβών ουσιών ανά τόνους 

πρώτων υλών ετησίως. 

• Εκποµπές ρύπων (στερεών, υγρών και αέριων) των 

προµηθευτών. 

• Κατανάλωση ενέργειας και νερού των προµηθευτών. 

Παραγωγή 

• Τόνοι επικίνδυνων/επιβλαβών πόρων, που 

χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, ανά 

τόνους παραγόµενου προϊόντος  ετησίως. 

• Εκποµπές ρύπων (στερεών, υγρών και αέριων) κατά 

την παραγωγική διαδικασία. 

• Κατανάλωση ενέργειας και νερού κατά την 

παραγωγική διαδικασία.  

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

• Τόνοι επικίνδυνων/επιβλαβών ουσιών συσκευασίας 

ανά τόνους προϊόντος ετησίως. 

• Κατανάλωση καυσίµων κατά τη µεταφορά. 

Άµεσα 

Μετρήσιµοι 

∆είκτες 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

• Τόνοι επικίνδυνων/επιβλαβών ουσιών µετά τη χρήση 

ανά τόνους προϊόντος ετησίως. 

• Εκποµπές ρύπων (στερεών, υγρών και αέριων) κατά τη 

χρήση. 

• Κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση. 

Προµήθεια 

• Έξτρα κόστος οικολογικών πρώτων υλών ανά µονάδα 

προϊόντος. 

• Κόστος προγραµµάτων για την περιβαλλοντικά ορθή 

συνεργασία µε τους προµηθευτές. 

Παραγωγή 

• Κόστος αγοράς ή συντήρησης πάγιου εξοπλισµού 

φιλικού προς το περιβάλλον. 

• Κόστος για την εφαρµογή «πράσινων» προγραµµάτων 

στην παραγωγή. 

• Κόστος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προσωπικού.  

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

• Έξτρα κόστος συσκευασίας φιλικής προς το 

περιβάλλον ανά µονάδα προϊόντος. 

• Έξτρα κόστος επιλογής µέσων µεταφοράς φιλικών στο 

περιβάλλον. 

Κόστη 

Βελτίωσης 

- Νέες 

Επενδύσεις 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

• Κόστος υλοποίησης διαδικασιών Αντίστροφης 

Εφοδιαστικής (Reverse Logistics). 

• Κόστος οικολογικού σχεδιασµού του προϊόντος έτσι 

ώστε αυτό να επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον στο 

τέλος ζωής του. 
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Προµήθεια 

• Ποσοστό προµηθευτών πιστοποιηµένων µε ISO 14001 

ή EMAS. 

• Ποσοστό προµηθευτών που εφαρµόζει επίσηµα 

περιβαλλοντικά προγράµµατα και δηµοσιεύει τακτικά 

εταιρική περιβαλλοντική έκθεση. 

• Ποσοστό των διαδικασιών προµήθειας για το οποίο 

ισχύουν συγκεκριµένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, 

διατηρούνται σχετικά αρχεία και γίνονται 

συστηµατικοί έλεγχοι. 

Παραγωγή 

• Υπάρχει πιστοποίηση ISO 14001 ή EMAS; 

• Ποσοστό των διαδικασιών/µονάδων παραγωγής για το 

οποίο ισχύουν συγκεκριµένες περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις, διατηρούνται σχετικά αρχεία και γίνονται 

συστηµατικοί έλεγχοι. 

• Ποσοστό των στόχων και των σκοπών που 

επιτυγχάνονται ετησίως. 

• Ύπαρξη ή µη µελέτης διαχείρισης κινδύνου (Risk 

Management Analysis). 

• Αποτελεσµατικότητα αντιµετώπισης έκτακτων 

περιστατικών στο παρελθόν. 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

• Ποσοστό διανοµέων πιστοποιηµένων µε ISO 14001 ή 

EMAS. 

• Ποσοστό των διαδικασιών/µονάδων 

συσκευασίας/διανοµής για το οποίο ισχύουν 

συγκεκριµένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, 

διατηρούνται σχετικά αρχεία και γίνονται 

συστηµατικοί έλεγχοι. 

Περιβαλλοντική 

∆ιαχείριση 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

• Ποσοστό των διαδικασιών/µονάδων Αντίστροφης 

Εφοδιαστικής (Reverse Logistics) για το οποίο ισχύουν 

συγκεκριµένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, 

διατηρούνται σχετικά αρχεία και γίνονται 

συστηµατικοί έλεγχοι. 

• Ποσοστό των στόχων και των σκοπών που 

επιτυγχάνονται ετησίως. 

• Ύπαρξη ή µη µελέτης διαχείρισης κινδύνου (Risk 

Management Analysis). 

• Αποτελεσµατικότητα αντιµετώπισης έκτακτων 

περιστατικών στο παρελθόν. 
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Προµήθεια 

• Αριθµός και ποσοστό των προµηθειών µε οικολογικό 

σήµα. 

• Συνεργασία µε προµηθευτές για οικολογικό σχεδιασµό. 

• Ποσοστό προµηθευτών που εφαρµόζουν διαδικασίες 

Αντίστροφης Εφοδιαστικής (Reverse Logistics). 

Παραγωγή 

• Χρησιµοποιείται η µέγιστη δυνατή ποσότητα 

ανακυκλώσιµων πόρων κατά την παραγωγή; 

• Κατά πόσο αποφεύγεται ή ελαχιστοποιείται η χρήση 

επικίνδυνων υλικών ή ουσιών κατά την παραγωγή;  

• Είναι η κατανάλωση ενέργειας και αναλώσιµων 

υλικών, η ελάχιστη δυνατή;  

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

• Είναι τα υλικά της συσκευασίας ανακυκλώσιµα; 

• Περιέχει η συσκευασία επιβλαβείς ουσίες; 

• Συνεργασία µε διανεµητές για οικολογικό σχεδιασµό. 

• Οικολογικός σχεδιασµός δικτύου διανοµής (τοποθεσία 

αποθηκών, επιλογή µέσων µεταφοράς, βέλτιστη 

διαδροµή κ.λ.π.). 

Οικολογικός 

Σχεδιασµός 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

• Έχουν σχεδιαστεί διαδικασίες Αντίστροφης 

Εφοδιαστικής (Reverse Logistics); 

• Ποσοστό της µάζας των κατασκευαστικών στοιχείων 

του προϊόντος που έχουν σχεδιαστεί για ανακύκλωση ή 

επαναχρησιµοποίηση. 

• Πόσο εύκολη είναι η αναβάθµιση, επισκευή ή 

αποσυναρµολόγηση του προϊόντος; 
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Προµήθεια 

• Επίπεδο συνεργασίας µε προµηθευτές για 

περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

• ∆ιοικητική δοµή σχετικά µε περιβαλλοντικά ζητήµατα 

που άπτονται των προµηθειών. 

• Αφοσίωση των αντίστοιχων στελεχών. 

• Οι αντιδράσεις, θετικές ή αρνητικές, από το άµεσο 

περιβάλλον (εργαζόµενοι, τοπική κοινωνία, τοπικές 

αρχές και οργανώσεις, µέτοχοι) για τις περιβαλλοντικές 

τακτικές που ακολουθούνται στον τοµέα των 

προµηθειών. 

Παραγωγή 

• Κατά πόσο στηρίζεται και προωθείται η 

περιβαλλοντική στρατηγική από την ανώτατη 

διοίκηση; 

• Ποια είναι η οργανωτική δοµή διοίκησης όσον αφορά 

την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής; 

• Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναµικού σε περιβαλλοντικά θέµατα; Πόσο 

«πράσινη» είναι η εταιρική κουλτούρα; 

• Σε τι βαθµό και µε ποια µέσα προάγεται η ανταλλαγή 

πληροφοριών και η συνεργασία µε τους εξωτερικούς 

συνεργάτες; 

• Ποιο είναι το εταιρικό προφίλ και ποια η άποψη των 

άµεσα ενδιαφεροµένων (stakeholders) σχετικά µε τις 

περιβαλλοντικές τακτικές στην παραγωγή; 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

• Επίπεδο συνεργασίας µε διανεµητές για 

περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

• ∆ιοικητική δοµή σχετικά µε περιβαλλοντικά ζητήµατα 

που σχετίζονται µε τα κανάλια διανοµής. 

• Αφοσίωση των αντίστοιχων στελεχών. 

• Οι αντιδράσεις, θετικές ή αρνητικές, από το άµεσο 

περιβάλλον (εργαζόµενοι, τοπική κοινωνία, τοπικές 

αρχές και οργανώσεις, µέτοχοι) για τις περιβαλλοντικές 

τακτικές που ακολουθούνται στον τοµέα αυτό. 

∆ιοικητικές 

Ικανότητες 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

• Επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας µε τον τελικό 

καταναλωτή. 

• ∆ιοίκηση της Αντίστροφης Εφοδιαστικής (Reverse 

Logistics) και η αφοσίωση των αντίστοιχων στελεχών. 

• Εντυπώσεις από τους καταναλωτές σχετικά µε τις 

περιβαλλοντικές τακτικές στο συγκεκριµένο τοµέα. 

 

Πίνακας 3.4     Οι βασικές κατηγορίες περιβαλλοντικών κριτηρίων και η σχέση τους µε τα τέσσερα 

στάδια του Κύκλου Ζωής Προϊόντος. 
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Μέσω, λοιπόν, των ζευγαρωτών αυτών συγκρίσεων ουσιαστικά ολοκληρώνεται η διαδικασία 

καθορισµού της σχετικής βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης ως προς τον τελικό στόχο που 

είναι η επιλογή του πιο οικολογικού συνεργάτη, των επιµέρους φάσεων του κύκλου ζωής ως προς 

κάθε κατηγορία βασικών κριτηρίων χωριστά και οπωσδήποτε των εναλλακτικών συνεργατών για 

κάθε στάδιο της ζωής προϊόντος χωριστά. Η ∆ΑΙ, συνυπολογίζοντας όλες τις παραπάνω 

προτιµήσεις και τα σχετικά βάρη, αντιστοιχίζει σε κάθε υποψήφιο συνεργάτη έναν δείκτη 

περιβαλλοντικής επίδοσης. Οι δείκτες αυτοί κυµαίνονται από 0 µέχρι 1, αθροίζονται στη µονάδα 

και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιοκρατική κατάταξη των εναλλακτικών συνεργατών 

σύµφωνα πάντα µε την περιβαλλοντική τους επίδοση, όπως γίνεται και στο κλασικό σύστηµα 

αξιολόγησης µε στάθµες. 

Για να αναδειχθεί η πρακτική χρησιµότητα του παραπάνω µοντέλου της ∆ΑΙ για την 

«πράσινη» αξιολόγηση και επιλογή των συνεργατών, στη συνέχεια παρουσιάζεται µία πιλοτική 

εφαρµογή του στον τοµέα των υπηρεσιών και συγκεκριµένα στο πανεπιστήµιο Μακεδονίας στη 

Θεσσαλονίκη. Ο σκοπός είναι να δοκιµαστεί η αποτελεσµατικότητα του συγκεκριµένου µοντέλου 

υπό πραγµατικές συνθήκες και να εντοπιστούν οι δυνατότητες και οι τυχόν αδυναµίες του στην 

πράξη.    
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4.  Πρακτική Εφαρµογή στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  

 

 Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα ευρήµατα από την πρακτική εφαρµογή του µοντέλου της 

∆ΑΙ που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία, µε σκοπό την αξιολόγηση των συνεργατών ενός 

οργανισµού µε βάση την οικολογική τους επίδοση. Συγκεκριµένα, η µελέτη περίπτωσης αφορά την 

«πράσινη» αξιολόγηση δύο υποψήφιων προµηθευτών χαρτιού του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στη 

Θεσσαλονίκη. Μέσα από τη διαδικασία προκύπτουν πολύτιµα συµπεράσµατα για τα πραγµατικά 

πλεονεκτήµατα της ∆ΑΙ, όπως και για τις πρακτικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την 

υλοποίησή της στην πράξη, τα οποία και σχολιάζονται στη συγκεκριµένη ενότητα. 

 

 

4.1    Υπόθεση Μελέτης Περίπτωσης  
 

  Η πρακτική εφαρµογή της ∆ΑΙ πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε δύο στελέχη του 

τµήµατος προµηθειών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Το εν λόγω µοντέλο της ∆ΑΙ 

παρουσιάστηκε στους ίδιους, συζητήθηκαν η ιεραρχική δοµή του προβλήµατος µε τα επιµέρους 

στοιχεία του και λύθηκαν οι απορίες που προέκυψαν. 

 Το αντικείµενο της µελέτης είχε να κάνει µε την «πράσινη» αξιολόγηση δύο υποψήφιων 

προµηθευτών χαρτιού για το πανεπιστήµιο: 

� 1
ος

 Υποψήφιος προµηθευτής : Xerox Hellas Α.Ε. 

� 2
ος

 Υποψήφιος προµηθευτής : ΙντερΧαρτ Α.Ε 

Από τους δύο αρµόδιους του τµήµατος προµηθειών ζητήθηκε να συµπληρώσουν  κατάλληλα 

διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο (βλ. Παράρτηµα Α) µε βάση είτε σχετικών αρχείων και 

ντοκουµέντων, είτε της προσωπικής τους κρίσης είτε τον συνδυασµό αυτών. 

 Οι γεωµετρικοί µέσοι των απαντήσεων του σχετικού ερωτηµατολογίου διαµόρφωσαν τους 

πίνακες ζευγαρωτών συγκρίσεων της ∆ΑΙ (pair-wise comparison matrices), οι οποίοι µε τη σειρά 

τους απετέλεσαν τα δεδοµένα εισόδου σε κατάλληλο λογισµικό. Για τις ανάγκες της παρούσας 

µελέτης, ως λογισµικό ανάλυσης χρησιµοποιήθηκε το Super Decisions 1.6.0. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της σχετικής ανάλυσης. 

 

 

 

 



 49 

4.2    Τα Αποτελέσµατα  
 

 Στο Σχήµα 4.1 παραθέτεται ξανά η ιεραρχική δοµή του προβλήµατος, προς διευκόλυνση 

του αναγνώστη. Η όλη διαδικασία µπορεί να χωριστεί σε τρία επιµέρους στάδια: 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.1     Η Αναλυτική Ιεράρχηση των στοιχείων του µοντέλου της ∆ΑΙ για την «πράσινη» 

αξιολόγηση των συνεργατών. 

 

 

 

1
ο
 Στάδιο (1

ο
-2

ο
 Επίπεδο): Σύγκριση µεταξύ των βασικών κατηγοριών περιβαλλοντικών κριτηρίων 

(2
ο
 Επίπεδο) ως προς τη συµβολή τους στην επίτευξη του τελικού στόχου (1

ο
 Επίπεδο). Ο Πίνακας 

4.1 αποτελεί τον πίνακα ζευγαρωτών συγκρίσεων µεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης. 
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∆είκτης 

ασυνέπειας: 

0.28 > 0.1 

Άµεσα 

Μετρήσιµοι 

∆είκτες 

Κόστη 

Βελτίωσης 

- Νέες 

Επενδύσεις 

Περιβαλλοντική 

∆ιαχείριση 

Οικολογικός 

Σχεδιασµός 

∆ιοικητικές 

Ικανότητες 

Άµεσα 

Μετρήσιµοι 

∆είκτες 

1 0.87 0.17 0.14 6.71 

Κόστη 

Βελτίωσης 

- Νέες 

Επενδύσεις 

1.15 1 4.47 0.2 5.2 

Περιβαλλοντική 

∆ιαχείριση 
5.92 0.22 1 0.41 6.71 

Οικολογικός 

Σχεδιασµός 
7.35 5 2.44 1 6.71 

∆ιοικητικές 

Ικανότητες 
0.15 0.19 0.15 0.15 1 

 

Πίνακας 4.1     Ο πίνακας ζευγαρωτών συγκρίσεων µεταξύ των στοιχείων του 2
ου

 επιπέδου ως προς 

τη συµβολή τους στην «πράσινη» αξιολόγηση των συνεργατών. 

 

 

To διάνυσµα προτεραιοτήτων για τον πρώτο πίνακα έχει ως εξής: 

(0.09, 0.23, 0.19, 0.46, 0.03) 

Η κατηγορία περιβαλλοντικών κριτηρίων, δηλαδή, που θεωρείται ότι συµβάλλει περισσότερο στην 

επίτευξη του τελικού στόχου είναι εκείνη που συµπεριλαµβάνει τους δείκτες οικολογικού 

σχεδιασµού. Παρατηρείται, επίσης, πως ο δείκτης ασυνέπειας των δεδοµένων, που υπολογίστηκε 

στο 0,28, βρίσκεται πάνω από το όριο του 0,1.  

 

 

 

2
ο
 Στάδιο (2

ο
-3

ο
 Επίπεδο): Σύγκριση µεταξύ των βαθµών κρισιµότητας των φάσεων του κύκλου 

ζωής του προϊόντος (3
ο
 Επίπεδο) ως προς µία κατηγορία περιβαλλοντικών κριτηρίων (2

ο
 Επίπεδο) 

κάθε φορά. Οι Πίνακες 4.2 (α), (β), (γ), (δ) και (ε) αποτελούν τους πίνακες ζευγαρωτών συγκρίσεων 

της συγκεκριµένης φάσης. 
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Άµεσα Μετρήσιµοι ∆είκτες 

∆είκτης 

ασυνέπειας: 

0.16 > 0.1 
Προµήθεια Παραγωγή 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Προµήθεια 1 0,17 1,1 1,26 

Παραγωγή 5,92 1 7 1,53 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 
0,9 0,14 1 1,53 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 
0,79 0,65 0,65 1 

 

Πίνακες 4.2 (α)     Ο πίνακας ζευγαρωτών συγκρίσεων µεταξύ των στοιχείων του 3
ου

 επιπέδου όσον 

αφορά την οµάδα κριτηρίων των  άµεσα µετρήσιµων δεικτών. 

 

 

Κόστη Βελτίωσης - Νέες Επενδύσεις 

∆είκτης 

ασυνέπειας: 

0.05 < 0.1 
Προµήθεια Παραγωγή 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Προµήθεια 1 0,14 0,26 0,89 

Παραγωγή 6,71 1 4,9 4,9 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 
3,87 0,2 1 1,18 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 
1,12 0,2 0,85 1 

 

Πίνακες 4.2 (β)     Ο πίνακας ζευγαρωτών συγκρίσεων µεταξύ των στοιχείων του 3
ου

 επιπέδου όσον 

αφορά την οµάδα κριτηρίων των  νέων επενδύσεων. 

 

 

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση 

∆είκτης 

ασυνέπειας: 

0.28 > 0.1 
Προµήθεια Παραγωγή 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Προµήθεια 1 0,17 0,18 1,18 

Παραγωγή 5,92 1 4,58 1,07 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 
5,48 0,22 1 1,18 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 
0,85 0,93 0,85 1 

 

Πίνακες 4.2 (γ)     Ο πίνακας ζευγαρωτών συγκρίσεων µεταξύ των στοιχείων του 3
ου

 επιπέδου όσον 

αφορά την οµάδα κριτηρίων της περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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Οικολογικός Σχεδιασµός 

∆είκτης 

ασυνέπειας: 

0.13 > 0.1 
Προµήθεια Παραγωγή 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Προµήθεια 1 0,17 0,18 1,41 

Παραγωγή 5,92 1 1,18 1,63 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 
5,48 0,85 1 1,63 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 
0,71 0,61 0,61 1 

 

Πίνακες 4.2 (δ)     Ο πίνακας ζευγαρωτών συγκρίσεων µεταξύ των στοιχείων του 3
ου

 επιπέδου όσον 

αφορά την οµάδα κριτηρίων του οικολογικού σχεδιασµού. 

 

 

∆ιοικητικές Ικανότητες 

∆είκτης 

ασυνέπειας: 

0.08 < 0.1 
Προµήθεια Παραγωγή 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Προµήθεια 1 0,22 0,2 1,18 

Παραγωγή 4,58 1 1,41 1,73 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 
5 0,71 1 1,63 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 
0,85 0,58 0,61 1 

 

Πίνακες 4.2 (ε)     Ο πίνακας ζευγαρωτών συγκρίσεων µεταξύ των στοιχείων του 3
ου

 επιπέδου όσον 

αφορά την οµάδα κριτηρίων των  διοικητικών ικανοτήτων. 

 

 

 

3
ο
 Στάδιο (3

ο
-4

ο
 Επίπεδο): Σύγκριση µεταξύ των επιπέδων περιβαλλοντικής επίδοσης των 

εναλλακτικών φορέων (4
ο
 Επίπεδο) για κάθε φάση του κύκλου ζωής προϊόντος (3

ο
 Επίπεδο) 

ξεχωριστά. Ακολουθούν οι αντίστοιχοι πίνακες ζευγαρωτής σύγκρισης, Πίνακες 4.3 (α), (β), (γ) και 

(δ).     
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Σύγκριση περιβαλλοντικής επίδοσης 

 στο στάδιο της Προµήθειας 

 Xerox Interhart 

Xerox 1 7 

Interhart 0.14 1 

 

Πίνακες 4.3 (α)     Ο πίνακας ζευγαρωτών συγκρίσεων µεταξύ των δύο υποψήφιων προµηθευτών 

χαρτιού ως προς την περιβαλλοντική τους επίδοση στο στάδιο των προµηθειών. 

 

 

Σύγκριση περιβαλλοντικής επίδοσης 

 στο στάδιο της Παραγωγής 

 Xerox Interhart 

Xerox 1 7.94 

Interhart 0.13 1 

 

 

Πίνακες 4.3 (β)     Ο πίνακας ζευγαρωτών συγκρίσεων µεταξύ των δύο υποψήφιων προµηθευτών  

χαρτιού ως προς την περιβαλλοντική τους επίδοση στην παραγωγική διαδικασία. 

 

Σύγκριση περιβαλλοντικής επίδοσης 

 στο στάδιο της Συσκευασίας & ∆ιανοµής 

 Xerox Interhart 

Xerox 1 0.71 

Interhart 1.4 1 

 

Πίνακες 4.3 (γ)     Ο πίνακας ζευγαρωτών συγκρίσεων µεταξύ των δύο υποψήφιων προµηθευτών 

χαρτιού ως προς την περιβαλλοντική τους επίδοση στο στάδιο της συσκευασίας 

& διανοµής. 

 

 

Σύγκριση περιβαλλοντικής επίδοσης 

 στο στάδιο Τέλους Ζωής - ∆ιάθεσης 

 Xerox Interhart 

Xerox 1 0.45 

Interhart 2.22 1 

 

Πίνακες 4.3 (δ)     Ο πίνακας ζευγαρωτών συγκρίσεων µεταξύ των δύο υποψήφιων προµηθευτών 

χαρτιού ως προς την περιβαλλοντική τους επίδοση στο τελευταίο στάδιο του 

κύκλου ζωής. 
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 Στην Εικόνα 4.1 παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσµατα της συνολικής σύνθεσης των 

παραπάνω δεδοµένων στο Super Decisions. Όπως ξεκάθαρα προκύπτει από τη λύση του µοντέλου, 

σύµφωνα µε τα πρότυπα που έθεσαν οι αρµόδιοι που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο, η Xerox 

Hellas µπορεί να θεωρηθεί πιο κατάλληλη επιλογή σε σχέση µε την ΙντερΧαρτ, µε βάση πάντα την 

περιβαλλοντική αξιολόγηση και µόνον αυτή. 

 

 

 

Εικόνα 4.1     Τα τελικά αποτελέσµατα της σύνθεσης των δεδοµένων του µοντέλου από το Super 

Decisions. 

 

 

Σχόλια   

 Παρά τους σχετικά υψηλούς δείκτες ασυνέπειας, η µεγάλη διαφορά µεταξύ των δύο τελικών 

περιβαλλοντικών δεικτών για τους υποψήφιους προµηθευτές (0.67 µε 0.33) δεν αφήνει περιθώρια 

ανατροπής του αποτελέσµατος. 

 Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης εφαρµογής θα µπορούσαν να γίνουν πιο 

αξιόπιστα και πιο αντικειµενικά µε τους εξής τρόπους: 

� Τον καλύτερο έλεγχο και τη σύγκριση µεταξύ των αντίστοιχων απαντήσεων των 

συµπληρωθέντων ερωτηµατολογίων, έτσι ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις 

αντιδιαµετρικά αντίθετων εσφαλµένων (biased) απαντήσεων.  

� Τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου από περισσότερα άτοµα και όχι απαραίτητα από το 

ίδιο τµήµα εργασίας. 

� Την σχετική ενηµέρωση των δύο υποψήφιων προµηθευτών. Θα µπορούσε να ζητηθούν από 

τους ίδιους συγκεκριµένα στοιχεία και πληροφορίες ή ακόµη και να επιδιώκονταν η 

συνεργασία µαζί τους για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Κάτι τέτοιο θα ωφελούσε 

και τους προµηθευτές, οι οποίοι θα είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν από πρώτο χέρι 

σχετικά µε τις απαιτήσεις και τα πρότυπα αξιολόγησης που θέτει ο πελάτης, που είναι το 

πανεπιστήµιο για την περίπτωση αυτή. Αυτό, αναµφίβολα, θα τους βοηθούσε να γίνουν πιο 

ανταγωνιστικοί.  
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4.3    Αξιολόγηση του Μοντέλου  
 

Θετικά Σηµεία 

 Από την πρώτη κιόλας επαφή µε το µοντέλο της ∆ΑΙ, αναγνωρίστηκαν ορισµένα οφέλη για 

την υπηρεσία από τη χρήση του: 

� Προσδιορίστηκαν νέα περιβαλλοντικά κριτήρια, κυρίως ποιοτικά, στα οποία αρχικά ίσως 

δεν θα δινόταν καθόλου σηµασία. Το κυριότερο είναι ότι µε την ιεραρχική δοµή της ∆ΑΙ 

γίνεται πιο σαφής και λιγότερο σύνθετη η χρήση αυτών των κριτηρίων.   

� To θέµα της «πράσινης» αξιολόγησης των προµηθευτών έγινε πιο ξεκάθαρο στα αρµόδια 

στελέχη που συµµετείχαν στην έρευνα. Μάλιστα, ισχυρίστηκαν πως πλέον γνωρίζουν 

καλύτερα πώς να αξιοποιήσουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν για την 

περιβαλλοντική δράση των προµηθευτών τους. 

� Τα  ίδια άτοµα πείστηκαν για τη σηµασία που έχει η αρχειοθέτηση στοιχείων καθώς και η  

καταγραφή πληροφοριών σχετικά µε την οικολογική δράση των προµηθευτών. Με τη 

βοήθεια της ∆ΑΙ είναι σε θέση πλέον να αναλύουν τα δεδοµένα αυτά πιο γρήγορα και 

αποτελεσµατικά.   

 

 

Πρακτικές δυσκολίες – Μειονεκτήµατα 

 Εκτός, όµως,  από τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου στην πράξη ανέκυψαν κάποια εµπόδια τα 

οποία ανέδειξαν κάποιες αδυναµίες του συστήµατος : 

� Το πρόβληµα της δύσκολης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά µε τους προµηθευτές. 

Έγινε φανερό πως υπήρχε καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά τα ποσοτικά κριτήρια που 

συνήθως δηµοσιεύονται, παρά για τα υπόλοιπα που είχαν να κάνουν µε τον ποιοτικό 

χαρακτηρισµό των εσωτερικών διεργασιών των προµηθευτών. Μεγάλο τµήµα των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την ικανοποιητική αξιολόγηση των κριτηρίων δεν είναι 

διαθέσιµο ή µπορεί να αποκτηθεί µε σχετικά µεγάλο κόστος. 

� Τα δεδοµένα που απαιτούνται είναι από τη φύση τους ιδιαιτέρως ευαίσθητα, επειδή 

ενδέχεται να εµπεριέχουν απόρρητες τεχνολογικές πληροφορίες ή να χρησιµοποιηθούν από 

τους αγοραστές ως µέσο πίεσης για τη µείωση των τιµών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

προτείνεται η µεσολάβηση ενός ανεξάρτητου εξωτερικού φορέα, ο οποίος θα αναλάµβανε 

την ασφαλή διακίνηση των απαραίτητων µόνο πληροφοριών, διασφαλίζοντας έτσι τη θέση 

των προµηθευτών. 

� Πολλά από τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ποιοτικά, κάτι που αναπόφευκτα οδηγεί στην 

υποκειµενική κρίση τους.   
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5.  Επίλογος 

 

Οι κλιµατολογικές αλλαγές, η αυξανόµενη οικολογική ευαισθησία του κόσµου, η 

κλιµακούµενη οικολογική δράση διαφόρων οργανώσεων, οι νέες ρυθµίσεις και η αυστηρότερη 

σχετική νοµοθεσία είναι µερικοί από τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις δίνουν 

µεγαλύτερη πλέον σηµασία στη σχέση τους µε το φυσικό περιβάλλον. Έτσι, µε την υιοθέτηση 

οικολογικών τακτικών στα πλαίσια της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας τους, οι 

επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η βιβλιογραφία και οι µελέτες πραγµατικών 

περιπτώσεων έχουν δείξει πως η σωστή διαχείριση της «πράσινης» εφοδιαστικής αλυσίδας µπορεί 

να οδηγήσει σε αύξηση των εταιρικών κερδών και του µεριδίου αγοράς, µε ταυτόχρονη βελτίωση 

της περιβαλλοντικής δράσης όχι µόνο του  ίδιου του οργανισµού, αλλά και των συνεργατών του. 

Ωστόσο, οι διάφορες περιβαλλοντικές πολιτικές των επιχειρήσεων παραµένουν ηµιτελείς εάν 

δεν καταφέρνουν να ενσωµατώσουν πλήρως στις διαδικασίες τους όλα τα µέλη της ΠΕΑ µε τα 

οποία έχουν τουλάχιστον άµεση συνεργασία (Walton et al. 1998). Εποµένως, υπάρχει η ανάγκη για 

ένα πρακτικό σύστηµα αξιολόγησης και επιλογής των συνεργατών σύµφωνα µε την οικολογική 

τους επίδοση.  

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αυτό µε ένα ειδικά 

διαµορφωµένο µοντέλο της ∆ΑΙ. 

Τα κύρια πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι τα εξής: 

� Συνυπολογίζει πλήθος κριτηρίων, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, µε σχετικά απλή 

διαδικασία. 

� Η ιεραρχική δοµή του µοντέλου βοηθάει στην σε βάθος κατανόηση του προβλήµατος και 

των σχέσεων που διέπουν τα δοµικά του στοιχεία (στόχοι, κριτήρια και υπο-κριτήρια 

αξιολόγησης, εναλλακτικές λύσεις κ.ά.) 

� Υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης µέσω κατάλληλου λογισµικού. 

� Το µοντέλο χαρακτηρίζεται από ευελιξία, δηλαδή µπορεί, µε τις κατάλληλες ρυθµίσεις, 

µπορεί να προσαρµοστεί και να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά σε πολλά και διαφορετικά 

µεταξύ τους περιβάλλοντα (υπηρεσίες, βιοµηχανική παραγωγή, λιανεµπόριο κ.ά ). 

 Οι βασικές κατηγορίες οικολογικών κριτηρίων που θεωρεί το µοντέλο της ∆ΑΙ για την 

«πράσινη» αξιολόγηση των συνεργατών είναι οι άµεσα µετρήσιµοι δείκτες, οι νέες επενδύσεις, η 

περιβαλλοντική διαχείριση, ο οικολογικός σχεδιασµός και οι διοικητικές ικανότητες. Επιπλέον, 

σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά µε την εκούσια συµµετοχή των επιχειρήσεων στο 

EMAS (Ε.Κ. αριθ. 761/2001), ως σηµαντικός τρόπος αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδρασης 

προτείνεται ο λειτουργικός κύκλος ζωής προϊόντος, ο οποίος αποτελείται από τα εξής στάδια: την 

προµήθεια πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, τη συσκευασία και διανοµή και το τέλος 
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ζωής και διάθεσης του προϊόντος. Μέσα από το µοντέλο της ∆ΑΙ, λοιπόν, γίνεται σαφής η σχέση 

που υπάρχει µεταξύ των βασικών οµάδων περιβαλλοντικών κριτηρίων και των φάσεων του κύκλου 

ζωής, καθώς και ο ρόλος τους στη διαδικασία αξιολόγησης των συνεργατών. 

 Με την πιλοτική δοκιµή του µοντέλου στην περίπτωση προµήθειας χαρτιού στο 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήµατα που περιγράφτηκαν παραπάνω. 

Οφείλουµε, ωστόσο, να αναφέρουµε και τις πρακτικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την 

εφαρµογή. Αυτές, κατά κύριο λόγο,  έχουν να κάνουν µε τη δυσκολία πρόσβασης σε στοιχεία και 

εσωτερικές διαδικασίες των προµηθευτών. Ένας τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος αυτού θα 

ήταν η εµπλοκή ενός ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα εγγυάται τη διασφάλιση του απορρήτου για 

τα ευαίσθητα δεδοµένα των προµηθευτών. Ένα ακόµη ζήτηµα που προέκυψε είναι αυτό των 

σχετικά υψηλών δεικτών ασυνέπειας, κάτι που ενδεχοµένως θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε τον 

καλύτερο έλεγχο των δύο ερωτηµατολογίων, έτσι ώστε να αποφευχθούν µεγάλες αποκλίσεις 

µεταξύ των αντίστοιχων απαντήσεων, ή µε την εφαρµογή της διαδικασίας σε µεγαλύτερο εύρος 

ερωτηθέντων και τµηµάτων του Πανεπιστηµίου.   

  

 

Προεκτάσεις του µοντέλου – Θέµατα για µελλοντική έρευνα        

  

 Υπάρχουν διάφορες προοπτικές για περεταίρω ανάπτυξη του µοντέλου. Καταρχήν, θα 

µπορούσε να αναπτυχθεί µια ποσοτική µέθοδος που θα µετέτρεπε τους δείκτες περιβαλλοντικής 

επίδοσης της ∆ΑΙ σε δείκτες κόστους. Κάτι τέτοιο βασίζεται στη λογική ότι µια χαµηλή οικολογική 

δράση πολύ πιθανόν να συνεπάγεται επιπλέον δαπάνες, όπως για παράδειγµα υψηλά πρόστιµα, 

κόστη αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών και µείωση πελατών λόγω κακής φήµης και µη 

ανταγωνιστικού εταιρικού προφίλ. Οι δείκτες που δίνει, λοιπόν, το µοντέλο της ∆ΑΙ σχετικά µε την 

περιβαλλοντική επίδοση των συνεργατών, θα µπορούσαν να αποτελέσουν συντελεστές εισόδου σε 

άλλο σύστηµα για τον προσδιορισµό ενδεχοµένως των ποσοτήτων των παραγγελιών ανά 

προµηθευτή ή των ποσοστών αµοιβών των εξωτερικών συνεργατών ή ακόµη και των χρεώσεων 

των ασφαλίστρων σε περιπτώσεις ασφάλισης των διαδικασιών. Επιπλέον, η όλη διαδικασία θα 

µπορούσε να ενσωµατωθεί κατάλληλα σε ένα ευρύτερο σύστηµα αξιολόγησης, το οποίο θα εξέταζε 

την επίδοση των υποψήφιων συνεργατών λαµβάνοντας υπόψη την τιµή, την ποιότητα, την 

αξιοπιστία, τη συνέπεια, την εξυπηρέτηση κ.α. χαρακτηριστικά. 
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Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην εφαρµογή του µοντέλου της ∆ιαδικασίας 

Αναλυτικής Ιεράρχησης (Analytical Hierarchy Process - AHP) στη διαδικασία «πράσινης» 

αξιολόγησης των υποψήφιων προµηθευτών χαρτιού του πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

 

Υπόθεση 

Παρακαλώ να επιλέξετε είτε δύο υποψήφιους προµηθευτές (και οι δύο του ίδιου τύπου προµήθειας) 

είτε δύο υποψήφιους υπεργολάβους (και οι δύο για την ανάληψη του ίδιου έργου) του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί συµπληρώνεται στα πλαίσια της εφαρµογής της 

πολυκριτηριακής µεθόδου ανάλυσης αποφάσεων, ∆ιαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης – ∆ΑΙ 

(Analytical Hierarchy Process - AHP), στην «πράσινη» αξιολόγηση και επιλογή συνεργατών. 

Συνιστάται η συµπλήρωση του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου να γίνει µε βάση είτε σχετικών 

αρχείων και ντοκουµέντων, είτε της προσωπικής κρίσης του αρµόδιου στελέχους είτε τον 

συνδυασµό αυτών.    

 

 

� Περιγραφή προβλήµατος : (Υποψήφιοι συνεργάτες & αντικείµενο συνεργασίας) 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

� Ονοµασία 1
ου

 εναλλακτικού φορέα (Νοµικό ή φυσικό πρόσωπο):   

           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

� Ονοµασία 2
ου

 εναλλακτικού φορέα (Νοµικό ή φυσικό πρόσωπο):  

      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Οδηγίες Συµπλήρωσης  

Το παρόν ερωτηµατολόγιο αποτελείται από ζευγαρωτές συγκρίσεις µεταξύ παραγόντων που 

συµβάλλουν στην επίτευξη του τελικού στόχου, ο οποίος είναι η αξιολόγηση - σύγκριση των 

εναλλακτικών φορέων ως προς την περιβαλλοντική τους επίδοση. 

Για την έκφραση των προτιµήσεων του αποφασίζοντος κατά τη διεξαγωγή των συγκρίσεων, 

χρησιµοποιείται η αριθµητική κλίµακα, µέσω ενός συστήµατος διακριτών αξιών, από το 1 έως το 9, 

η οποία εκφράζει την ισοδυναµία των προτιµήσεων, την ασθενή προτίµηση, την ισχυρή προτίµηση, 

την απόλυτη προτίµηση και ενδιάµεσες καταστάσεις, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα1.   

 

Αριθµητική τιµή Ερµηνεία 

1 Τα συγκρινόµενα στοιχεία είναι ίσης σηµασίας. 

3 Το ένα στοιχείο είναι ελαφρά πιο σηµαντικό από το άλλο. 

5 Το ένα στοιχείο είναι πολύ πιο σηµαντικό από το άλλο. 

7 Το ένα στοιχείο είναι πάρα πολύ πιο σηµαντικό από το άλλο. 

9 Το ένα στοιχείο είναι απόλυτα πιο σηµαντικό από το άλλο. 

2,4,6,8 Ενδιάµεσες τιµές. 

 

Πίνακας 1     Παρουσίαση της αριθµητικής κλίµακας 1-9. 

 

Η διάρθρωση του ερωτηµατολογίου ακολουθεί την ιεραρχική δοµή του προβλήµατος, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Η ακολουθία των ερωτήσεων, λοιπόν, µπορεί να χωριστεί σε τρία 

επιµέρους στάδια: 

 

1
ο
 Στάδιο (1

ο
-2

ο
 Επίπεδο): Σύγκριση µεταξύ των βασικών κατηγοριών περιβαλλοντικών κριτηρίων 

(2
ο
 Επίπεδο) ως προς τη συµβολή τους στην επίτευξη του τελικού στόχου (1

ο
 Επίπεδο). 

 

2
ο
 Στάδιο (2

ο
-3

ο
 Επίπεδο): Σύγκριση µεταξύ των βαθµών κρισιµότητας των φάσεων του κύκλου 

ζωής του προϊόντος (3
ο
 Επίπεδο) ως προς µία κατηγορία περιβαλλοντικών κριτηρίων (2

ο
 Επίπεδο) 

κάθε φορά. 

 

3
ο
 Στάδιο (3

ο
-4

ο
 Επίπεδο): Σύγκριση µεταξύ των επιπέδων περιβαλλοντικής επίδοσης των 

εναλλακτικών φορέων (4
ο
 Επίπεδο) για κάθε φάση του κύκλου ζωής προϊόντος (3

ο
 Επίπεδο) 

ξεχωριστά.     
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Σχήµα 1     Η Αναλυτική Ιεράρχηση των στοιχείων ( ∆έντρο Απόφασης)  του προβλήµατος της 

«πράσινης» αξιολόγησης των συνεργατών. 
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1
ο
 Στάδιο (1

ο
-2

ο
 Επίπεδο) 

 

1. Παρακαλώ να συµπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα (κυκλώνοντας τον κατάλληλο αριθµό) 

συγκρίνοντας ανά δύο τις κατηγορίες περιβαλλοντικών δεικτών (Κατηγορία 1 και Κατηγορία 2) 

ανάλογα µε τη συµβολή τους στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης (1= Τα 

συγκρινόµενα στοιχεία είναι ίσης σηµασίας, 9= Το ένα στοιχείο είναι απόλυτα πιο σηµαντικό 

από το άλλο). 

 

1
ο
 Στάδιο (1

ο
-2

ο
 Επίπεδο) 

Κατηγορία 1 
Συµβολή στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής 

επίδοσης 
Κατηγορία 2 

Άµεσα 

Μετρήσιµοι 

∆είκτες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Κόστη 

Βελτίωσης 

- Νέες 

Επενδύσεις 

Άµεσα 

Μετρήσιµοι 

∆είκτες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Περιβαλλοντική 

∆ιαχείριση 

Άµεσα 

Μετρήσιµοι 

∆είκτες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Οικολογικός 

Σχεδιασµός 

Άµεσα 

Μετρήσιµοι 

∆είκτες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
∆ιοικητικές 

Ικανότητες 

Κόστη Βελτίωσης 

- Νέες 

Επενδύσεις 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Περιβαλλοντική 

∆ιαχείριση 

Κόστη Βελτίωσης 

- Νέες 

Επενδύσεις 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Οικολογικός 

Σχεδιασµός 

Κόστη Βελτίωσης 

- Νέες 

Επενδύσεις 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
∆ιοικητικές 

Ικανότητες 

Περιβαλλοντική 

∆ιαχείριση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Οικολογικός 

Σχεδιασµός 

Περιβαλλοντική 

∆ιαχείριση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

∆ιοικητικές 

Ικανότητες 

Οικολογικός 

Σχεδιασµός 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

∆ιοικητικές 

Ικανότητες 
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2
ο
 Στάδιο (2

ο
-3

ο
 Επίπεδο) 

 

 

2. Παρακαλώ να συµπληρώσετε τους ακόλουθους πίνακες (κυκλώνοντας τον κατάλληλο αριθµό) 

συγκρίνοντας ανά δύο τα στάδια του Κύκλου Ζωής Προϊόντος (Στάδιο 1 και Στάδιο 2) ανάλογα 

µε το βαθµό κρισιµότητας αυτών ως προς κάθε επιµέρους κατηγορία περιβαλλοντικών δεικτών 

(1= Τα συγκρινόµενα στοιχεία είναι ίσης σηµασίας, 9= Το ένα στοιχείο είναι απόλυτα πιο 

σηµαντικό από το άλλο). 

 

  

2α. Πως θα αξιολογούσατε το βαθµό κρισιµότητας των φάσεων του Κύκλου Ζωής Προϊόντος 

σχετικά µε τους Άµεσα Μετρήσιµους ∆είκτες; 

 

 

 

2
ο
 Στάδιο (2

ο
-3

ο
 Επίπεδο) 

Στάδιο 1 
Σχετική κρισιµότητα ως προς τους  

Άµεσα Μετρήσιµους ∆είκτες  
Στάδιο 2 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παραγωγή 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Παραγωγή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Παραγωγή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 
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      2β. Πως θα αξιολογούσατε το βαθµό κρισιµότητας των φάσεων του Κύκλου Ζωής Προϊόντος 

σχετικά µε τα Κόστη Βελτίωσης - Νέες Επενδύσεις; 

 

 

 

2
ο
 Στάδιο (2

ο
-3

ο
 Επίπεδο) 

Στάδιο 1 
Σχετική κρισιµότητα ως προς τα  

Κόστη Βελτίωσης - Νέες Επενδύσεις 
Στάδιο 2 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παραγωγή 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Παραγωγή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Παραγωγή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 
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    2γ. Πως θα αξιολογούσατε το βαθµό κρισιµότητας των φάσεων του Κύκλου Ζωής Προϊόντος 

σχετικά µε την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση; 

 

 

 

2
ο
 Στάδιο (2

ο
-3

ο
 Επίπεδο) 

Στάδιο 1 
Σχετική κρισιµότητα ως προς την  

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση 
Στάδιο 2 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παραγωγή 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Παραγωγή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Παραγωγή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 
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       2δ. Πως θα αξιολογούσατε το βαθµό κρισιµότητας των φάσεων του Κύκλου Ζωής Προϊόντος 

σχετικά µε τον Οικολογικό Σχεδιασµό; 

 

      

2
ο
 Στάδιο (2

ο
-3

ο
 Επίπεδο) 

Στάδιο 1 
Σχετική κρισιµότητα ως προς τον  

Οικολογικό Σχεδιασµό 
Στάδιο 2 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παραγωγή 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Παραγωγή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Παραγωγή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 
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       2ε. Πως θα αξιολογούσατε το βαθµό κρισιµότητας των φάσεων του Κύκλου Ζωής Προϊόντος 

σχετικά µε τις ∆ιοικητικές Ικανότητες; 

 

      

  

2
ο
 Στάδιο (2

ο
-3

ο
 Επίπεδο) 

Στάδιο 1 
Σχετική κρισιµότητα ως προς τις 

 ∆ιοικητικές Ικανότητες 
Στάδιο 2 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παραγωγή 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Προµήθεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Παραγωγή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 

Παραγωγή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 

Συσκευασία 

& ∆ιανοµή 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τέλος Ζωής 

- ∆ιάθεση 
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3
ο
 Στάδιο (3

ο
-4

ο
 Επίπεδο) 

 

 

3. Παρακαλώ να συµπληρώσετε τους ακόλουθους πίνακες (κυκλώνοντας τον κατάλληλο αριθµό) 

συγκρίνοντας ανά δύο τους εναλλακτικούς συνεργάτες (Συνεργάτης 1 και Συνεργάτης 2) 

ανάλογα µε το επίπεδο περιβαλλοντικής επίδοσης αυτών στα επιµέρους στάδια του Κύκλου 

Ζωής Προϊόντος (1= Τα συγκρινόµενα στοιχεία είναι ίσης σηµασίας, 9= Το ένα στοιχείο είναι 

απόλυτα πιο σηµαντικό από το άλλο). 

 

 

3α. Πως θα αξιολογούσατε το επίπεδο περιβαλλοντικής επίδοσης µεταξύ των εναλλακτικών 

συνεργατών σχετικά µε το στάδιο της Προµήθειας; 

 

3
ο
 Στάδιο (3

ο
-4

ο
 Επίπεδο) 

Υποψήφιος 1 
Σύγκριση περιβαλλοντικής επίδοσης 

 στο στάδιο της Προµήθειας  
Υποψήφιος 2 

Συνεργάτης 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Συνεργάτης 2 

 

 

 

 

 3β. Πως θα αξιολογούσατε το επίπεδο περιβαλλοντικής επίδοσης µεταξύ των εναλλακτικών 

συνεργατών σχετικά µε το στάδιο της Παραγωγής; 

 

3
ο
 Στάδιο (3

ο
-4

ο
 Επίπεδο) 

Υποψήφιος 1 
Σύγκριση περιβαλλοντικής επίδοσης 

 στο στάδιο της Παραγωγής  
Υποψήφιος 2 

Συνεργάτης 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Συνεργάτης 2 
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3γ. Πως θα αξιολογούσατε το επίπεδο περιβαλλοντικής επίδοσης µεταξύ των εναλλακτικών 

συνεργατών σχετικά µε το στάδιο της Συσκευασίας & ∆ιανοµής; 

 

 

3
ο
 Στάδιο (3

ο
-4

ο
 Επίπεδο) 

Υποψήφιος 1 
Σύγκριση περιβαλλοντικής επίδοσης 

 στο στάδιο της Συσκευασίας & ∆ιανοµής  
Υποψήφιος 2 

Συνεργάτης 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Συνεργάτης 2 

 

 

 

 

3δ. Πως θα αξιολογούσατε το επίπεδο περιβαλλοντικής επίδοσης µεταξύ των εναλλακτικών 

συνεργατών σχετικά µε το στάδιο Τέλους Ζωής - ∆ιάθεσης; 

 

3
ο
 Στάδιο (3

ο
-4

ο
 Επίπεδο) 

Υποψήφιος 1 
Σύγκριση περιβαλλοντικής επίδοσης 

 στο στάδιο Τέλους Ζωής - ∆ιάθεσης 
Υποψήφιος 2 

Συνεργάτης 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Συνεργάτης 2 
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� Παρακαλώ να σηµειώσετε τυχόν δυσκολίες που αντιµετωπίσατε κατά τη συµπλήρωση του 

συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου, προβληµατισµούς, θετικές εντυπώσεις, επισηµάνσεις και 

παρατηρήσεις σας.  

 

           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

          Σας ευχαριστώ θερµά για το χρόνο σας, 

                                                                                             Με εκτίµηση 

ΒΑΛΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Μεταπτυχιακός φοιτητής του MBA 

 

 


