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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τον ορισμό της έννοιας της 
περιβαλλοντικής πράσινης λογιστικής. Θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε 
ποιοι την εφαρμόζουν τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιείται. Τον τρόπο 
που οργανώνεται και τους πόρους που θεωρούνται απαραίτητοι για την οργάνωση 
της. Θα εξετάσουμε επίσης την περιβαλλοντική πράσινη λογιστική και από την 
μακροοικονομική της σκοπιά. Τέλος θα παραθέσουμε παραδείγματα 
περιβαλλοντικής λογιστικής στην παγκόσμια οικονομία, σε ελαιουργείο και σε 
βιοτεχνία επίπλων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα των 
οικονομικών εργαλείων στην πράσινη λογιστική. Θα επικεντρωθούμε περισσότερο 
στους φόρους και τον τρόπο που αυτοί επηρεάζουν την παρουσίαση της λογιστικής 
θέσης μιας επιχείρησης από την οπτική της περιβαλλοντικής πολιτικής. Θα 
εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών φόρων, τους λόγους 
εφαρμογής τους, τα είδη περιβαλλοντικών φόρων που υπάρχουν και θα 
παρουσιάσουμε και ορισμένα παραδείγματα για αυτούς τους φόρους. Ακόμη θα 
αναφέρουμε τα υπόλοιπα οικονομικά εργαλεία που επηρεάζουν την πράσινη 
λογιστική καθώς και το θεωρητικό μοντέλο με το οποίο ενσωματώνονται οι 
πληροφορίες οι οποίες αφορούν την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των 
επιχειρήσεων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να προσδιορίσουμε την έννοια του 
περιβαλλοντικού κόστους με στόχο να μπορούμε να το διακρίνουμε και να είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε πως αυτό αντιμετωπίζεται από την περιβαλλοντική 
λογιστική. Θα παρουσιάσουμε την διαδικασία οικονομικού σχεδιασμού πρόληψης 
της ρύπανσης με αποτελεσματικό κόστος. Επίσης θα προσπαθήσουμε να 
παρουσιάσουμε την έννοια του περιβαλλοντικού εξόδου και του περιβαλλοντικού 
εσόδου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα πληροφοριακά συστήματα της 
πράσινης λογιστικής καθώς και στα περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης ( 
EMAS& ISO14001). Τέλος θα παρουσιάσουμε το παράρτημα στο οποίο περιέχονται 
περιβαλλοντικοί λογαριασμοί σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Εισαγωγή στην έννοια της περιβαλλοντικής-πράσινης λογιστικής 

Η περιβαλλοντική ή αειφόρος λογιστική είναι απότοκος της θεωρίας και της 

πρακτικής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) η οποία άρχισε να γίνεται γνωστή 

στο πρώτο τέταρτο του εικοστού αιώνα. Πράγματι η έννοια της ΕΚΕ προσδιορίζεται 

με αρκετή σαφήνεια ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη πράξη κατά τη 

δεκαετία του 60 και ιδαίτερα με τη δημοσίευση του κλασσικού βιβλίου του 

νομπελίστα οικονομολόγου Μ. Friedman με τίτλο «καπιταλισμός και ελευθερία»       

( capitalism and freedom). O Friedman  ανέδειξε με σαφήνεια ότι η κοινωνικά 

υπεύθυνη επιχείρηση αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον τύπο της 

συμβατικής επιχείρησης η οποία παραλείπει κατά τη λετιουργία της να 

ενσωματώσει στο στρατηγικό σχεδιασμό της ορισμένα «κοινωνικά αποδεκτά» 

πρότυπα. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο άρθρο αποτέλεσε τη θεμελιώδη ώθηση που 

επέδρασε αποφασιτικά ώστε οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν ειδικά προγράμματα 

για την υπεύθυνη διαχείριση κοινωνικών ζητημάτων που μέχρι τότε θεωρούνταν ότι 

δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και στην αποστολή του επιχειρηματικού 

management. Επίσης ο Friedman θεμελίωσε για πρώτη φορά πως οι επιχειρήσεις 

που εφαρμόζουν στρατηγικές κοινωνικής διαχείρισης παρουσιάζουν κατά κανόνα 

μεγαλύτερο πειρθώριο κέρδους ενώ θεμελίωσε επίσης με ξεκάθαρο τρόπο την αρχή 

ότι κάθε επιχείρηση υποχρεούται άτυπα να ενεργεί ως καλός πολίτης τόσο προς 

χάρη της ίδιας της βελτίωσης της κερδοφορίας της όσο και προς χάρη της 

κοινωνικής συνοχής.  

Μέχρι αυτή τη περίοδο τα θέματα που διαπραγματεύονταν οι επιχειρήσεις στο 

πλαίσιο της ΕΚΕ ήταν κυρίως τα κοινωνικά ζητήματα. Προς το τέλος όμως της ίδιας 

δεκαετίας στην ατζέντα της ΕΚΕ ενσωματώθηκαν και περιβαλλοντικές παράμετροι 

που θεωρήθηκαν ως ουσιώδεις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων κοινωνικών 

ομάδων. Εν ολιγοις οι επιχειρήσεις ανελάμβαναν να συμβάλλουν στην 

αποκατάσταση εκτός των κοινωνικών ζητημάτων  και ορισμένων από τα 

προβλήματα που οι ίδιες δημιουργούσαν στο περιβάλλον. Η ανάληψη όμως 



τέτοιων ευθυνών έστρεψε τις επιχειρήσεις να αναλάβουν και επιπρόσθετες 

υποχρεώσεις σε ότι αφορά την δημόσια συμπεριφορά τους όπως της δημοσιότητας, 

της αποκάλυψης, και της λογοδοσίας  σχετικά με τις δραστηριότητες τους στα 

σχετικά ζητήματα. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις δεσμεύονται πλέον να 

καταγράψουν και να δημοσιοποιήσουν τις δαπάνες που προκύπτουν κατά την 

εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών προκειμένου να προληφθούν ή να 

αποκατασταθούν τυχόν περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις ( environmental 

impacts). 

Οι πληροφορίες αυτού του είδους άρχισαν να παρακολουθούνται και να 

καταγράφονται με τις νεοφανείς μεθόδους της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής 

λογιστικής οι οποίες δεν έχουν και πολλά χρόνια που αναπτύχθηκαν ως διακριτοί 

κλάδοι της επιστήμης της λογιστικής. Η διεθνής βιβλιογραφία ταξινομεί τις 

μεθόδους αυτές με μια ποικιία κριτηρίων. Σε αυτή τη ταξινομική λογική ο Gray 

υποστηρίζει ότι τα τελευταία τριάντα χρόνια η κοινωνική λογιστική είναι δυνατόν να 

διακριθεί σε τρεις γενικές κατηγορίες: α) στον «κοινωνικό έλεγχο» στην οποία 

περιλαμβάνονται εκθέσεις που συντάσσονται από εξωτερικούς αναλυτές δίχως τη 

συμβολή του οργανισμού στη σχετική διαδικασία ( εξωτερικός περιβαλλοντικός και 

κοινωνικός έλεγχος) β) τη «σιωπηλή κοινωνική λογιστική» (silent social accounts) 

σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις καταγράφουν και αποκαλύπτουν σχετικές 

πληροφορίες σε εθελοντική βάση και τέλος γ) το «νέο κύμα» της κοινωνικής 

λογιστικής ( the “new wave” of social accounting) σύμφωνα με την οποία οι 

επιχειρήσεις προσπαθούν να καταγράψουν πληροφορίες σχετικά με 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα βασιζόμενες σε κάποια συστηματική 

μέθοδο και αντίστοιχα πρότυπα. 

Σημαντική προσέγγιση για την κατανόηση της εξέλιξης αυτών των μεθόδων καθώς 

και της σημερινής διαμόρφωσης αυτού του «νέου κύματος» της κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής λογιστικής είναι η διαχρονική μελέτη τους. Ο Mathews (1997) ένας 

συγγραφέας που έχει δημοσιεύσει ένα από τα σημαντικότερα άρθρα για την εξέλιξη 

αυτών των μεθόδων διακρίνει την κοινωνική και την περιβαλλοντική λογιστική με 

κριτήριο το χρονικό ορίζοντα της εμφάνισης και της ωρίμανσης τους σε τρεις 

περιόδους: α) η πρώτη καλύπτει το διάστημα της δεκαετίας του ’70 στο πλαίσιο της 



οποίας εμφανίζονται λογιστικές τεχνικές οι οποίες αποσκοπούν ως επί το πλείστον 

στην καταγραφή δαπανών για κοινωνικά ζητήματα, β) η δεύτερη φάση καλύπτει το 

διάστημα από το 1980 έως το 1990 όπου οι συγκεκριμένες μέθοδοι βοηθούν στην 

καταγραφή ζητημάτων που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και γ) η Τρίτη 

φάση που εκτείνεται από το 1990 και μετά στην οποία οι προτεινόμενες τεχνικές 

της λογιστικής επικεντρώνονται κυρίως στον υπολογισμό και την καταγραφή των 

μεταβολών που υφίσταται η κεφαλαική διάρθρωση της επιχείρησης από την 

εφαρμογή μέτρων και διαχειριστικών χειρισμών που σχετίζονται με την προστασία 

του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία. Επίσης στην τελευταία και 

τρέχουσα αυτή περίοδο εμφανίζονται τα πρώτα σπέρματα της αειφόρου 

λογιστικής. 

Την ίδια περίοδο διακρίνονται παράλληλα με αυτές τις τεχνικές και ορισμένες νέες 

οι οποίες βοηθούν στο να καταγραφούν οι δαπάνες που σχετίζονται με τα 

περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά ζητήματα διαμέσου των επίσημων λογιστικών 

συστημάτων. Συγκεκριμένα η επιτροπή International Standards and Accounting 

Reporting (ISAR ) των ΗΕ πρότεινε ορισμένες νέες τεχνικές για την καταγραφή και τη 

μέτρηση του χρηματικού κόστους που προκύπτει από την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σύμφωνα με αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να 

υπολογίζουν και να καταγράφουν τις δαπάνες για την περιβαλλοντική και κοινωνική 

διαχείριση στις επίσημες λογιστικές καταστάσεις( π.χ. τον ισολογισμό, το 

λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, το προσάρτημα  και τις ετήσιες οικονομικές 

εκθέσεις). 

Εννοιολογικός προσδιορισμός του περιεχομένου της περιβαλλοντικής λογιστικής 

Στα τελευταία δέκα χρόνια ίσως και περισσότερο από κάθε άλλη όψη του 

ζητήματος προβάλλεται ως αναγκαία η αναλυτική μελέτη των συνεργιών της 

επιχείρησης με τα περιβάλλοντα της (φυσικό- κοινωνικό- οικονομικό). Αυτή η 

ανάγκη προβάλλει στις θεωρίες του μάνατζμεντ σύμφωνα στις οποίες 

επισημαίνεται εξαντλητικά ότι η λειτουργία και η δομή της επιχείρησης επηρεάζεται 

τόσο άμεσα όσο και έμμεσα από τις αλλαγές που προκαλούνται στα εξωτερικά 

περιβάλλοντα της. Στο πλαίσιο της αειφόρου πολιτικής τέτοιες μεταβολές 



θεωρούνται η υποβάθμιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, η εμφάνιση, 

η ένταση προβλημάτων κοινωνικής παθογένειας και συνοχής σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται από τις ρυθμιστικές αρχές του 

κράτους ( περιβαλλοντική νομοθεσία) ή ο σχεδιασμός και η χρήση οικονομικών 

εργαλείων (περιβαλλοντικοί φόροι) για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Εξίσου 

σημαντικές είναι και οι επιδράσεις που δέχεται κάθε κατηγορία του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης από την καθημερινή λειτουργία της ίδιας. Τέτοιες 

επιδράσεις είναι δυνατό να προκαλέσει η επιχείρηση στην ποιότητα των φυσικών 

πόρων, στην ποιότητα του αέρα(φυσικό κεφάλαιο) ,στην απασχόληση, στην 

ποιότητα της ζωής των μελών της κοινωνίας(κοινωνικό κεφάλαιο), την ένταση του 

φαινομένου της παγκοσμιοποίησης (οικονομικό κεφάλαιο). 

Η αναλυτική καταγραφή των επιδράσεων που υφίσταται η οικονομική δομή της 

επιχείρησης από την «περιβαλλοντική ή αειφορική δραστηριότητα της» αποτελεί 

ένα από τα βασικά στοιχεία που η ίδια χρειάζεται προκειμένου εν συνεχεία να 

διαχειριστεί το κόστος και το όφελος που θα προκύψει από την εφαρμογή δράσεων 

και μέτρων που απαιτούνται για την αντιστάθμιση τους.  

Η λογιστική είναι η βασική γλώσσα με την οποία η επιχείρηση επικοινωνεί με τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις με την κοινωνία καθώς επίσης και με τις ποικίλες 

ενδιαφερόμενες μονάδες πληθυσμού. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή ουσιαστικά 

παρέχεται η δυνατότητα μιας επιλεκτικής αλλά ταυτόχρονα δυναμικής συμβολικής 

αντιπροσώπευσης της επιχειρησιακής οντότητας. Η λεπτομερειακή γλώσσα του 

ενεργητικού του παθητικού του κόστους και του κέρδους παρέχει μια σειρά από 

εννοιλογικά σχήματα και γενικότερα ένα λεξικό το οποίο είναι σημαντικό για την 

αυτόαναπαράσταση της επιχειρηματικής ορθολογικότητας. Σήμερα η επιχείρηση με 

τη χρήση της λογιστικής μεταφράζει στη γλώσσα της τις επιδράσεις που δέχεται από 

τα περιβάλλοντα της ενώ δημοσιοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για την αξιόπιστη 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών( Gray et al, Medley , Larrinaga-Gonazalez et 

al). 

 Για τον σχετικά νεοφανή κλάδο της λογιστικής που παρακολουθεί τις νέες 

πληροφορίες που σχετίζονται με την κοινωνική και την περιβαλλοντική διαχείριση 



χρησιμοποιούνται οι όροι περιβαλλοντική (πράσινη) κοινωνική ενώ τελευταία 

χρησιμοποιείται και ο όρος της αειφόρου λογιστικής. Οι έννοιες αυτές στη διεθνή 

φιλολογία άλλοτε θεωρούνται ταυτόσημες ενώ άλλοτε διακρίνονται. Ωστόσο είναι 

παράδοξο το γεγονός ότι ενώ ο τομέας της περιβαλλοντικής (πράσινης) και της 

κοινωνικής λογιστικής είναι υπό διαρκή έρευνα τα τελευταία χρόνια δεν 

εμφανίζεται ακόμα κάποια ευρύτερη συμφωνία για το περιεχόμενο των όρων 

αυτών( Gray et al). 

Οι Gray et al υποστηρίζουν ότι οι έννοιες της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής 

λογιστικής μπορεί να συνδυαστούν και να ορίζουν το περιεχόμενο μιας κοινής 

κατηγορίας ως «τη διαδικασία αποτίμησης και δημοσίευσης των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών πληροφοριών που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία 

της επιχείρησης προς τις συναφείς προς τη λειτουργία της ομάδες». Πάνω σε αυτή 

τη λογική αρκετοί συγγραφείς προσδιορίζουν του βασικούς στόχους που επιδιώκει 

η επιχείρηση με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και της κοινωνικής λογιστικής 

που μπορούν να ταξινομηθούν στους ακόλουθους: α) βελτίωση της φήμης και της 

εικόνας της ( Hasseldine et al,2005) β) παροχή αξιόπιστων πληροφοριών στις 

ενδιαφερόμενες ομάδες σχετικά με την επίδοση της σε κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά ζητήματα ( Cerin and Karlson,2002) γ) νομιμοποίηση της 

λειτουργίας της (Deegan et al, 2002) δ) βελτίωση της απόδοσης της μετοχικής αξίας 

της ( Thomas, 2001) ε) υπολογισμό του κόστους υλοποίησης της περιβαλλοντικής 

και της κοινωνικής διαχείρισης ( Huges et al, 2001) στ) επιδράσεις στην κεφαλαιακή 

διάρθρωσητης (  Johnston, 2005) και ζ) επισήμανση των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ 

των επενδύσεων για στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης της επιχείρησης ( Al- Tuwairji et al, 2004). 

Ο Mathews (1997) για το ίδιο ζήτημα παρατηρεί ότι η κοινωνική και περιβαλλοντική 

λογιστική είναι δυο διακριτές έννοιες με διαφοτερικά περιεχόμενα. Ο ίδιος ορίζει 

οτι στην έννοια της «κοινωνικής λογιστικής καταγράφονται και δημοσιοποιούνται 

κυρίως ζητήματα σχετικά με τα διακαιώματα των εργαζομένων (π.χ. δαπάνες για 

την ασφάλεια τους) και τη «συμπεριφορά» της επιχείρησης έναντι της τοπικής 

κοινωνίας (λ.χ. πληρωμή φόρων) ενώ η έννοια της «περιβαλλοντικής λογιστικής 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία σχετικά με την πρόληψη (π.χ. δαπάνες 



αντιρρυπαντικής τεχνολογίας) και την αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων 

στο φυσικό περιβάλλον (λ.χ. δαπάνες υποκατάστασης υποβαθμισμένου τοπίου)». 

Η περιβαλλοντική πράσινη λογιστική αποτελεί διαχειριστικό εργαλείο για σκοπούς 

όπως η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, ο έλεγχος του κόστους, η 

επένδυση σε καθαρότερες τεχνολογίες, η ανάπτυξη πιο φιλικών προς το περιβάλλον 

διεργασιών και προιόντων και η λήψη αποφάσεων με βάση περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το μείγμα προιόντος, τη διατήρηση του στην αγορά και την 

τιμολόγηση του. Σκοπός της περιβαλλοντικής λογιστικής είναι να εφαρμοσθεί η 

κατανομή του κόστους στον προυπολογισμό των κεφαλαίων και στο σχεδιασμό της 

διεργασίας ή και του προιόντος. 

Μπορεί να πει κανείς ότι η Περιβαλλοντική Λογιστική είναι πολύ απλά μια καλύτερη 

προσέγγιση της κλασσικής λογιστικής που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα κόστη που 

σχετίζονται με τις πρώτες ύλες που «χάνονται» κατά την παραγωγική διαδιακασία 

(φύρα) τα απόβλητα που δημιοουργούνται και άλλα κόστη άμεσα συνδεδεμένα με 

περιβαλλοντικά ζητήματα. Όπως ακριβώς η συμβατική έτσι και η περιβαλλοντική 

λογιστική μπορεί να παρέχει πληροφόρηση σε χρηματικές ή φυσικές μονάδες 

καλύπτοντας συγκεκριμένες χρονικές περιοδους για όλα τα περιβαλλοντικά έξοδα 

και έσοδα και να τα παρουσιάσει σε ειδικές εκθέσεις. Τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την περιβαλλοντική λογιστική μπορούν να φανούν χρήσιμα σε 

διάφορους τύπους επιχειρήσεων δίνοντας τους τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη 

διαδικασία παραγωγής και ταυτόχρονα να μπορούν υπεύθυνα να ενημερώσουν 

τρίτους για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης τους. 

 

Τι περιλαμβάνει ο όρος περιβαλλοντική πράσινη λογιστική 

 

Στον όρο περιβαλλοντική πράσινη λογιστική περιλαμβάνονται τρεις έννοιες. Η 

πράσινη λογιστική μπορεί να στηρίζει τη Δημόσια Λογιστική, τη Χρηματοοικονομική 

Λογιστική και τη Διοικητική Λογιστική των επιχειρήσεων. Στον  παραπάνω όρο 

υπάρχουν τρία διακριτά πλαίσια με διαφορετικές χρήσεις: 
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Η Δημόσια Λογιστική είναι μια μακροοικονομική τεχνική. Το ακαθάριστο εγχώριο 

προιόν (ΑΕΠ) είναι ένα παράδειγμα. Το ΑΕΠ είναι το μέτρο της ροής αγαθών και 

υπηρεσιών μέσα στην οικονομία. Αποτελεί συχνά βασικό κριτήριο της οικονομικής 

ευημερίας της κοινωνίας μας. Το ακαθάριστο εγχώριο προιόν αποτελεί το 

γνωστότερο μέτρο αξιολόγησης της μακροοικονομικής δραστηριότητας. Έχοντας 

αναπτυχθεί τη δεκαετία του 1930 το ΑΕΠ κατέστη το σύνηθες μέτρο σύγκρισης που 

χρησιμοποιείται από τους ανά τον κόσμο διαμορφωτές πολιτικής και 

χρησιμοποιείται ευρέως στους δημόσιους διαλόγους. Στο ΑΕΠ συνεκτιμάται η 

προστιθέμενη αξία όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται στον 

χρηματικό παράγοντα. Βασίζεται σε σαφή μεθοδολογία που επιτρέπει συγκρίσεις 

σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και μεταξύ διαφόρων χωρών και περιφερειών. 

Επίσης το ΑΕΠ έχει καταλήξει να θεωρείται ως αντιπροσωπευτικός δείκτης της 

συνολικής κοινωνικής ανάπτυξης και εν γένει προόδου. Ωστόσο εξαιτίας του 

σχεδιασμού και του σκοπού του δεν μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία 

συζητήσεων χάραξης πολιτικής σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα το ΑΕΠ δεν μετρά 

την περιβαλλοντική αειφορία ή την κοινωνική ένταξη και οι περιορισμοί αυτοί  

πρέπει να συνεκτιμώνται όταν ο δείκτης χρησιμοποιείται σε αναλύσεις χάραξης 

πολιτικής και συζητήσεις. 



Η ανάγκη βελτίωσης των δεδομένων και των δεικτών προς συμπλήρωση του ΑΕΠ 

αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο και αποτελεί τον άξονα σειράς διεθνών 

πρωτοβουλιών. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες επίσης αντανακλούν τις νέες κοινωνικές 

και πολιτικές προτεραιότητες. Το Νοέμβρη του 2007 η Ευρωπαική Επιτροπή μαζί με 

το Ευρωπαικό κοινοβούλιο, τη Λέσχη της Ρώμης, το WWF και τον ΟΟΣΑ οργάνωσαν 

το συνέδριο πέρα από το ΑΕΠ ( beyond GDP). Το συνέδριο ανέδειξε την ύπαρξη 

ισχυρής υποστήριξης εκ μέρους των διαμορφωτών πολιτικής, οικονομικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών ειδικών και της κοινωνίας των πολλών στη 

διαμόρφωση δεικτών και τη συμπλήρωση του ΑΕΠ και αποβλέπει στην πληρέστερη 

ενημέρωση στα πλαίσια της στήριξης των αποφάσεων πολιτικής.Ο όρος 

περιβαλλοντική λογιστική μπορεί να αναφέρεται σ αυτό το οικονομικό πλαίσιο. Για 

παράδειγμα η περιβαλλοντική λογιστική μπορεί να χρησιμοποιεί φυσικές ή 

νομισματικές μονάδες για να αναφέρεται στην κατανάλωση των φυσικών πόρων 

τόσο των ανανεώσιμων όσο και των μη ανανεώσιμων. Σ αυτό το πλαίσιο η 

περιβαλλοντική λογιστική ορίζεται και ως Λογιστική των Φυσικών Πόρων. 

 

 

 

Η Χρηματοοικονομική Λογιστική καθιστά ικανές τις επιχειρήσεις να ετοιμάζουν 

χρηματοοικονοομικές εκθέσεις για χρήση από επενδυτές δανειστές και άλλους. Οι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις αλλά και οι ανώνυμες εταιρείες γενικά 

πρέπει να δημοσιεύουν πληροφορίες για την χρηματοοικονομική τους κατάσταση 

τουλάχιστον κάθε χρόνο με βάση τους κανόνες –διατάξεις και νόμους που ισχύουν 



κάθε φορά. Η περιβαλλοντική λογιστική σ αυτό το πλαίσιο αναφέρεται στην 

εκτίμηση και στη δημοσίευση περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και στο 

περιβαλλοντικό κόστος από απόψεως χρηματοοικονομικής. 

 

Η Διοικητική Λογιστική είναι η διαδικασία αναγνωρίσεως συλλογής και αναλύσεως 

πληροφοριών βασικά γα εσωτερική χρήση. Ένας κύριος σκοπός της διοικητικής 

λογιστικής είναι η υποστήριξη των μακρόπνοων αποφάσεων της επιχείρησης. Η 

διοικητική λογιστική μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία για το κόστος, τα επίπεδα 

παραγωγής, τα αποθέματα και τις συσσωρευμένες εργασίες καθώς και για άλλα 

ζωτικά θέματα της επιχείρησης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το σύστημα 

διοικητικής λογιστικής χρησιμοποιούνται για να σχεδιασθεί να αξιολογηθεί η 

πορεία της επιχείρησης με μια ποικιλία τρόπων όπως: 

 

Προγραμματισμός και προσέλκυση της προσοχής του μάνατζμεντ. 

Πληροφορίες  για αποφάσεις τέτοιες όπως οι προμήθειες (π.χ. παραγωγή αντί για 

αγορά ), οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, η κοστολόγηση και 

τιμολόγηση προιόντων, η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων, η σχεδίαση 

προιόντων και διεργασιών και οι στρατηγικές συμμορφόσεως. 

 

Έλεγχος και παρακίνηση της συμπεριφοράς για βελτίωση των επιχειρηματικών 

αποτελεσμάτων. 

Ακριβώς όπως και η διοικητική λογιστική αναφέρεται στη χρήση πολλών στοιχείων 

κόστους και απόδοσης από τους διαχειριστές των επιχειρήσεων στη λήψη πάρα 

πολλών διαχειριστικών αποφάσεων έτσι και η περιβαλλοντική λογιστική 

αναφέρεται στη χρήση στοιχείων για το περιβαλλοντικό κόστος και την 

περιβαλλοντική απόδοση στις επιχειρηματικές αποφάσεις και λειτουργίες. 

 

Επίσης θα πρέπει να ορίσουμε το περιβαλλοντικό κόστος. Το περιβαλλοντικό 

κόστος έχει 2 βασικές διαστάσεις.α) Μπορεί να αναφέρεται μόνο σε δαπάνες που 

επηρεάζουν απ ευθείας τα βασικά μεγέθη της εταιρείας( ιδιωτικό κόστος) και β) 

μπορεί να περιλαμβάνει τις δαπάνες για τα άτομα, την κοινωνία και το περιβάλλον 

για τα οποία μια εταιρεία δεν είναι υπόλογη( συλλογικό κόστος). Το ιδιωτικό κόστος 



είναι σημαντικό καθώς είναι το κόστος με το οποίο οι εταιρείες αρχίζουν να 

εφαρμόζουν την περιβαλλοντική λογιστική τους. 

 

Λόγοι εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Λογιστικής 

 

Το περιβαλλοντικό κόστος (θα αναφερθούμε σε επόμενο κεφάλαιο εκτενώς) είναι 

ένας από τους πολλούς τύπους κόστους που οι επιχειρήσεις δημιουργούν καθώς 

παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες τους. Η περιβαλλοντική απόδοση 

είναι ένα από τα πολλά κριτήρια της επιχειρηματικής επιτυχίας. Το περιβαλλοντικό 

κόστος και η περιβαλλοντική απόδοση έλκουν την προσοχή της διεύθυνσης της 

εταιρείας για λόγους όπως: 

• Πολλές περιβαλλοντικές δαπάνες μπορούν να μειωθούν σημαντικά ή να 

εξαφανισθούν ως αποτέλεσμα επιχειρηματικών αποφάσεων, ξεκινώντας 

από λειτουργικές αλλαγές και μειώσεις στις σπατάλες και τελειώνοντας με 

επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες ή ανασχεδιασμό των 

προιόντων και διεργασιών. Πολλές περιβαλλοντικές δαπάνες (π.χ. η 

σπατάλη και απόρριψη πρώτων υλών) μπορεί να μην παρέχουν 

προστιθέμενη αξία σε μια διεργασία σύστημα ή προιόν. 

• Οι περιβαλλοντικές δαπάνες (και επομένως οι πιθανές εξοικονομήσεις 

κόστους) μπορεί να συγχέονται στο λογαρισμό των γενικών εξόδων ή και να 

αγνοούνται εντελώς. 

• Πολλές επιχειρήσεις έχουν ανακαλύψει ότι το περιβαλλοντικό κόστος μπορεί 

να αντισταθμιστεί με τη δημιουργία προσόδων  από πωλήσεις αποβλήτων , 

υποπροιόντων ή μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων ρυπάνσεως ή πωλήσεως 

καθαρών τεχνολογιών. 

• Καλύτερη διαχείριση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να συντελέσει 

στη βελτίωση της περιβαλλοντικής αποδόσεως και σε σημαντικά οφέλη για 

την ανθρώπινη υγεία όπως και στην επιτυχία γενικώς της επιχείρησης. 

• Κατανόηση του περιβαλλοντικού κόστους και της περιβαλλοντικής 

απόδοσης των διαδικασιών και προιόντων μπορεί να προωθήσει πιο σωστή 

κοστολόγηση και τιμολόγηση των προιόντων και μπορεί να βοηθήσει τις 



επιχειρήσεις στο σχεδιασμό περιβαλλοντικά προτιμότερων διεργασιών 

προιόντων και υπηρεσιών για το μέλλον. 

• Συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τους ανταγωνιστές μπορεί να προκύψει 

από διεργασίες προιόντα και υπηρεσίες που μπορούν να εμφανίζονται ως 

περιβαλλοντικά προτιμητέα. 

• Η λογιστική για το περιβαλλοντικό κόστος και την περιβαλλοντική απόδοση 

μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη και τη λειτουργία της επιχειρήσεως με ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος. Έτσι τώρα που 

τέτοια συστήματα γίνονται για τις εταιρείες αναγκαιότητα( π.χ. ISO 14001, 

EMAS) η περιβαλλοντική λογιστική θα είναι πολύ απαραίτητη. 

 

   

 

 Από ποιους εφαρμόζεται η περιβαλλοντική λογιστική 

 

Η περιβαλλοντική λογιστική μπορεί να εφαρμόζεται από επιχειρήσεις μεγάλες και 

μικρές σε περίπου κάθε βιομηχανικό κλάδο τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο 

και των υπηρεσιών. Μπορεί να εφαρμόζεται σε μεγάλη ή μικρή κλίμακα ( επίπεδα 

διεργασίας συστήματος, προιόντος, εργοστασίου ή και ολόκληρης της επιχείρησης) 

συστηματικά ή ανάλογα με τις ανάγκες. 

Οι εταιρείες με επίσημα συστήματα διαχειρίσης του περιβάλλοντος μπορεί να 

θελήσουν να θεσμοθετήσουν την περιβαλλοντική λογιστική επειδή είναι ένα λογικό 

εργαλείο υποστηρίξεως αυτών των συστημάτων. Ομοίως πολλές εταιρείες έχουν 

αρχίσει ή εξετάζουν νέες επιχειρηματικές προσεγγίσεις στις οποίες η 

περιβαλλοντική λογιστική μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τέτοιες προσεγγίσεις 

μπορεί να είναι: 

• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Περιβάλλοντος 

• Ανασχεδιασμός των Επιχειρηματικών Διεργασιών 

• Μείωση του κόστους 

• Κόστος Ποιότητας και Κόστος Ποιότητας Περιβάλλοντος 

• Σχεδίαση για το Περιβάλλον/ Σχεδίαση Κύκλου Ζωής 



• Εκτίμηση του Κύκλου ζωής 

• Κοστολόγηση του Κύκλου ζωής 

 

Ιστορικά οι αξιολογήσεις των κεφαλαιακών προυπολογισμών συχνά δεν 

περιλαμβάνουν όλες τις περιβαλλοντικές δαπάνες και εξοικονομήσεις κόστους. 

Συνεπώς οι αποφάσεις για τους προυπολογισμούς κεφαλαίων μπορεί να 

προκαλέσουν πρόωρη απόρριψη επενδυτικών σχεδίων για πρόληψη της ρύπανσης 

ακόμα και αν αυτά τα σχέδια περιλαμβάνουν σημαντική εξοικονόμηση 

περιβαλλοντικού κόστους που συχνά όμως παραγνωρίζεται. Η σπουδαιότητα του 

θεωρούμενου περιβαλλοντικού κόστους στην αξιολόγηση όλων των εναλλακτικών 

λύσεων και όχι μόνο στα σχέδια για την πρόληψη της ρύπανσης υπονοείται ως 

προυπόθεση σ αυτό το κεφάλαιο. Η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων για την 

πρόληψη της ρύπανσης με βάση  ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που 

χρησιμοποιούνται για άλλες επενδύσεις επιτρέπει στα επενδυτικά σχέδια 

πρόληψης της ρύπανσης να συγκριθούν άμεσα για κάθε ποσό που επενδύεται. 

 

Γιατί πρέπει να την εξετάσουμε 

 

Ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών ακόμα και μεγάλες εταιρείες σε διάφορους 

κλάδους με αξιόλογα διοικητικά στελέχη υποτιμούν κόστη και ροές πρώτων υλών 

που σχετίζονται με το περιβάλλον και επιδρούν άμεσα στην παραγωγική 

διαδικασία. Η ποσότητα και η αξία πρώτων υλών που εκρέουν ως απόβλητα 

(σκουπίδια ,υγρά απόβλητα, αέριες εκπομπές ) το πραγματικό κόστος της 

διαχείρησης των απορριμάτων ( συλλογή, διαχωρισμός, ανακύκλωση και τελική 

διάθεση) ή έμμεσες συνέπειες όπως το κόστος για συμμόρφωση με την νομοθεσία 

που γίνεται όλο και πιο αυστηρή και το κόστος πιθανόν μηνύσεων για 

περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι μερικές από τις περιπτώσεις υποτίμησης που 

προαναφέρθηκαν. Όταν οι επιχειρηματίες δεν έχουν καθαρή εικόνα των ροών 

αυτών δεν μπορούν ούτε να διαχειριστούν ούτε να τις μειώσουν. Οι επιχειρήσεις 

που δεσμεύονται σοβαρά στην ιδέα βελτίωσης του περιβαλλοντικού τους προφίλ 

χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την περιβαλλοντική λογιστική μπορούν να 

ωφεληθούν με διάφορους τρόπους: 



• Λιγότερα απόβλητα και καλύτερη διαχείριση αυτών καθώς και 

εξοικονόμηση χρημάτων για τη διαχείριση τους ενώ ταυτόχρονα καλύπτεται 

καλύτερα από τις ανάγκες της εταιρείας  για εσωτερική πληροφόρηση. 

• Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας πρακτική που απαντά άριστα στις 

προκλήσεις της ανταγωνιστικής ευρωπαικής αγοράς. 

• Εκμετάλλευση κρατικών χρηματοδοτήσεων και ευρωπαικών επιχορηγήσεων 

και ταυτόχρονη μείωση του κινδύνου μηνύσεων ή επιβολής προστίμων και 

φόρων. 

• Καλύτερη πληροφόρηση γνώση και διαχείριση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και βελτίωση της εικόνας της εταιρείας στους πελάτες, σε 

επενδυτές, στην τοπική κοινωνία, στο κράτος σε περιβαλλοντικές 

οργανώσεις και γενικά χτίσιμο δυνατών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

Η περιβαλλοντική λογιστική δεν αφορά μόνο τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της 

εταιρείας  αλλά υποστηρίζει καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις σε όλους τους 

τομείς. 

 

Οργάνωση περιβαλλοντικής πράσινης λογιστικής 

 

Σε πρώτη φάση θα πρέπει να αναλογιστούμε αν η επιχείρηση  έχει καθαρή εικόνα 

για τα παρακάτω θέματα: 

• Την ποσότητα και την αξία των πρώτων υλών που χάνονται υπό την μορφή 

αποβλήτων 

• Το ακριβές κόστος της διαχείρισης απορριμάτων 

• Τα κόστη της συμμόρφωσης με την νομοθεσία και των πιθανών μηνύσεων 

Αν δεν έχουμε αυτή την πληροφορία διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή ακόμα και αν 

δεν είμαστε σίγουροι για το πόσο ακριβείς είναι οι εκτιμήσεις μας θα πρέπει να 

εξετάσουμε σοβαρά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος 

περιβαλλοντικής λογιστικής. Στην περίπτωση για παράδειγμα μιας μικρής 

επιχείρησης με περιορισμένους πόρους μπορούμε να εξετάσουμε το ερώτημα « 

συμφέρει να ανακυκλώσω – να επαναχρησιμοποιήσω τα υλικά συσκευασίας ή όχι»; 

Μικρής κλίμακας ερωτήματα σαν και αυτό θα αναδείξουν αναμφισβήτητα τα 



πλεονεκτήματα της περιβαλλοντικής λογιστικής και έπειτα μπορούμε σταδιακά να 

βελτιώσουμε την διαδικασία κοστολόγησης των προιόντων μας. 

 

Τι πόρους θα χρειαστούμε; 

 

Θα πρέπει να έχουμε υποψιν μας ότι η περιβαλλοντική λογιστική είναι μια νέα 

προσέγγιση στη διοίκηση των επιχειρήσεων χωρίς απόλυτα πρότυπα και κανόνες 

συνεπώς η ερώτηση σχετικά με τους πόρους εξαρτάται από το μέγεθος της 

εταιρείας και τις ανάγκες που εμείς έχουμε για πληροφόρηση. Αντίστοιχες μελέτες 

έχουν δείξει οτι το βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι η δέσμευση της διοίκησης 

της εταιρείας για αλλαγή προς ένα σύστημα οικονομικά βιώσιμο και 

περιβαλλοντικά υπεύθυνο. Εκτός από αυτόν τον πολύ σημαντικό παράγοντα 

πιθανώς να χρειαστούμε κάποιο είδος εξωτερικού συμβούλου για την εκπαίδευση 

του προσωπικού μας και τις πρωτες μελέτες. Από κει και έπειτα οι υποψήφιες 

αλλαγές οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τον σχεδιασμό βάσει περιβαλλοντικής 

λογιστικής θα αποσβένουν το κόστους τους μακροχρόνια. Τόσο το μέγεθος της 

επιχείρησης όσο και το εύρος των αλλαγών θα καθορίσουν ιδιαίτερες ανάγκες όπως 

τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερων πληροφοριακών συστημάτων. 

Πρέπει να επαναλάβουμε ότι η περιβαλλοντική λογιστική είναι ένα εξειδικευμένο 

σύστημα διοίκησης που αφορά στην εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης 

συνεπώς μετά την εφαρμογή του οι απαιτήσεις τόσο σε ανθρώπινους όσο και 

υλικούς πόρους είναι περιορισμένες. 

 

Ολοκληρωμένη οικονομικοπεριβαλλοντική λογιστική 

Η επιτροπή παρουσίασε την πρώτη στρατηγική της για την πράσινη λογιστική το 

1994. Έκτοτε η Eurostat και τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τα ΗΕ και τον ΟΟΣΑ 

ανέπτυξαν και δοκίμασαν με επιτυχία μεθόδους λογιστικής με αποτέλεσμα πολλά 

κράτη μέλη να διαβιβάζουν τώρα σε τακτική βάση τις πρώτες σειρές 

περιβαλλοντικών λογαριασμών.  



Συνηθέστεροι είναι οι λογαριασμοί που αφορούν τη φυσική ροή των 

ατμοσφαιρικών εκπομπών ( συμπεριλαμβανομένων των αέριων θερμοκηπίου) και 

της υλικής κατανάλωσης καθώς και οι οικονομικοί λογαριασμοί οι σχετικοί με τις 

δαπάνες και τους φόρους περιβαλλοντικής προστασίας. Ως επόμενο βήμα η 

επιτροπή προτίθεται να προτείνει την συγκέντρωση δεδομένων των τομέων αυτών 

σε όλα τα μέλη κράτη. Στη συνέχεια θα μπορούσαν να δημιουργηθούν φυσικοί 

περιβαλλοντικοί λογαριασμοί για την ενεργειακή κατανάλωση την παραγωγή και 

επεξεργασία αποβλήτων καθώς και οικονομικοί λογαριασμοί για επιχορηγήσεις 

σχετιζόμενες με το περιβάλλον. Η επιτροπή υπολογίζει να έχει το αργότερο το 2013 

έτοιμους τέτοιους λογαρασμούς για την ανάλυση πολιτικών. Προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των λογαριασμών η επιτροπή προτίθεται να 

προτείνει στις αρχές του επόμενου έτους ένα νομικό πλαίσιο για την 

περιβαλλοντική λογιστική. 

Μια δεύτερη κατηγορία περιβαλλοντικών λογαριασμών αφορά το φυσικό κεφάλαιο 

και ειδικότερα τις μεταβολές σε επίπεδο αποθεμάτων (πόρων). Μεταξύ των 

λογαριασμών αυτών οι αποδοτικότεροι είναι αυτοί που αφορούν τα δάση και την 

αλιεία. Η επιτροπή θα συμβάλει στις τρέχουσες εργασίες που έχουν αναληφθεί σε 

επίπεδο ΗΕ. 

Ένα άλλο πρόβλημα στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής λογιστικής έγκειται στην 

ανάγκη συμπλήρωσης των φυσικών περιβαλλοντικών λογαριασμών με οικονομικά 

δεδομένα βάσει της εκτίμησης των βλαβών που προκλήθηκαν και αποφευχθηκαν 

των μεταβολών σε επίπεδο αποθεμάτων φυσικών πορων και των αγαθών και των 

υπηρεσιών που συνδέονται με το οικοσύστημα κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται 

αντιπροσωπευτικά έγκυρα συγκρίσιμα και αξιόπιστα οικονομικά μέτρα σε εθνικό 

και κοινωνικό επίπεδο. Η οικονομική εκτίμηση των περιβαλλοντικών βλαβών και 

του οφέλους της περιβαλλοντικής προστασίας μπορεί να συμβάλει στην 

επικέντρωση του πολιτικού διαλόγου στο γεγονός ότι η ευημερία και ευμάρεια μας 

εξαρτώνται από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προέρχονται από τη φύση. Σε 

μικροεπίπεδο μια τέτοια εκτίμηση είναι σωστή όσον αφορά τη σύλληψή της. 

Καλύπτεται από σειρά μελετών ιδιαίτερα από τη μελέτη TEEB ( The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity-οι οικονομικές πτυχές των οικοσυστημάτων και της 



βιοποικολότητας) μια διαρκή και εκτεταμένη εκτίμηση των συνδεδεμένων με τα 

οικοσυστήματα υπηρεσιών εκπονούμενης από κοινού από το UNEP (πρόγραμμα 

των ΗΕ για το περιβάλλον) από διάφορες χώρες και από την Επιτροπή. Η εκτίμηση 

αυτή χρησιμοποιείται ευρέως στο πλαίσιο των εκτιμήσεων  των επιπτώσεων που 

διενεργεί η επιτροπή. Ο Ευρωπαικός Οργανισμός Περιβάλλοντος προβλέπει να 

εξακολουθήσει την δραστηριοποίηση του στην εκτίμηση των αγαθών και 

υπηρεσιών που συνδέονται με τα οικοσυστήματα καθώς και σχετικά με τη 

συνδεόμενη λογιστική προκειμένου να επεξεργαστεί διεθνώς αποδεκτές μεθόδους. 

Ωστόσο η έγκυρη υλοποίηση τέτοιων μελετών σε μακροεπίπεδο απαιτεί 

συμπληρωματικές έρευνες και δοκιμές. Η επιτροπή προβλέπει να εντείνει τις 

προσπάθειες της σχετικά με την οικονομική εκτίμηση καθώς και την μελλοντική 

ανάπτυξη εννοιολογικών πλαισίων. 

Το υφιστάμενο ευρωπαικό σύστημα λογαριασμών περιλαμβάνει ήδη δείκτες οι 

οποίοι αντικατοπτρίζουν θέματα κοινωνικής ευαισθησίας όπως είναι τα διαθέσιμα 

εισοδήματα των νοικοκυριών και τα αναχθέντα ποσά του εισοδήματος των 

νοικοκυριών λαμβανομένων υπόψιν των υφιστάμενων διαφορών όσον αφορά τα 

συστήματα κοινωνικής προστασίας των διαφόρων χωρών. Τα εν λόγω μεγέθη 

αντανακλούν καλύτερα από ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τα ποσά που ο κόσμος μπορεί 

να καταναλώσει και να αποταμιεύσει. Οι υπηρεσίες της επιτροπής προβλέπουν την 

ένταση της χρήσης των εν λόγω δεικτών. 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν (ΑΕΠ) αποτελεί έναν έγκυρο και ευρέως αποδεκτό 

δείκτη για την παρακολούθηση των βραχυ εως μακροπρόθεσμων διακυμάνσεων 

της οικονομικής δραστηριότητας ιδίως στην τρέχουσα ύφεση. Παρά τις ελλείψεις 

του αποτελεί ακόμα το καλύτερο ανεξάρτητο μέτρο των επιδόσεων της οικονομίας 

της αγοράς. Πλην όμως το ΑΕΠ δεν σχεδιάστηκε για να μετρά με ακρίβεια την 

μακροπρόθεσμη οικονονική και κοινωνική πρόοδο και ιδίως την ικανότητα μιας 

κοινωνίας να διαχειριστεί προβλήματα όπως είναι η αλλαγή του κλίματος η 

αποδοτική χρήση των πόρων ή η κοινωνική ενσωμάτωση. Είναι προφανώς αναγκαία 

η συμπλήρωση του ΑΕΠ με στατιστικές που καλύπτουν άλλες οικονομικές 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό η ευμάρεια του ανθρώπου. 



Από ετών επιχειρείται η συμπλήρωση του ΑΕΠ τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. Η επιτροπή έχει την πρόθεση να εντείνει τις εν προκειμένω προσπάθειες 

καθώς και την επικοινωνία της. Στόχος της η διαμόρφωση δεικτών ικανών να 

προσφέρουν στους πολίτες αυτό που επιθυμούν πραγματικά: να μετρούν την 

επιτευχθείσα πρόοδο επιτυγχάνοντας σε βιώσιμη βάση τους τεθέντες στόχους στον 

κοινωνικό οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα. Σε τελευταία ανάλυση οι εθνικές 

και κοινωνικές πολιτικές θα κριθούν από την ικανότητα τους να πετύχουν τους εν 

λόγω στόχους και να βελτιώσουν την ευμάρεια των ευρωπαίων πολιτών. Για το 

λόγο αυτό οι μελλοντικές πολιτικές πρέπει να στηρίζονται σε ακριβή 

επικαιροποιημένα και κοινώς αποδεκτά δεδομένα τα οποία καλύπτουν όλα τα 

βασικά ζητήματα.  

Περιβαλλοντική λογιστική και λογιστική φυσικών πόρων 

Ένας από τους πιο συνηθισμένους δείκτες για τη μέτρηση του εθνικού εισοδήματος 

είναι το ακαθάριστο εθνικό προιόν. Ο δείκτης αυτός ο οποίος μετράει τη συνολική 

αξία των παραγόμενων προιόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών 

αντιπροσωπεύει με αρκετά δίκαιο τρόπο το προιόν μιας χώρας παρά το γεγονός ότι 

ο υπολογισμός του παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες που οφείλονται σε δυσκολίες 

στατιστικής κυρίως φύσεως. Για παράδειγμα ορισμένα είδη δραστηριοτήτων 

αγνονούνται διότι δεν μπορούν να μετρηθούν επαρκώς ενώ δεν μπορεί να ληφθεί 

υπόψη στη διαμόρφωση του δείκτη ούτε το προιόν της παραοικονομίας. 

Ενώ όμως η χρήση τέτοιων δεικτών και γενικά η μελέτη του εθνικού εισοδήματος 

των χωρών έχει ως στόχο να προσφέρει το αναγκαίο πλαίσιο για μια εις βάθος 

ανάλυση του οικονομικού συστήματος και της αποτελεσματικότητας του 

διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας ασυνέχειας σε ότι αφορά την αποτίμηση της αξίας 

των φυσικών πόρων. Συγκεκριμένα ενώ τα ανθρωπογενή περιουσιακά στοιχεία 

όπως είναι τα κτίρια και ο εξοπλισμός λαμβάνονται ως στοιχεία της παραγωγής και 

η αξία τους μειώνεται ( μέσω της απόσβεσης) προς όφελος της αξίας των 

παραγόμενων προιόντων δεν συμβαίνει το ίδιο με τους φυσικούς πόρους των 

οποίων οι απώλειες δεν συνεπάγονται κάποιας μορφής επιβάρυνση στο 

παραγόμενο εισόδημα η οποία να αντιπροσωπεύει την οφειλόμενη στις απώλειες 



αυτές μείωση της μελλοντικής δυνατότητας παραγωγής. Για την αντιμετώπιση του 

ζητήματος αυτού και γενικά για τον συνυπολογισμό των οικονομικών συνεπειών 

από τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχει αναπτυχθεί η περιβαλλοντική λογιστική. 

Η περιβαλλοντική λογιστική ( environmental accounting)  η οποία εμφανίστηκε στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980 αναγνωρίζει ότι το εξωτερικό κοινωνικό κόστος θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του εθνικού και του παγκόσμιου 

εισοδήματος. Για παράδειγμα αν μια συγκεκριμένη χώρα εξαντλεί με ταχείς 

ρυθμούς τους φυσικούς της πόρους τότε ο παραδοσιακός υπολογισμός του 

ακαθάριστου εθνικού προιόντος ή του ακαθάριστου εγχώριου προιόντος 

υπερεκτιμά το εισόδημα της. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική λογιστική τα κέρδη 

και οι ζημίες που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος πρέπει να 

αντιμετωπίζονται όπως τα κέρδη και οι ζημίες σε ένα οικονομικό σύστημα. Στον 

παρακάτω πίνακα θα παραθέσυμε ένα υποθετικό παράδειγμα περιβαλλοντικής 

λογιστικής της παγκόσμιας οικονομίας στο οποίο συνυπολογίζονται η ποιότητα του 

αέρα και των νερών η εξάντληση των κοιτασμάτων πετρελαίου η διάβρωση των 

εδαφών και η μείωση των δασών λόγω των υλοτομήσεων. Οι τιμές του πίνακα είναι 

υποθετικές καθώς δεν υπάρχουν ακόμα κοινώς αποδεκτές  μέθοδοι εκτιμήσεως 

τους σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Περιβαλλοντική Πράσινη λογιστική ( Green Accounting)- μακροοικονομική 

προσέγγιση 

Σύμφωνα με τον Cairns ο όρος «πράσινη λογιστική» χρησιμοποιείται κυρίως για να 

διακρίνει το μακροοικονομικό χαρακτήρα των συγκεκριμένων μεθόδων από τον 

αντίστοιχο κλάδο της περιβαλλοντικής λογιστικής που επηρεάζεται στο επίπεδο της 

οικονομικής μονάδας ή γενικότερα των κάθε είδους οργανισμών. Σε αυτή τη λογική 

ο Cairns( 2001) ορίζει το περιεχόμενο της πράσινης λογιστικής «ως τη μέθοδο που 

καταγράφει τις αλλαγές που υφίστανται οι φυσικοί πόροι και γενικότερα το φυσικό 

περιβάλλον διαμέσου της καθημερινλης κατανάλωσης ή επένδυσης που 

πραγματοποιούν τα μέλη της κοινωνίας καθώς και όλων των τύπων ελάττωσης 

(ποιοτικών ή ποσοτικών ) που υφίστανται οι συγκεκριμένοι πόροι». Με άλλα λόγια 

θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος καταγράφει και αποκαλύπτει 



πληροφορίες που αφορούν αυξομειώσεις στο μέγεθος και την ποιότητα του 

αποθέματος των φυσικών πόρων και συμβάλλει στο να βελτιωθεί ο σχεδιασμός των 

υφιστάμενων ( κυρίως σε επίπεδο δημοσίων) πολιτικών για την ορθή διαχείριση 

τους. 

Πράγματι στη διεθνή βιβλιογραφία τα μοντέλα της πράσινης λογιστικής θεωρούνται 

μεταξύ άλλων σημαντικά εργαλεία που συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο στον 

επιτυχή σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών που προωθούν τις αρχές τις 

αειφόρου ανάπτυξης όπως αυτές βέβαια ορίζονται στα πολιτικά κείμενα που 

αρχικά τις έθεσαν σε κυκλοφορία τόσο στην ακαδημαική κοινότητα όσο και στο 

ευρύτερο κοινο (λ.χ. έκθεση Brundland). Για να γίνει όμως σαφής και να κατανοηθεί 

καλύτερα η σύζευξη των όρων της πράσινης λογιστικής και της αειφόρου ανάπτυξης 

θα πρέπει να θυμίσουμε την έννοια της αιεφόρου ανάπτυξης. Ένας κοινά γενικά 

αποδεκτός ορισμός του περιεχομένου της συγκεκριμένης έννοιας παρουσιάζεται 

από τη διεθνώς γνωστή ως έκθεση Brundland ένα από τα πρωτοπόρα θεσμικά 

κείμενα που εδραιώνουν το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Σύμφωνα με αυτή η 

αειφόρος ανάπτυξη επιτυγχάνεται όταν «οι φυσικοί πόροι που χρησιμοποιούνται 

για την ικανοποίηση των αναγκών των σημερινών γενεών δεν διακυβέυουν την 

δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» 

(WECD,1987). Συνεπώς η αναγκαιότητα της «πράσινης λογιστικής» τώρα γίνεται 

περισσότερο εμφανής αφού συμβάλλει στην προσπάθεια των σχεδιαστών πολιτικής 

να διατηρήσουν και να διαχειριστούν (ή να ανακατανέμουν) τους πόρους μεταξύ 

των γενεών. Ουσιαστικά η «πράσινη λογιστική» αποτελεί την προδιαμορφωμένη 

βάση δεδομένων διαμέσου της οποίας οι σχεδιαστές πολιτικής αμφισβητούν τις 

εφαρμοζόμενες πολιτικές τους για το περιβάλλον. 

Πολλοί συγγραφείς τονίζουν ότι τόσο για την βελτίωση της χρήσης τους όσο και για 

την διεύρυνση της χρησιμότητας των προτύπων της «πράσινης λογιστικής» αξίζει να 

διευρυνθεί ακόμα περισσότερο η μελέτη της σχέσης τους με την αειφόρο ανάπτυξη 

δηλαδή να διευρυνθεί ακόμα περαιτέρων ο τρόπος που οι αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης αντανακλώνται στο ακριβές περιεχόμενο των πληροφοριών που 

παρέχονται από πρότυπα της «πράσινης λογιστικής». Η βασική σκέψη που 

υποκρύπτεται πίσω από αυτή την άποψη είναι ότι για την έννοια της αειφόρου 



ανάπτυξης παρουσιάζονται πολλές εκδοχές που διαφέρουν ανάλογα με τις 

παραδοχές που αποδέχεται κάθε επιστημονική τάση, γεγονός (όπως είναι φυσικό) 

που μεταφέρεται αντίστοιχα στις πληροφορίες που παρακολουθούνται και τέλος 

στο επίπεδο σχεδιασμού των πολιτικών. Για παράδειγμα η ερμηνεία της έννοιας της 

αειφόρου ανάπτυξης σε μακροοικονομικό επίπεδο διακρίνεται κυρίως σε δύο 

βασικές τάσεις ( Hediger,2000): α) την ασθενή αιεφορία, σύμφωνα με την οποία 

είναι δυνατό να έχουμε απεριόριστο βαθμό υποκατάστασης μεταξύ των φυσικών 

πόρων και της οικονομικής ανάπτυξης και β) την σθεναρή αειφορία η οποία 

επιτυγχάνεται όταν η οικονομική ανάπτυξη βελτιώνεται συνεχώς ενώ ταυτόχρονα οι 

φυσικοί πόροι διατηρούνται σταθεροί σε ένα καθορισμένο επίπεδο. Ο ίδιος 

συγγραφέας υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα μοντέλα της «πράσινης λογιστικής» 

που χρησιμοποιούνται σήμερα και αφορούν το επίπεδο εθνικών λογαριασμών 

αποτιμούν τις μεταβλητές τους σε χρηματικές κυρίως μονάδες και αποκαλύπτουν 

πληροφορίες που συνδέονται μόνο με την ασθενή έννοια της αειφόρου ανάπτυξης 

ενώ για το επίπεδο των φυσικών πόρων δεν γίνεται κάποιος συστηματικός 

υπολογισμός. 

Για τον λόγο αυτό ο Bartelmus (1999) υποστηρίζει με δεδομένο ότι τα σημερινά 

συστήματα λογιστικής μετρούν ουσιαστικά μόνο την οικονομική ανάπτυξη η αλλιώς 

την ασθενή αειφορία ότι πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτά νέοι λογαριασμοί που 

θα μετρούν τις αλλαγές στο περιβάλλον και σε φυσικές ποσότητες. Στην ίδια λογική 

ο Sefary (1997) θεωρεί ότι η πράσινη λογιστική πρέπει να διευρυνθεί κατά το 

περιεχόμενο της και να παρακολουθεί και άλλες πληροφορίες και δείκτες οι οποίοι 

θα παρέχουν πληρέστερα και πιο αξιόπιστα στοιχεία στους σχεδιαστές πολιτικής. 

Τέλος αυτές οι τάσεις που περιγράφτηκαν για την έννοια της αειφόρου ανάτυξης 

διακαιολογούν την ύπαρξη και την μορφή των υφιστάμενων ειδών πράσινης 

λογιστικής. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη (UN,2003) τα είδη αυτά διακρίνονται στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

Α) Πληροφορίες φυσικών ροών 

Η συγκεκριμένη τεχνική προσφέρει ποικίλα εργαλεία για την καταγραφή και 

ομογενοποίηση των μονάδων αποτίμησης των φυσικών πόρων που μετρώνται 



κυρίως σε φυσικές μονάδες. Ο βασικός στόχος που επιτυγχάνεται με αυτή τη 

τεχνική είναι να υπολογιστεί ο βαθμός εξάρτησης και ευαισθησίας των επενδύσεων 

που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης των 

επιχειρήσεων απέναντι στις προτεραιότητες που τίθενται σε ότι αφορά την 

προστασία την υποκατάσταση και διατήρηση του επυθυμητού αποτέματος 

φυσικών πόρων. 

Β) Πληροφορίες περιβαλλοντικών δαπανών 

Οι τεχνικές αυτές αποσκοπούν στη μέτρηση των δαπανών που πραγματοποούνται 

από μια οικονομία στο σύνολο της για τη διατήρηση της σταθερότητας της 

ποιότητας και του αποθέματος των φυσικών πόρων. Σε αυτή τη περίπτωση η 

σύνδεση της «πράσινης λογιστικής» με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης είναι 

έμμεση. Διότι η δαπάνη χρηματικών κεφαλαίων που πραγματοποιείται από μια 

κοινωνία για τη διατήρηση του περιβάλλοντος είναι δυνατό να δώσει πληροφορίες 

μόνο έμμεσα για την επίδοση που επιτυγχάνεται στη διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος. Αυτό συμβαίνει επειδή απαιτούνται και μετρήσεις που αποτιμώνται 

σε άλλες κλίμακες μέτρησης και οι οποίες δεν συλλέγονται( ή όταν συλλέγονται 

αυτό γίνεται με ανεπίσημα συστήματα). Δηλαδή είναι απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά με τις εκτάσεις, τα είδη φυτών, των ζώων κ.λπ. και όχι μόνο πληροφορίες 

σχετικά με τις δαπάνες για τη διατήρηση αυτών των κατηγοριών. 

Γ) Περιβαλλοντικές πληροφορίες εκφρασμένες ταυτόχρονα σε φυσικές και 

χρηματικές αξίες 

Η τεχνική αυτή βασίζεται στη λογική ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί μια 

συλλογή από περιουσιακά στοιχεία τα οποία πρέπει να διαχειριζόμαστε με 

ορθολογικό τρόπο για να αποδώσουν σην κοινωνία το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. 

Συγκεκριμένα το περιβάλλον ορίζεται ως φυσικό κεφάλαιο το οποίο διακρίνεται 

στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: α) τους φυσικούς πόρους β)το έδαφος και γ) τα 

οικοσυστήματα. Συνεπως με τη συγκεκριμένη τεχνική παρέχονται οι απαραίτητες 

πληροφορίες που καταγράφουν τις αλλαγές που υφίστανται οι κατηγορίες φυσικού 

κεφαλαίου που περιγράφτηκαν και αποτιμώνται τόσο στην κλίμακα των φυσικών 

όσο και των χρηματικών μονάδων. 



Δ) Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών λογαριασμών στο Σύστημα των Εθνικών 

Λογαριασμών (ΣΕΛ) 

Με τη μέθοδο αυτή επιχειρείται η ενσωμάτωση νέων λογαριασμών στο υφιστάμενο 

ΣΕΛ, όπως λογαριασμοί για την παρακολούθηση της μείωσης του αποθέματος της 

υποβάθμισης της ποιότητας και των δαπανών που πραγματοποιούνται για τη 

διατήρηση των φυσικών πόρων. Το ευρωπαικό σύστημα λογαριασμών αποτελεί τον 

κύριο πόλο αναφοράς των οικονομικών στατιστικών της ΕΕ και πολλών άλλων 

οικονομικών δεικτών ( συμπεριλαμβανομένου του ΑΕΠ). Για τη χάραξη των 

πολιτικών κατά τρόπο συνεκτικό πρέπει να διαθέτουμε δίκτυο δεδομένων το οποίο 

συνεκτιμά σε συτηματική βάση τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους 

καθώς και τις οικονομικές πτυχές. Στα συμπεράσματα του ιουνίου 2006 το 

ευρωπαικό συμβούλιο κάλεσε την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επεκτείνουν τους 

εθνικούς λογαριασμούς στις κυριότερες πτυχές τις αειφόρου ανάπτυξης. Προς το 

σκοπό αυτόο οι εθνικοί λογαριασμοί θα συμπληρωθούν από ολοκληρωμένη 

οικονομικοπεριβαλλοντική λογιστική που θα παράγει συνεκτικά δεδομένα. Όταν 

εγκριθούν οι μέθοδοι και αρχίσουν να διατίθενται τα δεδομένα το εν λόγω σύστημα 

τα συμπληρωθεί σε πλέον μακροπρόθεσμη βάση με πρόσθετους λογαριασμούς 

σχετικούς με τις κοινωνικές πτυχές. 

Αυτό θα επιτρέψει την αξιοποίηση βάσης δεδομένων ικανής να στηρίξει την 

ανάλυση πολιτικών και τον εντοπισμό των δυνατών συνεργειών και συμβιβασμών 

μεταξύ των διαφόρων στόχων πολιτικής τροφοδοτώντας π.χ. την εκ των υστέρων 

εκτίμηση των επιπτώσεων των προτάσεων πολιτικής. Η επιτροπή θα μεριμνήσει 

ώστε η εν λόγω εργασία να συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο των μελλοντικών 

αναθεωρήσεων του διεθνούς συστήματος εθνικών λογαριασμών και του 

Ευρωπαικού συστήμτος  Εθνικών Λογαριασμών. Σε πιο μακροπρόθεσμη βάση μια 

πιο ολοκληρωμένη περιβαλλοντική κοινωνική και οικονομική λογιστική αναμένεται 

να αποτελέσει το θεμέλιο διαμόρφωσης νέων δεικτών υψηλότερου επιπέδου. Οι 

υπηρεσίες της επιτροπής θα εξακολουθήσουν να μελετούν μέσω της συνεργασίας 

με διεθνείς οργανισμούς του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και 

ερευνητικών έργων τους τρόπους με τους οποίους τέτοιοι μακροσκοπικοί δείκτες 



θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και να χρησιμοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. 

 

Παράδειγμα περιβαλλοντικής λογιστικής της παγκόσμιας οικονομίας 

 

Υποθετική αποτίμηση εισοδήματος 

παγκόσμιας οικονομίας 

Αξία ( τρις δολ) 

 

Ακαθάριστο Παγκόσμιο προιόν ( ως 

άθροισμα όλων των ΑΕΠ) μείον το 

οικονομικό κόστος: 

• Της υποβάθμισης της ποιότητας 

του αέρα και των νερών 

• Της εξάντλησης των κοιτασμάτων 

πετρελαίου 

• Της διάβρωσης του εδάφους 

• Του περιορισμού των δασικών 

εκτάσεων 

Συνολική ζημία λόγω της τποβάθμισης 

της περιβαλλοντικής ποιότητας 

Μείον αποσβέσεις βιομηχανιών 

επιχειρήσεων οικιών κ.λ.π. 

Καθαρό Παγκόσμιο Προιόν 

28,0 

 

 

0.8 

 

0,3 

 

0,6 

0.5 

 

2,2 

 

3,5 

 

22,3 

 

 

Η αδυναμία των κλασσικών μεθόδων μέτρησης του εθνικού εισοδήματος να 

συμπεριλάβουν τις οικονομικές συνέπειες από περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η 

εξάντληση των φυσικών πόρων αποτέλεσε το κύριο θέμα στην Παγκόσμια 

Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992 στο Rio De Janeiro της 

Βραζιλίας. Μάλιστα στην συνδιάσκεψη αυτή υιοθετήθηκε ένα πρόγραμμα για την 



ανάπτυξη ενοποιημένης περιβαλλοντικής και οικονομικής λογιστικής ( integrated 

environmental and economic accounting). Έτσι κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών 

κατατέθηκαν αρκετές προτάσεις για την τροποποίηση των εθνικών λογιστικών 

συστημάτων ώστε να λαμβάνονται υπόψιν και τέτοιες περιβαλλοντικές παράμετροι. 

Ωστόσο οι περισσότεροι υπεύθυνοι αυτών των λογιστικών περιβαλλοντικών 

συστημάτων αντέδρασαν έντονα στην πιθανότητα σημαντικών αλλαγών στα 

συστήματα αυτά. Αντί για αυτό αποφασίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1993 η 

δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος εκτός του παραδοσιακού πλαισίου των 

συμβατικών λογιστικών συστημάτων με στόχο τον προσδιορισμό των 

περιβαλλοντικών και των οικονομικών σχέσεων. Το νέο αυτό σύστημα το οποίο θα 

είναι δορυφορικό ώστε να επιτρέπεται η ενσωμάτωση ενός ευρύτερου φάσματος 

στοιχείων θα είναι στενά συνδεδεμένο με τα παραδοσιακά εθνικά λογιστικά 

συστήματα καθώς στο κέντρο του ενδιαφέροντος θα είναι τα εθνικά στοιχεία. 

Επίσης η περιβαλλοντική λογιστική καταβλήθηκε προσπάθεια να εφαρμοσθεί στις 

ΗΠΑ αλλά τα πρώτα αποτελέσματα ήταν μάλλον αναπάντεχα. Συγκεκριμένα 

σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ που έγινε το 

1994 και αναφερόνταν στο 1987 η αξία των δασικών και των πετρελαικών πόρων 

των ΗΠΑ ήταν υψηλότερη στο τέλος της χρονιάς από ότι ήταν στην αρχή της. Το 

αποτέλεμα αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίφαση με αυτό που λογικά αναμέμεται 

λόγω της εκμετάλλευσης ( και άρα μείωσης των αποθεμάτων) των πόρων. Όμως θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς εκείνης καταγράφτηκαν 

στις ΗΠΑ σημαντικές αυξήσεις των τιμών τόσο των δασικών προιόντων όσο και του 

πετρελαίου. Συνεπώς από την προσπάθεια αυτή εφαρμογής της περιβαλλοντικής 

λογιστικής διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση για τους 

οικονομολόγους: η διακύμανση των τιμών τους. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση 

του ζητήματος αυτού η οποία αποτελεί αναγκαία προυπόθεση προκειμένου η 

μεθοδολογία της περιβαλλοντικής λογιστικής να καθιερωθεί και η χρήση της να 

γίνει ευρεία γίνεται με τη βοήθεια της λογιστικής των φυσικών πόρων. 

Η λογιστική των φυσικών πόρων (natural resource accounting) είναι μια 

υποπερίπτωση της περιβαλλοντικής λογιστικής η οποία ασχολείται με τα 

αποθέματα φυσικών περιουσιακών στοιχείων ( natural assets) και τις μεταβολές 



των αποθεμάτων αυτών. Στα φυσικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται 

βιολογικά στοιχεία όπως φυτικοί και ζωικοί ορανισμοί με οικονομική σημασία 

στοιχεία του υπεδάφους τέτοια όπως αποδεδειγμένα κοιτάσματα διαφόρων 

ενεργειακών και μη ορυκτών καθώς και στοιχεία όπως ο αέρας το έδαφος και το 

νερό μαζί με τα αντίστοιχα οικοσυστήματα τους. Στη λογιστική των φυσικών πόρων 

αφενός καταγράφονται τα αποθέματα των διάφορων στοιχείων σε δεδομένες 

χρονικές στιγμές και αφετέρου μετράται η ροή τους δηλαδή ο ρυθμός με τον οποίο 

μεταβάλλονται τα αποθέματα των στοιχείων αυτών. Επίσης είναι απαραίτητο οι 

μετρήσεις αυτές να γίνονται τόσο σε φυσικές μονάδες όσο και σε χρηματική αξία. 

Χρήσιμη εμπειρία σχετικά με το πώς ενοποιούνται στην πράξη οι εθνικοί 

λογαριασμοί (national accounts)  με τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς 

(environmental accounts) έχει αποκτηθεί ύστερα από την εφαρμογή δοκιμαστικών 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής λογιστικής και λογιστικής των φυσικών πόρων υπό 

την ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας σε χώρες όπως το 

Μεξικό η Νέα Γουινέα και η Ταιλάνδη. Επιπλέον σε αρκετές από τις αναπτυγμένες 

χώρες όπως η Γαλλία, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Αυστραλία 

και οι ΗΠΑ έχουν προταθεί ή ακόμα και θεσπιστεί τέτοια προγράμματα και 

συστήματα. Συγκεκριμένα στην Γαλλία και τη Νορβηγία το ενδιαφέρον των 

λογιστικών συστημάτων εστιάζεται στους φυσικούς πόρους ενώ στην Ιαπωνία και 

τις ΗΠΑ στη ρύπανση και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Η αντίστοιχη προσέγγιση 

του Καναδά και της Ολλανδίας βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Μάλιστα τόσο στη Γαλλία 

όσο και στη Νορβηγία τα αντίστοιχα συστήματα περιβαλλοντικής λογιστικής 

υιοθετήθηκαν με στόχο να συμπληρώσουν και όχι να αντικαταστήσουν τα ήδη 

υφιστάμενα συστήματα εθνικών λογαριασμών. Έτσι το γαλλικό σύστημα των 

λογαριασμών φυσικών πόρων επιχειρεί την καταγραφή τους σε φυσικές μονάδες 

τις κατάλληλες για κάθε είδος πόρου χωρίς να αποπειράται να τις αποτιμήσει σε 

χρηματική αξία. Ομοίως μόνο σε κατάλληλες φυσικές μονάδες (και όχι σε χρηματική 

αξία) γίνεται η καταγραφή και στο νορβηγικό αντίστοιχο σύστημα το οποίο 

επικεντρώνεται στους πιο σημαντικούς ενεργειακούς πόρους όπως ο άνθρακας το 

πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η ξυλεία και το υδροδυναμικό για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 



Πάντως ενώ η περιβαλλοντική λογιστική ως διαδικασία έχει πολλές και σημαντικές 

αδυναμίες εντούτοις επιτρέπεται σε όσους είναι υπεύθυνοι για τη λήψη των 

αποφάσεων να συμπεριλάβουν στην ανάλυση τους τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των 

αποφάσεων τους στα αποθέματα των εθνικών φυσικών πόρων. Ωστόσο όπως 

υποστηρίζουν ορισμένοι οικονομολόγοι  υπάρχει ακόμα ένα κρίσιμο βήμα που 

πρέπει να γίνει προκειμένου να καταστεί δυνατή η τροποποίηση των διαφόρων 

δεικτών του εθνικού προιόντος ενοποιώντας σε αυτούς το τίμημα για τη χρήση 

φυσικών πόρων. Το βήμα αυτό συνιστάται στην χρηματική αποτίμηση της αξίας των 

πόρων αυτών η οποία θα επιτρέψει να πάψουν πλέον οι φυσικοί πόροι να 

θεωρούνται και συνεπώς να λαμβάνονται στα λογιστικά συστήματα ως υλικά της 

φύσεως τα οποία προσφέρονται στον άνθρωπο δωρεάν. Βέβαια έχει 

συνειδητοποιηθεί ότι υπάρχουν όρια στην αποτίμηση αυτή κυρίως λόγω της 

μεγάλης απόστασης ορισμένων πόρων από την οικονομία της αγοράς. Για 

παράδειγμα ενώ η αξία ορισμένων πόρων όπως τα ορυκτά ή τα επιφανειακά νερά 

μπορεί σχετικά εύκολα να αποτιμηθεί δεν συμβαίνει το ίδιο με πόρους όπως τα 

άγρια ζώα οι οποίοι δεν συμμετέχουν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία και 

συνεπώς η αποτίμηση της αξίας τους μπορεί να γίνει μόνο με έμμεσες και συνήθως 

υποκειμενικές μεθόδους. Για περιπτώσεις όπως αυτή όπου ο κίνδυνος λάθους που 

ελλοχεύει είναι προφανής έχουν προταθεί διάφορες λύσεις χωρίς όμως να έχει γίνει 

κοινώς αποδεκτή κάποια από αυτές. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί, να υιοθετηθεί, και 

να εφαρμοστεί μια αξιόπιστη και τυποποιημένη τεχνική για την αποτίμηση της 

αξίας των φυσικών πόρων και των επιπτώσεων από την εξάντληση των αποθεμάτων 

τους σε διάφορες χώρες. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται προσπάθεια του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η οποία ξεκίνησε το 1993 και ήδη παρουσίασε 

κάποια προκαταρκτικά αλλά ουσιώση συμπεράσματα. Πάντως παρά την πρόοδο 

που έχει ήδη σημειωθεί πολλοί περιβαλλοντολόγοι ζητούν περισσότερα 

επιθυμώντας τη θέσπιση ενός δείκτη ο οποίος θα εκτιμάει τις επιπτώσεις από τα 

προβλήματα του περιβάλλοντος στην οικονομική ανάπτυξη. Ο δείκτης αυτός ο 

οποίος θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως το αντίστοιχο ενός «πράσινου ΑΕΠ» 

αποτελεί τον απώτερο στόχο αν και πολλοί στατιστικολόγοι υποστηρίζουν ότι 



πρακτικά δεν είναι πραγματοποιήσιμος καθώς η αντικειμενική οικονομική 

αξιολόγηση στοιχείων ή καταστάσεων όπως είναι τα δημόσια πάρκα τα σπάνια ή 

απειλούμενα με εξαφάνιση είδη ή τα δάση που χάνονται είναι αν όχι αδύνατη 

εξαιρετικά δύσκολη. Γενικά η άμεση συσχέτιση περιβαλλοντικών περιουσιακών 

στοιχείων με χρηματική αξία παραμένει πρακτικά πολύ δύσκολη και για το λόγο 

αυτό η τάση του επικρατεί σήμερα είναι να υπάρχει μεν σύνδεση μεταξύ της 

οικονομικής δραστηριότητας και των περιβαλλοντικών στοιχείων όμως η πρώτη να 

υπολογίζεται με οικονομικούς όρους ενώ τα δεύτερα να μετρώνται με φυσικές 

μονάδες. Ωστόσο με αυτή τη πρακτική φάινεται να διαφωνούν οι 

περιβαλλοντολόγοι οι οποίοι μάλιστα υποστηρίζονται σχετικά και από την 

Παγκόσμια Τράπεζα.  

 

 

 

Παράδειγμα περιβαλλοντικής λογιστικής σε ελαιουργείο 

 

Ιδιοκτήτης ελαιουργείου με πέντε άτομα προσωπικό προβληματιζόνταν για τα 

απόβλητα της παραγωγικής δραστηριότητας καθώς η νομοθεσία είναι αρκετά 

αυστηρή όσον αφορά τα υγρά λήμματα ελαιουργείων και τα πρόστιμα που 

επιβάλλονται πολύ αυστηρά. Σε συνεργασία με ερευνητικό ίδρυμα υιοθέτησε μια 

καινοτόμα τεχνολογία επεξεργασίας υγρών λημμάτων η οποία επιχουρηγούνταν 

κατά 50% από την Ε.Ε. ο επιχειρηματίας δεν είχε ιδιαίτερα καθαρή εικόνα για τα 

πλεονεκτήματα της νέας μεθόδου επεξεργασίας πέραν του ότι δεν θα είχε 

πρόβλημα με τη νομοθεσία. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος μια 

απλουστευμένη κατάσταση περιβαλλοντικής λογιστικής παρουσιάστηκε στην 

ιδιοκτήτη του ελαιουργείου και στις ελεγκτικές αρχές. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΟΦΕΛΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΟΦΕΛΗ 

ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΟΦΕΛΗ 

Επένδυση 6000 Εξοικονόμηση 1,4 euro /tn Μείωση εκπομπών 



 

 

 

 

Παράδειγμα περιβαλλοντικής λογιστικής σε βιοτεχνία επίπλων 

 

Μία μικρή βιοτεχνία επίπλων με δώδεκα άτομα προσωπικό και κύκλο εργασιών 

περίπου 700000 ευρώ ερεύνησε τις δυνατότητες επανασχεδιασμού της 

παραγωγικής της διαδικασίας προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα 

των πόρων της και τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις. Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου ο υπεύθυνος παραγωγής της βιοτεχνίας ανέπτυξε βάση δεδομένων για τα 

υλικά που χρησιμοποιούσαν. Η έρευνα έδειξε ότι ένα συγκεκριμένο είδος ξύλου 

κατάλληλο για επιπλοποιεία είχε λιγότερες απαιτήσεις σε περαιτέρω χημικές 

κατεργασίες και σημαντικά λιγότερη φύρα. Μετά τις απαραίτητες αλλαγές τα 

έπιπλα παράγονταν με λιγότερο κόστος ταχύτερα και χωρίς να προκύπτουν πολλά 

στέρεα απόβλητα. Η εμπειρία που κερδίσθηκε από την εφαρμογή των βασικών 

αρχών της περιβαλλοντικής λογιστικής προσέφερε σημαντική εμπειρία στον 

υπεύθυνο παραγωγής ο οποίος βρήκε ιδιαίτερα χρήσιμο τον εμπλουτισμό της 

βάσης δεδομένων του συμβατικού συτήματος λογιστικής με περιβαλλοντική 

πληροφορία. 

euro ενέργειας:150 

kwh/tn 

1,1/tn CO2 

Επένδυση 6000 

euro 

Εξοικονόμηση 

νερού: 0,35 m3/tn 

0.18 euro/tn  Προστασία 

φυσικού αποδέκτη 

   Αποφυγή νομικών 

κυρώσεων 

   Βελτίωση 

δημόσιας εικόνας 

   tn= τόνοι βασικής 

πρώτης ύλης- 

ελαιόκαρπος 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Επιδράσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής στον στρατηγικό σχεδιασμό και την 

χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων 

 

Σ αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να ταξινομήσουμε και να περιγράψουμε 

συνοπτικά τις βασικές κατηγορίες περιβαλλοντικής- αειφόρου πολιτικής και τις 

ενδεχόμενες επιδράσεις που ασκούν στο στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων. 

Τελικός στόχος εν τούτοις είναι να «αποκαλύψουμε» το μηχανισμό με τον οποίο 

αυτές οι επιδράσεις «μεταφράζονται» στη γλώσσα της επιχείρησης δηλαδή στη 

γλώσσα της συμβατικής λογιστικής. Η προσπάθεια μας επικεντρώνεται εν τέλει 

στην περιγραφή ενός τεκμηριωμένου αναλυτικού μηχανισμού σύμφωνα με τον 

οποίο κάθε επιχείρηση θα είναι σε θέση να «μεταφράζει» και να παρακολουθεί 

όλες τις νέες πληροφορίες που προκύπτουν από την εφαρμογή διαφόρων 

εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής που επιβάλλονται από το κράτος, τις 

οιοσδήποτε άλλες ρυθμιστικές αρχές του αλλά και από την ίδια την επιχείρηση στα 

πλαίσια της εκούσιας επιλογής τακτικών περιβαλλοντικής ή και αειφορικής 

διαχείρισης. 

Πράγματι οι πολιτικές αυτές στρέφουν τις επιχειρήσεις να αντιδράσουν για την 

διασφάλιση του δικού τους συμφέροντος και ως εκ τούτου να εφαρμόσουν 

συγκεκριμένες στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες συνθήκες που τις 

εκλαμβάνουν ως προκλήσεις για δράση. Των αναλογιών τηρουμένων κάθε 

εξωτερική ρυθμιστική παρέμβαση όπως και κάθε εσωτερική σχετική πρωτοβουλία 

λογικά συνεπάγεται αντίστοιχη αντίδραση εκ μέρους της διεύθυνσης της 

επιχείρησης είτε για την αποκατάσταση του προηγούμενου status quo είτε για την 

εξασφάλιση νέων ωφελιμάτων. Σύμφωνα με την λογική αυτή παραδοχή στη 

συνέχεια θα ταξινομηθούν, θα καταγραφούν και θα παρουσιαστούν οι πολιτικές και 



θ αντιστοιχούν στις στρατηγικές που συνήθως εφαρμόζει η επιχείρηση για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων τους. 

Οι πολιτικές στις οποίες αναφερόμαστε κατηγοριοποιούνται στη διεθνή 

βιβλιογραφία σύμφωνα με πεπερασμένο αριθμό κριτηρίων όπως είναι ο 

υποχρεωτικός ή ο εθελοντικός χαρακτήρας με τον οποίο επιβάλλονται αν 

βασίζονται στο μηχανισμό των τιμών ή όχι και κ.ο.κ.  

Οι περιβαλλοντικές πολιτικές διακρίνονται κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) τη 

δημόσια πολιτική που σχεδιάζεται και επιβάλλεται από τη νόμιμη κρατική διοίκηση 

και επιδρά άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα στη λειτουργία και τη συμπεριφορά 

της επιχείρησης διατηρώντας τον υποχρεωτικό χαρακτήρα τους και β) τις 

εθελοντικές στρατηγικές που εφαρμόζονται πρωτοβουλιακά από τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις και που τις θεωρούμε αποτέλεσμα διαφόρων επιχειρηματικών 

κινήτρων όπως είναι η βελτίωση της κερδοφορίας, της εικόνας της επιχείρησης 

κ.ο.κ. 

Η δημόσια περιβαλλοντική ή αειφόρος πολιτική εκφράζεται με διάφορες μορφές 

και εργαλεία. Αρχικά πήρε τη μορφή νομοθετικών άμεσων ρυθμίσεων ενώ εν 

συνεχεία βασίστηκε περισσότερο στο μηχανισμό των τιμών ως ρυθμιστικό μέσο. 

Τελευταία τείνει προς τη χρήση παροτρύνσεων για εθελοντική προσαρμογή σε 

περιβαλλοντικούς στόχους. Η επιβολή των νομοθετικών ρυθμίσεων στοχεύει να 

παροτρύνει τους υπεύθυνους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους προς το 

περιβάλλον. Στα αρχικά στάδια οι πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν 

χαρακτηρίστηκαν ως πολιτικές «εντολών και ελέγχου» και περιλαμβάνουν την 

περιβαλλοντική νομοθεσία, τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και τα προκαθορισμένα 

πρότυπα που συνοδεύονται από προβλέψεις για συγκεκριμένες ποινές σε 

παραβάτες που υπερβαίνουν τις απαγορεύσεις των ρυθμίσεων (Σκούρτος και 

Σοφούλης,1998). Εν συνεχεία οι πολιτικές άρχισαν με αυξάνοντα ρυθμό να 

βασίζονται και στον μηχανισμό των τιμών ( σε κίνητρα και αντικίνητρα) και τα 

συγκεκριμένα εργαλεία που τέθηκαν σε κυκλοφορία ονομάστηκαν «οικονομικά 

εργαλεία» (economic instruments).  

 



 

Οι πιθανές επιδράσεις των οικονομικών εργαλείων στο στρατηγικό σχεδιασμό και 

τη χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων 

Η δεύτερη γενιά εργαλείων που τέθηκε σε κυκλοφορία στο πλαίσιο της δημόσιας 

πολιτικής για την προώθηση των στόχων της αειφόρου πολιτικής ήταν (και είναι) τα 

«οικονομικά εργασλεία» τα οποία βασίζονται αποκλειστικά στο μηχανισμό των 

τιμών (price based instruments) και της αγοράς (market based instrument). Τα 

οικονομικά εργαλεία διακρίνονται στις εξής βασικές υποκατηγορίες: α) φόροι και 

επιδοτήσεις β) εγγυοδοσίες γ) εμπορευσιμες άδειες ρύπανσης. Οι πολιτικές που 

χρησιμοποιούν συνδυασμούς των εργαλείων αυτών θεμελιώθηκαν στην αρχή ότι «ο 

ρυπαίνων πληρώνει» και έχουν ως βασικό στόχονα ενσωματώσουν το κόστος της 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης στο συνολικό κόστος λειτουργίας κάθε οργανισμού 

που ευθύνεται για αυτήν. 

Αναλυτικότερα: 

 Οι φόροι και οι επιδοτήσεις 

Οι φόροι και οι επιδοτήσεις (αρνητικοί φόροι) είναι εργαλεία πολιτικής που 

επιβάλλονται από το κράτος στο πλαίσιο της Δημόσιας Αειφόρου Πολιτικής με 

κύριο στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς των υπεύθυνων για την περιβαλλοντική 

υποβάθμιση προκειμένου να συμβάλλουν στη βελτίωση της. Οι φόροι και οι 

επιδοτήσεις χρησιμοποιούνται για την επιτυχία και των τριών επιμέρους 

διαστάσεων που συνθέτουν την έννοια της αιεφόρου ανάπτυξης. Συγκεκριμένα για 

την επιτυχή εφαρμογή της πρώτης διάστασης ( της οικονομικής ανάπτυξης) οι 

φόροι αποσκοπούν κυρίως στο να ρυθμίσουν τις επενδύσεις 9 την τόνωση ή τον 

περιορισμό τους) ενώ οι επιδοτήσεις στο να αναζωπυρώσουν τις επενδυτικές 

δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής (δεύτερη διάσταση) οι φόροι 

που κατ εξοχήν επιβάλλονται έχουν στόχο να μειώσουν την παραγωγή προιόντων 

που θεωρούνται επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών. Τέτοια προιόντα για 

παράδειγμα θεωρούνται αυτά που παράγονται από τις βιομηχανίες καπνού και τις 

βιομηχανίες αλκοολούχων ποτών. Τέλος οι φόροι που αναφέρονται στην τρίτη 



διάσταση ( την περιβαλλοντική πολιτική) σχεδιάζονται και επιβάλλονται από το 

κράτος σε κάθε οργανισμό που κρίνεται υπεύθυνος για περιβαλλοντική 

υποβάθμιση έτσι ώστε να επιβαρύνεται με το κόστος πρόληψης ή αποκατάστασης 

της ζημιάς που προκαλεί ( Stiglitz, 1996). Επίσης οι επιδοτήσεις χορηγούνται στις 

επιχειρήσεις για να τις υποβοηθήσουν ή να τις επιβραβεύσουν για την εφαρμογή 

συγκεκριμένων περιβαλλοντικών και κοινωνικών στρατγηικών. 

Η μελέτη των επιδράσεων που ασκούνται από τους φόρους στο πλαίσιο της 

οικονομικής πολιτικής έχει επί σειρά ετών διερευνηθεί με πληθώρα μελετών. Αυτό 

που έχει σημασία και είναι χρήσιμο να διευρυνθεί είναι το πώς οι φόροι και οι 

επιδοτήσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και της κοινωνικής 

πολιτικής επιδρούν στον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων στη 

χρηματοοικονομική θέση και στην οικονομική βιωσιμότητα τους.  

Το εργαλείο αυτό υποστηρίζεται ευρύτατα από τους οικονομολόγους. Στην 

διασταύρωση των καμπυλών ΟΚΜ και ΟΚΒ (σημείο S στην εικόνα) βρίσκεται το 

ύψος του φόρου ( Pigouvian tax ) που πρέπει να επιβληθεί στους ρυπαίνοντες 

(t*E/τόνο στην εικόνα 19.7). με τον φόρο t* ανά μονάδα εκπομπής ο ρυπαίνων στο 

σημείο q0 θα πρέπει να πληρώσει φόρο t*q0 . Ο ρυπαίνων γρήγορα βρίσκει ότι 

είναι καλύτερα να μειώσει τις εκπομπές και θα το κάνει όσο το ΟΚΜ είναι 

χαμηλότερο από τον φόρο t*.  Όταν φθάσει στο σημείο q* περισσότερη μείωση δεν 

είναι πλέον επικερδής (ΟΚΜ>t). Έτσι το συνολικό κόστος του ρυπαίνοντα 

αποτελείται από το φόρο t*q* συν το κόστος μείωσης που δημιουργείται για τη 

μείωση των εκπομπών από q0 σε q*. Σε επίπεδο ρύπανσης όχι μεγαλύτερο από q* ο 

ρυπαίνων υα υποβάλλεται σε λιγότερα έξοδα δεδομένου του φόρου t*.  

 

 

 

 

 



 

 

Ο άριστος φόρος κατά Pigou αντιπροσωπεύει το οριακό κόστος βλάβης από τη 

ρύπανση στο άριστο επίπεδο εκπομπής q*. Βέβαια παραμένει το ίδιο 

πληροφοριακό πρόβλημα στην εύρεση του άριστου φόρου t* όπως και στην εύρεση 

του άριστου προτύπου q*. 

Για να φανούν οι επιδράσεις των φόρων και των επιδοτήσεων πρέπει πρώτα να 

κατηγοριοποιηθούν και να περιγραφούν ώστε να γίνει γνωστός ο σκοπός για τον 

οποίο επιβάλλονται. Οι περιβαλλοντικοί φόροι σύμφωνα με την Ευρωπαική 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Α.,2000) διακρίνονται σε φόρους: α)που καλύπτουν 

το κόστος αποκατάστασης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης ( cost covering taxes) 

β) που παρέχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (incentive taxes) και γ) για τη συλλογή εσόδων στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής πολιτικής (revenue raising taxes). Επίσης οι κοινωνικοί φόροι 

σύμφωνα με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών (EPA, 1999) 

κατατάσσονται στην κατηγορία των ειδικών φόρων που επιβάλλονται σε 

συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων (λ.χ. καπνοβιομηχανίες,παραγωγής και 

εμφιαλώσεως αλκοολούχων ποτών) και έχουν άμεσες επιδράσεις στην 

ανταγωνιστικότητα τους. 

Με την ίδια λογική οι επιδοτήσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο 

της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι δυνατόν να διακριθούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες ( ΕΡΑ,1999): σε εκείνες που α) χορηγούνται υπό μορφή επιβράβευσης 

στις επιχειρήσεις που πετυχαίνουν σημαντικές βελτιώσεις στα περιβαλλοντικά 

ζητήματα β) χορηγούνται για την εφαρμογή σύγχρονων μορφών τεχνολογίας 

«φιλικών» προς το περιβάλλον γ) έχουν την μορφή φορολογικών απαλλαγών (σε 

καταναλωτές και επιχειρήσεις) για τη χρήση ήπιων μορφών ενέργειας δ) λαμβάνουν 

τη μορφή ελκυστικού επιτοκίου ώστε να συνάπτουν δάνεια με ευνοικούς όρους τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης 

τους ε) χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής 



Διαχείρισης στ) χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του 

προσωπικού σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Αυτές οι επιδοτήσεις (ή  «κίνητρα») χορηγούνται γενικά στις περισσότερες 

περιπτώσεις για να στρέψουν τις επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν σε τεχνολογίες 

«φιλικές» προς το περιβάλλον να αλλάξουν το στρατηγικό σχεδιασμό τους να 

αυξήσουν την απασχόληση τους σε ζητήματα που συνδέονται με το περιβάλλον 

(«πράσινη» απασχόληση) να συμβάλλουν στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων 

κ.ο.κ. Για να επιδιωχτούν αυτοί οι στόχοι ειδικότερα στο Ενιαίο Χώρο της 

Ευρωπαικής Ένωσης έχουν σχεδιαστεί και προτείνονται 34 είδη επιδοτήσεων που 

αφορούν στην περιβαλλοντική πολιτική και οι οποίες μπορεί να ταξινομηθούν σε 

τρεις κατηγορίες: α)επιδοτήσεις β)δάνεια με προνομιακό επιτόκιο και γ)επιδοτήσεις 

που δίνονται υπό μορφή πρόσθετων αποσβέσεων. 

Η αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών φόρων 

 Και το πέμπτο και το σημερινό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης της 

Ευρωπαικής Ένωσης συνιστούν μεγαλύτερη χρήση οικονομικών εργαλείων τέτοιων 

όπως οι περιβαλλοντικοί φόροι. Όμως υπήρξε μικρή μόνο πρόοδος στη χρήση τους 

σε επίπεδο Ε.Ε. τα προηγούμενα χρόνια η οποία όμως επιταχύνθηκε τα τελευταία 5-

6 χρόνια και φαίνεται ότι πέτυχαν τους στόχους τους αφού αποδείχθηκαν 

περιβαλλοντικά αποτελεσματικοί και αυτό μάλιστα σε λογικό κόστος. 

Παραδείγματα τέτοιων αποτελεσματικών φόρων είναι ο φόρος διοξειδίου του 

θείου και οξειδίου του αζώτου στη Σουηδία, των τοξικών αποβλήτων στη Γερμανία, 

της ρύπανσης των νερών στη  Ολλανδία κ.λ.π. 

Τα περισσότερα εμπόδια για την εφαρμογή περιβαλλοντικών φόρων ιδίως δε των 

ενεργειακών φόρων τέτοια όπως οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα 

και την απασχόληση ( ιδιαίτερα συγκεκριμένων τομέων ή περιοχών και στις ομάδες 

χαμηλού εισοδήματος) μπορούν να υπερπηδηθούν με : 

• Προσεκτική σχεδίαση 

• Χρήση περιβαλλοντικών φόρων και αντίστοιχες εισπράξεις ως μέρος των 

πολιτικών «πακέτων» και της αναμορφώσεως της «πράσινης» φορολογίας. 



• Βαθμιαία εφαρμογή 

• Εκτεταμένη πληροφόρηση και χρήση ειδικών συμβούλων 

Ο περιορισμός των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων μπορεί να εξασφαλιστεί με τα 

παραπάνω μέτρα όπως δείχνει η τελευταία εμπειρία από την Σκανδιναβία. Η 

συνολική ανταγωνιστικότητα των χωρών μπορεί να βελτιωθεί με καλό σχεδιασμό 

των φόρων που μπορούν να παροτρύνουν για καινοτομίες και να προκαλέσουν 

νομικές αλλαγές αν και το τελευταίο παραμένει αναπόδεικτο. 

Καθώς τα περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα κινούνται από εκπομπές και προβλήματα 

σημειακών πηγών τέτοιων όπως οι εκπομπές από καπνοδόχους ή αποχευτεύσεις 

για να περιλάβουν πιο διάχυτες κινητές πηγές ρύπανσης τέτοιες όπως τα στερεά 

απόβλητα ή από τον αγροτικό τομέα και τον τομέα των μεταφορών υπάρχει ολοένα 

και περισσότερος χώρος για μεγαλύτερη χρήση φόρων καθώς και άλλα οικονομικά 

εργαλεία. 

Αν οι περιβαλλοντικοί φόροι σχεδιασθούν και εφαρμοσθούν για εκμετάλλευση των 

πλεονεκτημάτων που περιγράφηκαν πιο πάνω θα μπορούσαν να επιφέρουν 

βελτιώσεις σε τέσσερις βασικές περιοχές δημόσιας πολιτικής: 

• Το περιβάλλον 

• Την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα 

• Την απασχόληση 

• Το φορολογικό σύστημα 

Γιατί όμως να επιβάλλονται περιβαλλοντικοί φόροι; 

Οι κυριότεροι λόγοι χρήσεως περιβαλλοντικών φόρων στηρίζονται στο ότι: 

• Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά εργαλεία για την «εσωτερικοποίηση» των 

«εξωτερικοτήτων» δηλαδή την ενσωμάτωση του κόστους των 

περιβαλλοντικών υπηρεσιών αλλά και βλαβών (και την αποκατάσταση τους 

άμεσα στις τιμές των αγαθών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που τις 



προξενούν), τη συμμετοχή στην Αρχή ότι ο Ρυπαίνων Πληρώνει (η γνωστή 

PPP ή 3P ή Polluter Pays Principle) και στην ολοκλήρωση της οικονομικής και 

περιβαλλοντικής πολιτικής. 

• Μπορούν να παρέχουν κίνητρα τόσο στους καταναλωτές όσο και στους 

παραγωγούς να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους προς μια φιλική προς το 

περιβάλλον χρήση των φυσικών πόρων να προκαλούν καινοτομικές δράσεις 

και δομικές αλλαγές και να ενισχύουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. 

• Μπορούν να αυξάνουν τα έσοδα τα οποία θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για βελτίωση των περιβαλλοντικών δαπανών ή και να 

μειώνουν τους φόρους που επιβάλλονται στους μισθούς και τα ημερομίσθια 

το κεφάλαιο και τις αποταμιεύσεις. 

• Μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά πολιτικά εργαλεία για την 

προώθηση τρεχουσών περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων από διάχυτες 

πηγές ρύπανσης όπως οι εκπομπές μεταφορικών μέσων (περιλαμβανομένων 

των θαλασσίων και των αεροπορικών) τα απόβλητα (π.χ. συσκευασίες 

μπαταρίες) και τα χημικά που χρησιμοποιούνται στη γεωργία (π.χ. 

παρασιτοκτόνα και λιπάσματα). 

Οι τύποι των περιβαλλοντικών φόρων 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

περιβαλλοντικών φόρων κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις κύριους τύπους σύμφωνα με 

τον κύριο πολιτικό στόχο τους: 

• Τέλη κάλυψης του κόστους δηλαδή τέλος σχεδιασμένο για να καλύψει το 

κόστος των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και μέτρων μείωσης της ρύπανσης 

όπως η κατεργασία νερού (τέλος χρήστη) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

περιβαλλοντικές δαπάνες. 

• Φόροι κινήτρων σχεδιασμένοι να αλλάξουν τη συμπεριφορά των 

παραγωγών ή και των καταναλωτών. 



• Δημοσιονομικοί περιβαλλοντικοί φόροι σχεδιασμένοι πρωτίστως για την 

αύξηση των δημοσιοοικονομικών εσόδων. 

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να παρατηρείται στην πράξη εφαρμογή μείγματος 

τέτοιων φόρων. 

 

 

Ποιος χρησιμοποιεί τους περιβαλλοντικούς φόρους; 

Οι σύγχρονες τάσεις που αφορούν περιβαλλοντικούς φόρους ( που εδώ 

κατηγοριοποιούνται σε φόρους στην ενέργεια και σε άλλους περιβαλλοντικούς 

φόρους) μπορεί να συγκεντρωθούν ως εξής: 

• Περιβαλλοντικοί φόροι (μη ενεργειακοί) που αντιπροσωπεύουν μόνο το 

1,5% του συνόλου των φόρων στην Ε.Ε. κατά τη δεκαετία του 1990. Μόνο σε 

λίγες χώρες οι φόροι αυτοί αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερα ποσοστά ( 

Ολλανδία 5,1% Δανία 4%). Οι φόροι που κατατάσσονται ως ενεργειακοί 

φόροι όμως αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο ποσοστό(μέσος όρος Ε.Ε. 5,2%) 

με γύρω στο 10% στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα 6-7% για την Ιταλία και 

τη Βρετανία. 

• Η γενική τάση της φορολογίας από το 1980 δείχνει μια αύξηση των φόρων 

στους μισθούς  και τα ημερομίσθια και μείωση στους φόρους του 

κεφαλαίου ενώ τα ποσοστά των ενεργειακών φόρων και των 

περιβαλλοντικών φόρων παραμένουν σχετικά σταθερά με κάποια ελαφρά 

μείωση των ενεργειακών φόρων. 

• Αν και υπήρξε μικρή πρόοδος στην εφαρμογή περιβαλλοντικών φόρων σε 

επίπεδο Ε.Ε. αξιοσημείωτη πρόοδος έχει γίνει σε επίπεδο κρατών μελών 

ιδιαίτερα στις χώρες της βόρειας Ευρώπης. 

• Διάφορες χώρες εφαρμόζουν τώρα περιβαλλοντικούς φόρους ως 

«μεταρρύθμιση οικολογικών φόρων» ( green tax reforms) χρησιμοποιώντας 



τα νέα έσοδα από αυτούς τους φόρους για μείωση άλλων φόρων τέτοιων 

όπως π.χ. οι φόροι εισοδήματος. 

Αποδίδουν όμως οι περιβαλλοντικοί φόροι; 

Η θεώρηση των συμπερασμάτων και των ποιοτικών εκτιμήσεων μικρού αριθμού 

μελετών αξιολογήσεως των περιβαλλοντικών φόρων έδωσε και τα εξής 

συμπεράσματα: 

• Οι φόροι που αξιολογήθηκαν αποκαλύφθηκε ότι προσφέρουν 

περιβαλλοντικά οφέλη και στος περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται να 

είναι και αποτελεσματικοί ως προς το κόστος μέσα στα πλαίσια της 

εκτελεσθείσας αξιολόγησης. 

• Παραδείγματα ιδαίτερα αποτελεσματικών φόρων είναι εκείνοι που 

εφαρμόζονται στη Σουηδία για τη ρύπανση του αέρα στην Ολλανδία για τη 

ρύπανση των νερών και το τέλος ΝΟχ και τα διαφοροποιημένα σχήματα 

φόρων για τα καύσιμα αυτοκινήτων στη Σουηδία. 

• Οι φόροι κινήτρων είναι γενικά περιβαλλοντικώς αποτελεσματικοί όταν ο 

φόρος είναι αρκετά υψηλός ώστε να διεγείρει μέτρα μειώσεων. 

• Σημαντική συμμετοχή στην περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των τελών 

που καλύπτουν το κόστος παρέχεται από τη χρήση των εσόδων για σχετικές 

περιβαλλοντικές δαπάνες. 

• Οι φόροι μπορούν να λειτουργήσουν για σχετικά βραχείες χρονικές 

περιόδους (2-4 χρόνια ) και έτσι συγκρίνονται ευνοικά με άλλα εργαλεία 

περιβαλλοντικής πολιτικής αν και οι ενεργειακοί φόροι μπορεί να χρειαστεί 

να περάσουν 10-15 χρόνια για να ασκήσουν ουσιαστική επίδραση ως 

κίνητρα. 

• Δεν είναι εύκολη η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επιπτώσεως των 

φόρων. Οι φόροι είναι συχνά μέρος του πολιτικού πακέτου απ όπου είναι 

δύσκολο να απεμπλακούν. Επομένως η αποτελεσματικότητα του φόρου 

αυτού καθαυτού δεν μπορεί πάντοτε να αναγνωρισθεί σαφώς. 



Εκτός απ αυτά οι φόροι μπορεί να έχουν πολλαπλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

και δευτερογενείς ευνοικές επιδράσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την 

πολιτική σε τέσσερεις βασικές περιοχές: το περιβάλλον την καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα την απασχόληση και το φορολογικό σύστημα. 

Παραδείγματα περιβαλλοντικών φόρων 

Ανάλογα με τη χώρα την κυβέρνηση την πολιτική που εφάρμόζεται για το 

περιβάλλον τις πιέσεις που ασκούν διάφορες ομάδες πολιτών κ.λ.π. , εφαρμόζονται 

διάφορα οικονομικά περιβαλλοντικά εργαλεία, άρα και φόροι και τέλη. Δείγματα 

τέτοιων φόρων και τελών είναι: 

• Φόροι απόρριψης στερεών δυτικών αποβλήτων 

• Φόροι επί των πετρελαιοειδών 

• Διαφορική φορολόγηση επί διαφόρων οχημάτων 

• Υπευθυνότητα για περιβαλλοντικά ατυχήματα 

• Φόροι επί αερίων του θερμοκηπίου. 

Οι  επιδράσεις των «οικονομικών εργαλείων» στο στρατηγικό σχεδιασμό και την 

χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης 

Τα «οικονομικά εργαλεία» επιδρούν σημαντικά στην οργανωσιακή δομή της 

επιχείρησης και στη διάρθρωση των χρηματοοικονομικών κεφαλαίων της. Η 

εφαρμογή των «οικονομικών εργαλείων» φέρνουν την επιχείρηση αντιμέτωπη με 

δύο εναλλακτικές επιλογές: είτε να συνεχίσει να ρυπαίνει επωμιζόμενη το 

πρόσθετο κόστος που θα επιφέρει η ρύπανση (λ.χ. πληρωμή προστίμου) είτε να 

μειώσει το επίπεδο της ρύπανσης που προκαλεί στο επιβαλλόμενο (επιτρεπτό) όριο 

με την εφαρμογή διαφόρων στρατηγικών. Η επιχείρηση για να ξεφύγει από το αυτό 

το δίλημμα επιλέγει μια από τις δύο στρατηγικές με κριτήριο το κόστος ή το όφελος 

που της επιφέρει η μείωση της ρύπανσης. Υποστηρίζεται ευρέως ότι η εφαρμογή 

των «οικονομικών εργαλείων» βοηθά την επιχείρηση να πετύχει 

αποτελεσματικότερα τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά κεκτημένα (Bailey,2002). 



Τα λογικά ενδεχόμενα της παραπάνω επιλογής αποτυπώνονται στο παρακάτω. 

« Η επιχείρηση εφαρμόζει τεχνικές για την αειφόρο διαχείριση της λαμβάνοντας 

υπόψη οικονομικά κριτήρια» 

Το ενδεχόμενο αυτό δίλημμα χρήσιμο είναι να διακριθεί σε επιμέρους περιπτώσεις 

για να υπάρξει μια ρεαλιστικότερη απεικόνιση των πραγματικών επιλογών τις 

οποίες αντιμετωπίζει μια επιχείρηση: 

« Η επιχείρηση εφαρμόζει στρατηγικές για την αειφόρο διαχείριση της στην 

περίπτωση που το κόστος που της προσθέτει η επιβολή των «οικονομικών 

εργαλείων» υπερβαίνει το κόστος εφαρμογής των συγκεκριμένων στρατηγικών» 

« Η επιχείρηση δεν εφαρμόζει στρατηγικές για την αειφόρο διαχείριση της στη 

περίπτωση που το κόστος που της προσθέτει η επιβολή των «οικονομικών 

εργαλειών» είναι μικρότερο από το κόστος εφαρμογής των συγκεκριμένων 

στρατηγικών» 

Σύμφωνα με αυτές τις διατυπώσεις γίνεται φανερό πως η επιχείρηση απορροφά τις 

επιδράσεις στο στρατηγικό σχεδιασμό και στη διάρθρωση των χρηματοοικονομικών 

κεφαλαίων της. Αυτές οι επιδράσεις μπορεί περαιτέρω να διακριθούν σε δυο 

μεγάλες κατηγορίες τις έμμεσες και τις άμεσες. Άμεσες επιδράσεις θεωρούνται 

αυτές που προκύπτουν απ αυθείας από την εφαρμογή των «οικονομικών 

εργαλείων» και μπορεί κάποιος να τις συνδέσει ευθέως με τις νέες (επενδυτικές) 

προσαρμογές που πραγματοποιεί η επιχείρηση στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην 

χρηματοοικονομική διάρθρωση της. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η επιβολή φόρου 

για την κατανάλωση ενέργειας που πιθανόν να στρέψει την επιχείρηση να 

δαπανήσει κεφάλαια για την αγορά νέου τεχνολογικού εξοπλισμού και κατά 

συνέπεια να αυξήσει το κόστος της. Έμμεσες θεωρούνται οι εξ υπολοίπου 

επιδράσεις που δεν είναι δυνατόν να συσχετιστούν άμεσα με το στρατηγικό 

σχεδιασμό της επιχείρησης αλλά  επενεργούν εξ αντανακλάσεως δια μέσου 

ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Η επιβολή ενός φόρου για την κατανάλωση ενέργειας 

για παράδειγμα ενδέχεται να αυξήσει την τιμή του παραγόμενου προιόντος και 

κατά συνέπεια να μειώσει τις πωλήσεις και δι αυτών τα έσοδα της επιχείρησης. 



Πέρα από την θεωρητική ανάλυση των ενδεχόμενων αποτελεσμάτων των 

οικονομικών εργαλείων ο Barde κατέγραψε και σε πρακτικό επίπεδο ότι οι 

«περιβαλλοντικοί φόροι» που επιβλήθηκαν σε χώρες μέλη του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ( OECD) είχαν δύο έμμεσες επιπτώσεις στις 

επιχειρήσεις: α) μείωσαν την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική επίδοση τους 

(εξαιτίας της αύξησης του πληθωρισμού) και β) επιβάρυναν σε μεγάλο βαθμό την 

οικονομική κατάσταση σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που ορισμένες από αυτές 

διέκοψαν τη λειτουργία τους. 

Οι γενικότερες επιπτώσεις των περιβαλλοντικών των κοινωνικών φόρων και 

επιδοτήσεων στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης διαφέρουν σε μεγάλο 

βαθμό ανάλογα με τη δομή της αγοράς στα πλαίσια της οποίας λειτουργούν οι 

επιχειρήσεις και το σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί (Stephen,2003). Στην 

περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού τότε 

η επιβολή ενός «περιβαλλοντικού φόρου» θα προκαλέσει μεταβολές τόσο στην τιμή 

όσο και στην προσφερόμενη ποσότητα του προιόντος. Σε αυτή τη μορφή αγοράς 

όπως φαίνεται οι επιδράσεις θα μεταφερθούν τελικά στα κέρδη της επιχείρησης. 

Από την άλλη πλευρά όταν η επιχείρηση έχει μεγαλύτερη μονοπωλιακή δύναμη 

(λειτουργεί σε ατελείς αγορές) τότε η επιβολή του περιβαλλοντικού φόρου θα 

επιδράσει στην τιμή του προιόντος( αύξηση με μετακύλιση του πρόσθετου κόστους) 

και την πωλούμενη ποσότητα. Επομένως και στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι θα 

έχουμε επιδράσεις στα έσοδα και τα κέρδη της επιχείρησης βέβαια από την 

αντίθετη κατεύθυνση. Αυτός είναι και ο λογος που πρέπει να μελετάται η μορφή 

αγοράς εφόσον η επιβολή ενός φόρου μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει 

περισσότερα προβλήματα από ότι προορίζεται να λύσει. 

Το δεύτερο στοιχείο που ερμηνεύει τις επιδράσεις του φόρου στη λειτουργία της 

επιχείρησης σχετίζεται με το αντικείμενο του. Δηλαδή αν αυτό ισοδυναμεί με 

σταθερό μεταβλητό κόστος ή κόστος παραγωγής. Στην περίπτωση που επιβάλλεται 

φόρος για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, τότε αυτός παίρνει τη μορφή 

μεταβλητού κόστους και επιβαρύνει την επιχείρηση για κάθε επιπλέον παραγόμενη 

ποσότητα ρύπων. Όταν ο φόρος για παράδειγμα επιβάλλεται στο τελικό 

αποτέλεσμα (λ.χ. στα αποτελέσματα χρήσης) της επιχείρησης τότε οι επιπτώσεις 



επηρεάζουν τις στρατηγικές της επιχείρησης και τη χρηματοοικονομική διάρθρωση 

της. Οι επιδοτήσεις για παράδειγμα που χορηγούνται από το κράτος στις 

επιχειρήσεις για την αγορά νέου εξοπλισμού θα αυξήσουν τα έσοδα για την 

τρέχουσα χρήση. Επίσης οι επιδοτήσεις που χορηγούνται υπό την μορφή βραβείων 

στη περίπτωση που η επιχείρηση βελτιώνει την περιβαλλοντική επίδοση της επίσης 

θα αυξήσουν τα έσοδα των επιχειρήσεων τα οποία συνήθως απαλλάσσονται από 

φορολογικές επιβαρύνσεις. 

Οι Freestra et al (2001) μελετώντας τις επιδράσεις των «οικονομικών εργαλείων» 

παρατήρησαν ότι οι «περιβαλλοντικοί φόροι» που επιβάλλονται στις πρώτες ύλες 

επηρεάζουν κατά κανόνα την επιχείρηση με δύο τρόπους. Πρώτον η επιχείρηση 

βελτιώνει την οριακή παραγωγικότητα της διότι η επιβολή του φόρου αυξάνει το 

κατά μονάδα κόστος της χρήσης των πρώτων υλών και τη στρέφει είτε να μειώσει 

τη χρήση τους είτε να ανακυκλώσει ή να τις επαναχρησιμοποιήσει: δηλαδή να 

αυξήσει την παραγόμενη ποσότητα του τελικού προιόντος με τη χρήση σταθερής 

ποσότητας πρώτων υλών. Δεύτερον οι φόροι πιθανόν να προκαλέσουν αποτέλεσμα 

υποκατάστασης δηλαδή να αυξήσουν το κόστος των πρώτων υλών με συνέπεια να 

στρέψουν τις επιχειρήσεις στη χρήση εναλλακτικών μορφών πρώτων υλών με 

χαμηλότερο κόστος και περιορισμένες επιπτώσεις στο φυσικό και το ανθρωπογενές 

περιβάλλον (λ.χ. εναλλακτικές μορφές ενέργειας). 

Παρόμοια αποτελέσματα όμως επιφέρουν και οι «περιβαλλοντικές» επιδοτήσεις οι 

οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους να 

βελτιώσουν την παραγωγικότητα της χρήσης των πόρων τους και να επενδύσουν σε 

νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας (R&D) για 

τη βελτίωση των σχετικών ζητημάτων. Οι επιδοτήσεις επηρεάζουν επίσης τα έσοδα 

της επιχείρησης ενώ βελτιώνουν το επίπεδο απασχόλησης της τοπικής κοινωνίας. 

Τεχνικές όπως οι στρατηγικές «εγγυοδοσίας» προκαλούν και αυτές με τη σειρά τους 

ορισμένες μεταβολές στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοοικονομική θέση 

της επιχείρησης. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου αυτόματα προκαλεί στην 

επιχείρηση την ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού για τη συλλογή την 

αποθήκευση και την ανακύκλωση των «άχρηστων» υπολειμμάτων. Αυτές οι 



στρατηγικές επιφέρουν επιπλέον έσοδα αλλά ενδεχομένως και έξοδα στην 

επιχείρηση. Από τη μια πλευρά τα έξοδα προκύπτουν από την αποθήκευση, τα 

εργατικά έξοδα, το διοικητικό κόστος, τα έξοδα μεταφοράς, το κόστος ανακύκλωσης 

κλπ. Από την άλλη πλευρά τα έσοδα πραγματοποιούνται από την ανακύκλωση και 

την επαναχρησιμοποίηση των υλικών που συλλέγονται. Επίσης τα έσοδα 

αυξάνονται βραχυχρόνια διότι η επιχείρηση βελτιώνει τα χρηματικά κεφάλαια της 

αφού για περιορισμένη χρονική διάρκεια δεσμεύει ορισμένα χρηματικά κεφάλαια 

από τους καταναλωτές έως ότου αυτοί επιστρέψουν τα υπολείμματα των 

προιόντων τους (λ.χ. είδη συσκευασίας). 

Παρομοίως οι άδειες ρύπανσης προκαλούν επιπτώσεις στο στρατηγικό σχεδιασμό 

και την χρηματοοικονομική διάρθρωση της επιχείρησης. Η επιχείρηση σε αυτή την 

περίπτωση έρχεται αντιμέτωπη με δύο καταστάσεις: α) να διαχειριστεί τις άδειες 

ρύπανσης προς ίδιο όφελος και να πληρώσει τα πρόστιμα που προκύπτουν από τη 

νομοθεσία ή β) να επενδύσει σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό για να μειώσει τους 

εκπεμπόμενους ρύπους απαλασσόμενη έτσι από την ανάγκη αγοράς αδειών 

ρύπανσης. Στην πρώτη περίπτωση οι άδειες ρύπανσης κατά την αρχική διανομή 

από τις αρμόδιες αρχές συντελούν στην αύξηση του χρηματικού κεφαλαίου της 

επιχείρησης (Gibson,1996). Εν συνεχεία η ζήτηση των επιχειρήσεων για άδειες 

ρύπανσης (ουσιαστικά η επιθυμία της επιχείρησης να πληρώσει για κάθε επιπλέον 

ποσότητα ρύπανσης που παράγει) είναι μια επιλογή που γίνεται μεταξύ του 

οριακού κόστους απόκτησης της κάθε επιπλέον άδειας με το οριακό κόστος 

επένδυσης για αντιρρυπαντική τεχνολογία. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση 

επιλέξει την αγορά επιπλέον αδειών τότε αυτό θα προκαλέσει αύξηση των εξόδων 

της ενώ όταν η επιχείρηση επιλέξει την πώληση των αδειών ρύπανσης τα χρηματικά 

ποσά της πώλησης θα αποτελέσουν έσοδα για την επιχείρηση ή έξοδα αν το ποσό 

αγοράς της άδειας είναι μεγαλύτερο από πόσό είσπραξης κατά την πώληση της. 

Στην άλλη περίπτωση που η επιχείρηση επενδύσει σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τότε οι επιδράσεις στη χρηματοοικονομική 

διάρθρωση της θα είναι ανάλογη με αυτή που διαμορφώνεται όταν η επιχείρηση 

αντιδρά στην εφαρμογή των «περιβαλλοντικών» φόρων. 

 



Λοιπά οικονομικά εργαλεία 

Εργαλεία «εγγυοδοσίας» 

Οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διαχείρισης τους εφαρμόζουν 

στρατηγικές με τις οποίες δεσμεύουν τους καταναλωτές τους να καταβάλλουν ένα 

επιπλέον χρηματικό ποσό (που υπερβαίνει την τιμή του προιόντος) ως εγγύηση και 

το οποίο επανεισπράττουν όταν οι καταναλωτές επιστρέφουν τη συσκευασία του 

προιόντος. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση παροτρύνει τους καταναλωτές να 

επιστρέψουν τα υπολείμματα του προιόντος (λ.χ. υλικά συσκευασίας) τα οποία με 

τη βοήθεια διαφόρων τεχνικών και στρατηγικών επαναχρησιμοποιούνται ή 

ανακυκλώνονται (λ.χ. φιάλες των αναψυκτικών μπαταρίες τηλεφωνικοί κατάλογοι). 

 

Εμπορεύσιμες άδειες ρύπανσης 

Σε ορισμένες χώρες εφαρμόζεται η μέθοδος των αδειών ρύπανσης επί του 

παρόντος κυρίως για τη μείωση των αεριών ρύπων. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο οι 

επιχειρήσεις λαμβάνουν έναν αριθμό αδειών ρύπανσης (με διάφορα κριτήρια ) από 

το κράτος ή διάφορους ρυθμιστικούς οργανισμούς σύμφωνα με τον οποίο είναι 

υποχρεωμένες να περιορίσουν τις εκπομπές τους κάτω από ένα επίπεδο οροφής 

που δεν υπερβαίνει το δικαίωμα που αποκτούν πληρώνοντας για την ποσότητα που 

η κάθε άδεια αναγράφει. 

 

Ανάλυση του θεωρητικού μοντέλου ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών 

πληροφοριών στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τις μεθόδους της περιβαλλοντικής και της κοινωνικής 

λογιστικής για να καταγράψει και να αποκαλύψει τις πληροφορίες που συνδέονται 

με τις αλλαγές που επιφέρει στο φυσικό και στο κοινωνικό περιβάλλον ή τις 

αλλαγές που υφίσταται η χρηματοοικονομικήδιάρθρωση της από τις πολιτικές που 

εφαρμόζονται στο πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής για αυτά τα ζητήματα. Η 

επιχείρηση καταγράφει και δημοσιοποιεί αυτές τις πληροφορίες για διάφορους 



λόγους όπως για να νομιμοποιήσει της λειτουργία της (legitimacy theory) να 

ενημερώσει και να ικανοποιήσει τη ζήτηση των ενδιαφερομένων ομάδων για τις 

επιδόσεις της στα ζητήματα που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη ( stakeholder 

theory- Green and Hunton-Clarke,2003) να βελτιώσει την οικονομική αξία της 

(market effect). Ωστόσο η επιχείρηση χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες και για 

ικανοποίηση των δικών της στόχων όπως για να προσδιορίσει τον τελικό βαθμό της 

αειφόρου επίδοσης της αφού σήμερα έχει αποδειχθεί ότι χρειάζονται περισσότερες 

και αναλυτικότερες πληροφορίες για τις επιδράσεις που δημιουργεί με τα 

περιβάλλοντα της ( Sheu and Lo,2005). Πράγματι οι αλληλεπριδράσεις και οι 

αναδράσεις της επιχείρησης με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον 

συσχετίζονται άμεσα με τη βιωσιμότητα της και όπως είναι φυσικό με την αειφόρο 

επίδοση της. Είναι λογικό ότι αφενός οι αειφόρες πολιτικές που περιγράφτηκαν  και 

αφετέρου οι αποκριτικές διαχειριστικές στρατηγικές που εφαρμόζονται από την 

επιχείρηση επηρεάζουν την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική 

επίδοση της επιχείρησης. Λόγου χάριν η επιβολή ενός «περιβαλλοντικού» φόρου 

(environmental tax) ενδεχομένως να στρέψει την επιχείρηση να επενδύσει σε 

εξοπλισμό φιλικό προς το περιβάλλον ή να μειώσει το επίπεδο των ρύπων που 

εκπέμπει και τέλος να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων της. 

Οι πληροφορίες με τέτοιο περιεχόμενο θεωρούνται απαραίτητες για να 

προσδιοριστεί το επίπεδο της αειφόρου επίδοσης της επιχείρησης. Σήμερα όμως 

μεταξύ άλλων το βασικό «κενό» που αναδεικνύεται από τη διεύρυνση της 

βιβλιογραφίας του σχετικού πεδίου αλλά περισσότερο προκύπτει και από την 

ανάγκη σε εμπειρικό επίπεδο για τον υπολογισμό της αειφόρου επίδοσης είναι η 

απουσία μιας σαφούς και συστηματικής μεθοδολογίας για την καταγραφή των νέων 

πληροφοριών και η σύνδεσή τους με τη λειτουργία της επιχείρησης. Κατ ουσία 

αναδύεται η ανάγκη για τη συστηματική και διακρίνουσα καταγραφή των 

χρηματικών ροών που οφείλονται στη διαχείριση των κοινωνικών και των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων της επιχείρησης καθώς επίσης και τις επιδράσεις 

αυτών των πρακτικών στη διάρθρωση της επιχείρησης εν γένει. 

Οι νέες αυτές πληροφορίες θα καταγράφονται σύμφωνα με το μοντέλο που 

ακολουθεί (διαγραμμα). Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελείται από τρία βήματα, τα 



εξής: α) βήμα πρώτο :προσδιορισμός των «κινητήριων» δυνάμεων που επιδρούν 

στην εφαρμογή ή όχι περιβαλλοντικών στρατηγικών από τις επιχειρήσεις, β) βήμα 

δεύτερο: καταγραφή των επιδράσεων που επιφέρουν οι κινητήριες ομάδες στο 

σχεδιασμό των στρατηγικών των επιχειρήσεων και γ) βήμα τρίτο: την αποτίμηση 

των στρατηγικών και των αποτελεσμάτων τους σε χρηματικούς ή μη χρηματικούς 

όρους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Προσδιορισμός της έννοιας του περιβαλλοντικού κόστους 

Το περιβαλλοντικό κόστος που συνδέεται με ένα  προιόν, διεργασία, σύστημα ή 

εγκατάσταση είναι σπουδαίο για καλές επιχειρηματικές αποφάσεις. Θέτοντας 

στόχους για τη μείωση των περιβαλλοντικών δαπανών, την αύξηση των εσόδων και 

τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης απαιτείται συγχρόνως η προσοχή τόσο 

στα τρέχοντα όσο και στα μελλοντικά περιβαλλοντικά έξοδα. 

Τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία καθορίζει το περιβαλλοντικό της κόστος 

εξαρτάται από το πώς αυτή εκμεταλλεύεται τις πληροφορίες ( δηλαδή την 

κατανομή του κόστους, τον προυπολογισμό των κεφαλαίων, τη σχεδίαση του 

προιόντος των διεργασιών και άλλες διοικητικές αποφάσεις) και την κλίμακα και 

έκταση της προσπάθειας. Επίσης δεν είναι πάντοτε σαφές αν ένα κόστος είναι 



περιβαλλοντικό ή όχι. Μερικά στοιχεία κόστους εμπίπτουν σ ένα είδος «γκρίζας 

ζώνης» ή μπορούν να κατατάσσονται κατά ένα μέρος στα περιβαλλοντικά και κατά 

άλλο μέρος όχι. Το αν ή όχι ένα στοιχείο κόστους είναι περιβαλλοντικό δεν είναι 

κρίσιμο. Ο στόχος είναι να εξασφαλισθεί ότι στο στοιχείο αυτό δίδεται η προσοχή 

που αρμόζει. 

Η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων των Ηνωμένν Εθνών (IASC,1989) ορίζει 

ως περιβαλλοντικό το κόστος που πρέπει να πραγματοποιείται από μια επιχείρηση 

για να μειώσει (ή να προλαμβάνει τις ενδεχόμενες) τις αρνητικές επιπτώσεις που 

προκαλεί στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Επίσης ο οραγανισμός 

ICAEW (1996) διακρίνει το περιβαλλοντικό κόστος της οικονομικής μονάδας και 

ορίζει σαφώς ότι περικλείει όλα τα χρηματικά κεφάλαια που δαπανώνται από την 

επιχείρηση για την πρόληψη ή για την αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων 

που επιφέρει στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία της. Η Ευρωπαική Ένωση (Ε.Ε. , 

2001) εν τούτοις στη δική της προσπάθεια να ορίσει το περιβαλλοντικό κόστος 

ταυτίζει την έννοια του περιβαλλοντικού κόστους με το περιβαλλοντικό έξοδο. Στην 

επιστήμη της λογιστικής όμως όπως σαφώς ορίζεται στο Ε.Γ.Λ.Σ. και σε διάφορα 

βασικά εγχειρίδια λογιστικής η έννοια του κόστους διακρίνεται από την έννοια των 

εξόδων με κριτήριο το αν η δαπάνη που πραγματοποείται από την επιχείρηση 

επιφέρει ή όχι μελλοντικά οφέλη. Ωστόσο η Ε.Ε. για τα περιβαλλοντικά ζητήματα 

θεωρεί ότι όλες οι δαπάνες που πραγματοποιεί η επιχείρηση είτε επιφέρουν 

μελλοντικά οφέλη είτε όχι εν τέλει πρέπει να καταγραφούν στο ενεργητικό του 

ισολογισμού της. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών (ΕΡΑ,1995) 

αναφερόμενη στο ίδιο ζήτημα δίχως να κάνει καμία αναφορά στην έννοια του 

περιβαλλοντικού εξόδου θεωρεί ότι η περιβαλλοντική διαχείριση προκαλεί 

διάφορα κόστη στην επιχείρηση όπως :α)άμεσα β) έμμεσα) συγκεκαλυμμένα και δ) 

ενδεχόμενα. 

Ο οργανισμός Federation des Experts Comptables Europeens (FEE,1999) από την 

άλλη πλευρά πασουσιάζει μια συστηματικότερη εργασία για την έννοια τόσο του 

περιβαλλοντικού κόστους όσο και του εξόδου. Σύμφωνα με αυτή παρουσιάζονται 

δυο κριτήρια με τα οποία διακρίνονται οι περιβαλλοντικές δαπάνες σε αυτές που 



αποτελούν έξοδα για την επιχείρηση και αντίστοιχα προτείνει την καταγραφή τους 

στο ενεργητικό της επιχείρησης (κόστος ) ή στα αποτελέσματα χρήσης (έξοδα). 

Τα κριτήρια αυτά είναι: 

Α) οι δαπάνες κεφαλαιοποιούνται  (αποτελούν κόστος) «όταν αφορούν 

προσδοκώμενα μελλοντικά οφέλη και παρατείνουν την ωφέλιμη ζωή αυξάνουν την 

παραγωγική ικανότητα ή βελτιώνουν την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα των 

άλλων παγίων στοιχείων της επιχείρησης». 

Β) οι δαπάνες αποτελούν έξοδα όταν χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό ή την 

πρόληψη της πιθανής υποβάθμισης του περιβάλλοντος από μελλοντικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης και δεν παρατείνουν την ωφέλιμη ζωή των 

περιουσιακών στοιχείων». 

Η παραπάνω ποικιλία ορισμών για την έννοια του περιβαλλοντικού κόστους καθώς 

και η ποικιλία των κριτηρίων για τη διάκριση του από το περιβαλλοντικό έξοδο 

δείχνει ξεκάθαρα την ανωριμότητα που παρουσιάζεται στο σχετικό επιστημονικό 

πεδίο γεγονός που επιπλέον αναδείχνει τη μειωμένη επιστημονική ακρίβεια που 

θεωρείται αναγκαία προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κάποιος από αυτούς τους 

ορισμούς. Ωστόσο για το σαφή προσδιορισμό αυτής της έννοιας χρησιμοποιούνται 

οι σχετικοί κανόνες και οι αρχές που προσδιορίζονται στο Ε.Γ.Λ.Σ. και κατά δεύτερον 

η έννοια αυτή συνδυάζεται με τις ενδεχόμενες επιδράσεις που επιφέρει η αειφόρος 

πολιτική στη λειτουργία της επιχείρησης. Επομένως σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. «κόστος 

είναι η διάθεση ή η επένδυση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών 

αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση 

εσόδων από πωλήσεις». 

Με δεδομένα αφενός τον ορισμό του κόστους που περιγράφτηκε και αφετέρου την 

αναλυτική παρουσίαση των επιδράσεων που ενδεχομένως να επιφέρει η πολιτική 

της αειφορίας στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοοικονομική συγκρότηση 

της επιχείρησης το περιβαλλοντικό κόστος ορίζεται πλέον ως: 

«η διάθεση ή η επένδυση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών αγαθών 

και υπηρεσιών που δαπανάται από την επιχείρηση με σκοπό την εφαρμογή της 



περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα οποία θα επιφέρουν μελλοντικά έσοδα για την 

επιχείρηση ή θα βοηθήσουν στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της 

επίδοσης». 

Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας του περιβαλλοντικού κόστους κρίνεται 

απαραίτητη η παρουσίαση ορισμένων παραδειγμάτων σε επενδύσεις οι οποίες 

μπορεί να επιφέρουν (περιβαλλοντικό κόστος) στην επιχείρηση. Τέτοιες επενδύσεις 

θεωρούνται: οι αγορές παγίων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων τα 

οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της υποβάθμισης της 

ποιότητας του αέρα, του εδάφους , της βιοποικιλότητας των υδάτων καθώς και για 

τη μείωση της κατανάλωσης των πόρων (ενέργειας, νερού πρώτων υλών κ.α.).  Τα  

συγκεκριμένα χρηματικά κεφάλαια επενδύονται για την αγορά μηχανημάτων που 

θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων για την κατασκευή 

εγκαταστάσεων που βοηθούν στη μείωση των αρνητικών επιδράσεων στο 

περιβάλλον(βιολογικός καθαρισμός κ.α.). Κατά συνέπεια οι πληροφορίες αυτές 

πρέπει να καταγράφονται στο ενεργητικό της επιχείρησης και να υπόκεινται σε 

τμηματικές αποσβέσεις όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα πάγια που 

παρακολουθούνται στο ενργητικό. 

Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει για την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού 

κόστους είναι το πώς θα παρακολουθείται όταν αυτό θα πραγματοποιείται σε 

διαφορετική από την τρέχουσα χρήση. Γι αυτό το ζήτημα η Ευρωπαική Επιτροπή 

Λογιστικής (ISAR,1995) προτείνει το περιβαλλοντικό κόστος που προκληθηκε σε 

προηγούμενη οικονομική χρήση να καταγράφεται στη χρήση όπου γίνεται 

αντιληπτό. Σύμφωνα όμως με το Ε.Γ.Λ.Σ. για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων: 

«πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μεταβατικοί λογαριασμοί του ενεργητικού». 

Με την ανάπτυξη που βασίστηκε στο Ε.Γ.Λ.Σ. το κόστος που προκύπτει από την 

εφαρμογή στρατηγικών για την περιβαλλοντική διαχείριση της επιχείρησης και 

πραγματοποιείται σε προηγούμενη χρήση θα καταγράφεται με τη βοήθεια των 

μεταβατικών λογαριασμών του ενεργητικού. Στην ουσία θα δημιουργηθούν νέοι 

μεταβατικοί περιβαλλοντικοί λογαριασμοί η χρήση των οποίων θα βοηθήσει στη 

διατήρηση της αυτοτέλειας των χρήσεων που αποτελεί μία από τις τρεις 



θεμελιώδεις αρχές που υπαγορεύονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. Για να καταγραφεί το 

περιβαλλοντικό κόστος (είτε αυτό πραγματοποιηθεί με μεταβατικούς λογαριασμούς 

είτε με κανονικούς) πρέπει να υπάρχει νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση της 

επιχείρησης για την εφαρμογή τεχνικών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα ή έστω 

τεκμαιρόμενη υποχρέωση δηλαδή η επιχείρηση να δεσμεύεται εκούσια για την 

περιβαλλοντική διαχείριση της. 

Η μεγαλύτερη εν τούτοις ασάφεια παρουσιάζεται κατά την καταγραφή του κόστους 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων που προκύπτει από την εφαρμογή της 

κοινωνικής και της περιβαλλοντικής διαχείρισης στο πλαίσιο της επιχείρησης. Ο 

οργανισμός Federation des Experts Comptables Europeens θεωρεί ότι θέματα όπως 

η βελτίωση της υπεραξίας της επιχείρησης που οφείλεται στην κοινωνική ή 

περιβαλλοντική διαχείριση και τα «σήματα» που απονέμονται στην επιχείρηση όταν 

αυτή επιτυγχάνει καλή επίδοση σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους (λ.χ. 

σήματα ποιότητας) όπως επίσης και οι άδειες ρύπανσης πρέπει να καταγράφονται 

στο κυκλοφορούν ενεργητικό και να υπόκεινται σε αποσβέσεις όπως υπαγορεύεται 

για τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία από την επικείμενη νομοθεσία. Επειδή η 

υπεραξία της επιχείρησης και τα σήματα ποιότητας αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 

τρόπο από το Ε.Γ.Λ.Σ. η βελτίωση ή η χειροτέρευση της υπεραξίας και των σημάτων 

ποιότητας προκύπτουν από την περιβαλλοντική ή την κοινωνική διαχείριση.  

Η Gibson (1996) τονίζει ότι στην περίπτωση που κάποιος θέλει να καταγράψει τις 

μεταβολές που επιφέρουν οι άδειες ρύπανσης στη χρηματοοικονομική διάρθρωση 

της επιχείρησης με τη τήρηση των υφιστάμενων κανόνων λογιστικής πρέπει να 

κάνει χρήση των εξής κριτηρίων: 

Α) κατά την πτώση της τιμής τους ή την αγορά νέων οι άδειες ρύπανσης προκαλούν 

έξοδα στην επιχείρηση τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης. 

Β) κατά την πώληση τους επιφέρουν έσοδα ή έξοδα ανάλογα με το αν το ποσό 

πώλησης είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ποσό αγοράς τα οποία πρέπει να 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης. 



Οι Wambganass and Sanord(1996) και Grinnnell and Hunt (2002) συμφωνούν με την 

Gibson ενώ υποστηρίζουν επιπλέον ότι κατά την αρχική διανομή των αδειών 

ρύπανσης αυτές αποτελούν ένα «δώρο» για την επιχείρηση και βελτιώνουν την 

καθαρή θέση (δηλαδή αποτελούν κεφαλαίο). Ενώ οι Schaltegger and Figge (2000) 

επισημαίνουν ότι χρειάζεται η δημιουργία ειδικών προτύπων για την 

παρακολούθηση και την καταγραφή των αυξομειώσεων της αξίας τους. 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζει το έξοδο το έσοδο και το κεφάλαιο ως εξής: 

«έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσης» 

«έσοδο είναι η χρηματική έκφραση της αγοραστικής δύναμης που αποκτάται άμεσα 

ή έμμεσα από τη δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας και ειδικότερα από την 

πώληση ή την εκμετάλλευση αγαθών,υπηρεσιών και διακαιωμάτων» 

«το κεφάλαιο για τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις διαιρείται από μετοχές οι οποίες 

δίνονται στους μετόχους» 

Σύμφωνα με αυτές τις έννοιες οι άδειες ρύπανσης αποτελούν τίτλους οι οποίοι κατά 

την αρχική τους διανομή αποτελούν χρηματικό κεφάλαιο για την επιχείρηση ενώ 

προκαλούν έξοδα και επιφέρουν έσοδα στην επιχείρηση κατά την αγοραπωλησία 

τους αλλά και κατά την αύξηση ή τη μείωση της αξίας τους όταν διαπραγματεύονται 

στο Χρηματιστήριο Αδειών Ρύπανσης.  

Η ορολογία της περιβαλλοντικής λογιστικής χρησιμοποιεί λέξεις τέτοιες όπως 

πλήρης, συνολική, αληθινή και κύκλος ζωής για να τονίσει ότι οι παραδοσιακές 

προσεγγίσεις δεν ήταν πλήρεις σε έκταση επειδή αγνοούσαν σπουδαία 

περιβαλλοντικά στοιχεία κόστους (και πιθανές εξοικονομήσεις κόστους αλλά και 

έσοδα). Ερευνώντας για σχετικά περιβαλλοντικά έξοδα και την αποκάλυψη αυτών 

οι μάνατζερ χρειάζεται να χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα οργανωσιακά πλαίσια 

ως εργαλεία. 

 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 

• Ανακοινώσεων • Ιατρικής παρακολούθησης 



• Δημοσιεύσεων 

• Παρακολούθησης και Ελέγχου 

• Μελετών 

• Επανορθώσεως 

• Σχεδιασμού 

• Εκπαιδεύσεως 

• Επιθεωρήσεων 

• Δηλώσεων 

• Ετοιμότητας 

• Προστατευτκού εξοπλισμού 

• Περιβαλλοντικής ασφάλειας 

• Οικονομικής ασφάλειας 

• Ελέγχου της ρύπανσης 

• Ανταποκρίσης στις διαρροές 

• Διαχείρησης αποβλήτων 

• Φόροι και δαπάνες 

• Μελλοντικά έξοδα συμμόρφωσης 

• Πρόστιμα 

• Επισημάνσης 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

• Μελετών τοποθεσίας 

εγκαταστάσης 

• Ετοιμασίας γηπέδων 

εγκατάστασης 

• Έρευνας και ανάπτυξης 

• Κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 

• Υλικών 

• Εργασίας 

• Υποδομών 

• Διάθεσης αποθεμάτων 

• Επιθεώρησης εγκατάστασης 

• Επανόρθωσης 

• Καταστροφών ιδιοκτησίας 

• Τραυματισμών 

• Ελέγχων από εξωτερικούς 

ελεγκτές 

• Διαπιστεύσεως προμηθευτών 

• Ασφαλίστρων 

• Σχέσεων με προμηθευτές 

• Σχέσεων με δανειστές 

• Σχέσεων με τη φιλοξενούσα 

κοινότητα 

• Σχέσεων με κρατικές υπηρεσίες 

• Προγραμματισμού 

• Οικονομοτεχνικών μελετών 

• Ανακύκλωσης 

• Προστασίας οικοσυστημάτων και 

υγροβιότοπων 

• Άλλων περιβαλλοντικών έργων 



• Εικόνας επιχείρησης 

• Σχέσεων με πελάτες 

• Σχέσεων με ασφαλιστές 

• Σχέσεων με προσωπικό 

 

• Νομικά έξοδα 

• Ζημιές από καταστροφές 

 

 
 

 

Διαδικασία οικονομικού σχεδιασμού πρόληψης της ρύπανσης με αποτελεσματικό 

κόστος 

 

Η πλήρης κοστολόγηση (Π.Κ.) (Full Cost Accounting) είναι ένα εργαλείο που 

χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει και να κατανείμει τα άμεσα και έμμεσα έξοδα 

που προκύπτουν από τις λειτουργίες. Η Π.Κ. βοηθά στην αναγνώριση και την 

ποσοτικοποίηση τεσσάρων τύπων κόστους για ένα προιόν μία διεργασία ή 

ολόκληρο επενδυτικό σχέδιο: 

• Άμεσο κόστος ( π.χ. εργασίας, πρώτων υλών) Direct cost 

• Λανθάνον κόστος (π.χ. καταγραφής αναφοράς συμμορφόσεως) hidden cost 

• Ενδεχόμενο κόστος υποχρεώσεων (π.χ. διορθωτικές υποχρεώσεις ) 

contingent liability cost 

• Λιγότερο απτό κόστος ( π.χ. δημόσιες σχέσεις υπεραξία) less tangible cost 

 

Η τεχνική της πλήρους κοστολόγησης είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την 

καλύτερη κατανομή των περιβαλλοντικών εξόδων στις διάφορες λειτουργίες της 

επιχείρησης. Η Π.Κ. μπορεί να εκτελείται με διαφορετικούς βαθμούς εντάσεως. Στο 

αρχικό της στάδιο ή στάδιο συγκεντρώσεως πληροφοριών η Π.Κ. δίνει μια χονδρική 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών δαπανών και άλλων εξόδων που παραδοσιακά 

θεωρούνται κόστος που συνδέεται με την τρέχουσα διαδικασία. Αυτό το στάδιο 

μπορεί να στηριχθεί σε γνωστά και ήδη διαθέσιμα περιβαλλοντικά έξοδα, τέτοια 

όπως τα άμεσα και τα οφθαλμοφανή λανθάνοντα έξοδα  για να αναγνωρισθούν οι 

ευκαιρίες για πρόληψη της ρυπάνσεως. Η «λεπτομερής» Π.Κ είναι επέκταση της 



φάσης της συγκέντρωσης πληροφοριών και περιλαμβάνει τυπικά τα στοιχεία που 

συλλέγονται και την αξιολόγηση των τύπων του κόστους  που προαναφέραμε. 

Η εκτίμηση του συνολικού κόστους (ΕΣΚ) αξιολογεί τα επενδυτικά σχέδια πρόληψης 

της ρύπανσης χρησιμοποιώντας στοιχεία περιβαλλοντικού κόστους κατάλληλους 

χρονικούς ορίζοντες και πρότυπους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Η ΕΣΚ είναι 

βασικό στοιχείο στο σύστημα προυπολογισμού του κεφαλαίου που συγκρίνει τις 

πρωτοβουλίες πρόληψης της ρύπανσης με τα άλλα επενδυτικά σχέδια ή τις 

λειτουργικές αλλαγές. 

Με την διαδικασία προυπολογισμού των κεφαλαίων οι μάνατζερς μπορούν να 

απαντούν σε ερωτήματα τέτοια όπως π.χ. αν το επενδυτικό σχέδιο για την πρόληψη 

της ρύπανσης είναι καλύτερο από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού ή 

ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος στην 

πρόληψη της ρύπανσης. Σε πολλές βιομηχανίες οι παραδοσιακές αποφάσεις για τον 

προυπολογισμό των κεφαλαίων παρέβλεπαν τα σχέδια πρόληψης της ρύπανσης 

επειδή το περιβαλλοντικό κόστος δεν θεωρούνταν ότι ήταν σημαντικός παράγοντας 

στην αξιολόγηση. Η ΕΣΚ χρησιμοποιεί τεχνικές της Π.Κ. για να προσδιορίσει σωστά 

το περιβαλλοντικό κόστος και τις εξοικονομήσεις σε όλα τα ανταγωνιστικά 

επενδυτικά σχέδια, τα προιόντα ή τις διεργασίες ως μέρος του προυπολογισμού των 

κεφαλαίων. 

Με την ΕΣΚ ( εκτίμηση συνολικού κόστους) αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις 

τυπικά θα χρησιμοποιήσουν παραδοσιακά χρηματοοικονομικά κριτήρια στον 

καθορισμό της εφικτότητας ενός επενδυτικού σχεδίου τέτοια όπως: 

• Η καθαρά παρούσα αξία ( ΚΠΑ) 

• Ο εσωτερικούς συντελεστής αποδόσεως ( ΕΣΑ) 

• Ο δείκτης κερδοφορίας 

• Η περίοδος αποδόσεως του κεφαλαίου. 

 

Τα κριτήρια αυτά ορίζονται ως εξής: 

Καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) ( Net Present Value-NPV) είναι η διαφορά μεταξύ 

μετρητών που η εταιρεία αναμένεται να εισπράξει (εισροές) και των μετρητών που 

η εταιρεία αναμένει να πληρώσει (εκροές) από τοποθέτηση σε ενεργητικό ή 



παθητικό προεξοφλούμενη με ένα κατάλληλο συντελεστή απόδοσης. Η 

μεθοδολογία προεξοφλεί σε παρούσα αξία το ποσό που εισπράττεται ή 

καταβάλλεται σε μελλοντικές χρονικές περιόδους με το ποσό του τόκου που θα 

μπορούσε να εισπραχθεί στο προιόν ή πιο εξειδικευμένα με το απαιτούμενο από 

την επιχείρηση επιτόκιο (δηλαδή το επιτόκιο που θα μπορούσε να λαμβάνει μια 

άλλη επένδυση συγκρινόμενου επιχειρηματικού κινδύνου). Αυτές οι χρηματικές 

ροές παρούσας αξίας μετά αθροίζονται για να καθορισθεί η ΚΠΑ του επενδυτικού 

σχεδίου. Γενικά το εναλλακτικό επενδυτικό σχέδιο με την καλύτερη ΚΠΑ είναι μια 

αποδεκτή επένδυση αρκεί βεβαίως η τιμή της ΚΠΑ αυτής να είναι θετική. 

Όμως η καθαρή παρούσα αξία από μόνη της δεν είναι τόσο ισχυρό κριτήριο για την 

επιλογή του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Άλλοι παράγοντες τέτοιοι όπως 

το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης και ο χρόνος ζωής του σχεδίου θα μπορούσαν 

επίσης να επηρεάσουν την απόφαση για την επιλογή  επενδυτικού σχεδίου. Επίσης 

ποιοτικοί παράγοντες θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρή προυπόθεση. 

Επομένως κάθε οργανισμός πρέπει να αξιολογεί τα επενδυτικά του σχέδια με βάση 

τις ιδιοτυπίες του και να επιλέγει σύστημα που να καλύπτει τις ανάγκες και τους 

στόχους του. 

Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (ΕΣΑ) (internal Rate of return-IRR) υπολογίζει 

κατά προσέγγιση το επιτόκιο προεξόφλησης που εξισώνει την παρούσα αξία 

αναμενόμενων χρηματικών εισροών του επενδυτικού σχεδίου με την παρούσα αξία 

των εκροών του σχεδίου. 

Ο δείκτης κερδοφορίας (ΔΚ) (profitability index-PI) γνωστός επίσης και ως σχέση 

οφέλους- κόστους , είναι η παρούσα  αξία των χρηματικών ροών του επενδυτικού 

σχεδίου ( δηλαδή ΚΠΑ συν το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης) διαιρούμενη με το 

αρχικό κεφάλαιο επένδυσης. Ο δείκτης αυτός τροποποιεί το κριτήριο της ΚΠΑ 

ενσωματώνοντας το μέγεθος της αρχικής επένδυσης στην απόφαση. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις ο υψηλότερος δείκτης είναι και ο προτιμότερος. 

Περίοδος απόδοσης του κεφαλαίου της επένδυσης ή χρόνος επιστροφής των 

κεφαλαίων επένδυσης (payback period) είναι ο αναμενόμενος αριθμός ετών στα 

οποία πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί το επενδυτικό σχέδιο πριν καλύψει την 

αρχική επένδυση. Το σχέδιο με τη μικρότερη περίοδο απόδοσης της επένδυσης 



είναι και το προτιμότερο. Η περίοδος απόδοσης όμως δεν συνιστάται ως το μόνο 

μέτρο βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Διαδικασία πλήρους κοστολόγησης ( Αναγνώριση και υπολογισμός του 

περιβαλλοντικού κόστους) 

 

Για να έχουμε μια επιτυχή εκτίμηση του συνολικού κόστους (ΕΣΚ) πρέπει πρώτα να 

αναγνωρισθεί και να υπολογισθεί το περιβαλλοντικό κόστος που σχετίζεται με τις 

υπάρχουσες λειτουργίες. Η ακριβής αναγνώριση και ποσοτικοποίηση αυτού του 

κόστους γνωστή και ως πλήρη κοστολόγηση (Π.Κ.) είναι θεμελιώδες βήμα στην 

αξιολόγηση βιώσιμων πρωτοβουλιών για την πρόληψη της ρύπανσης. Για συνεχή 

βελτίωση και επιτυχή διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων μια επιχείρηση πρέπει 

να είναι ικανή να μετρήσει την πρόοδο. Η Π.Κ. είναι επίσης τεχνική μέτρησης της 

εκτίμησης του συνολικού κόστους (ΕΣΚ). 

Η Π.Κ. όμως έχει περιορισμούς στην εφαρμογή της που πρέπει να σημειωθούν. Ο 

σπουδαιότερος περιορισμός στον υπολογισμό του περιβαλλοντικού κόστους είναι η 

αβεβαιότητα. Διότι αυτή η διεργασία προχωρά πέρα από το παραδοσιακό το 

πλήρως κατανοητό κόστος. Με καθόλου ή περιορισμένη πείρα στην χρήση της 

διεργασίας αυτής εισέρχεται στην ανάλυση αυτό το μεγάλο θέμα της αβεβαιότητας. 

Η αβεβαιότητα κάνει τον μάνατζερ να αναρωτηθεί αν εξετάζει όλους τους πιθανούς 

τύπους κόστους ή ποιο είναι το περιβαλλοντικό κόστος, πόσα στοιχεία είναι αρκετά 

ή πως εξασφαλίζεται η βεβαιότητα ότι είναι σωστές οι εκτιμήσεις που κάνει. 

Η Π.Κ. μπορεί μπορεί να περιορίζεται από έλλειψη στοιχείων. Τέτοιες ελλείψεις 

επηρεάζουν πρωταρχικά τον υπολογισμό του λανθάνοντος κόστους του 

ενδεχόμενου κόστους υποχρεώσεων και του λιγότερου απτού κόστους. Οι ελλείψεις 

αυτές μπορούν να παρουσιάζονται ως εμποδία στην αναγνώριση και την κατανομή 

του άμεσου κόστους. 

Περιοδικά αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις πρέπει να καθορίζουν αν τα οφέλη 

της συλλογής περιβαλλοντικών στοιχείων εξισορροπούν τις δαπάνες για να γίνει 

αυτό. Διότι αλλιώς είναι πιθανό για μερικούς να μη αξίζει να ασχοληθούν με αυτό 

το θέμα. 



Οι πληροφορίες για το κόστος θα βελτιώνονται καθώς η Π.Κ. εφαρμόζεται και 

τελειοποιείται. Οι οργανισμοί δεν θα πρέπει να ταλαντεύονται για την ενσωμάτωση 

του περιβαλλοντικού κόστους έστω και αν η προσέγγιση δεν προσθέτει αμέσως 

σημαντική αξία στη λήψη απόφασης ή δεν παρέχει αμέσως βάση για για 

αποτελεσματικές ως προς το κόστος πρωτοβουλίες για την πρόληψη της ρύπανσης. 

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω η διαδικασία για την εύρεση μιας αποτελεσματικής 

ως προς το κόστος πρακτικής πρόληψης της ρύπανσης αρχίζει με συγκέντρωση 

βασικών πληροφοριών κόστους. Ο σκοπός αυτού του σταδίου είναι να παρασχεθεί 

ένα γρήγορο στιγμιότυπο του προιόντος ή και της διεργασίας για να διευκολυνθεί η 

αναγνώριση των ευκαιριών ( που αποτελούν και τον στόχο ) για πρωτοβουλίες 

πρόληψης της ρύπανσης.  

Η τάση σε πολλούς οργανισμούς είναι είτε να παραλείπουν το στάδιο της πρώτης 

συγκέντρωσης των στοιχείων ή να στρέφονται προς λεπτομερή λογιστική 

διαδικασία. Διάφοροι κίνδυνοι συνδέονται με κάθε μία από αυτές τις επιλογές. 

Παραλείποντας το πρώτο στάδιο συγκέντρωσης των στοιχείων και αρχίζοντας τη 

διαδικασία με την αναγνώριση των ευκαιριών στόχων μπορεί να αγνοηθούν 

ευκαιρίες που υπόσχονται πολλά και τούτο να οφείλεται στην έλλειψη των 

σχετικών πληροφοριών. Αντίθετα αν ένας οργανισμός αποφασίσει να εφαρμόσει το 

πρώτο στάδιο με βάση την Π.Κ. στη λετομερή του μορφή το πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για τη λήψη πρωτοβουλιών αποτελεσματικών ως προς το κόστος για την 

πρόληψη της ρύπανσης μπορεί να θεωρήσει την προσέγγιση ως κοπιαστική και 

δαπανηρή. Έτσι η προσέγγιση μπορεί να μην πραγματοποιηθεί. 

Με εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στο στάδιο της συγκέντρωσης πληροφοριών 

κόστους ή κάποιου πιο περιεκτικού τρόπου θα πρέπει να αποφασίζεται η έκταση 

κατά την οποία θα εφαρμοσθεί η ανάλυση. Δηλαδή σε ποια στάδια στον 

επιχειρηματικό κύκλο θα πραγματοποιηθεί ανάλυση και ποιες λειτουργίες της 

επιχείρησης θα περιληφθούν σ αυτή. 

Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να 

καθορίσουμε το πλαίσιο της ανάλυσης. Σε αρκετές περιπτώσεις η Π.Κ. θα μπορούσε 

να εφαρμοσθεί για να συμπεριλάβει μόνο το στάδιο της παραγωγής. Ένας 

οργανισμός όμως θα πρέπει να εξετάζει προσεκτικά την επέκταση της ανάλυσης για 

να αποφεύγει την απώλεια άλλων ευκαιριών που θα μπορούσαν να 



παρουσιασθούν. Στην πράξη ανεξάρτητα από το αν η προσέγγιση  γίνεται μόνο στο 

παραγωγικό στάδιο ή από την έρευνα και την ανάπτυξη  ως τις πωλήσεις τα θεμέλια 

της ανάλυσης παραμένουν σταθερά. 

Συγκεντώνοντας τα στοιχεία κόστους αναγνωρίζονται ευκαιρίες κι αναπτύσσονται 

εναλακτικές λυσεις για την πρόληψη της ρύπανσης. Η πλήρης κοστολόγηση 

περιλαμβάνει τα στάδια της σχεδίασης, της παραγωγής και του μαρκετινγκ.  

Αφού αναπτυχθούν οι εναλλακτικές λύσεις τίθεται σε λειτουργία ένας εκτενής 

υπολογισμός του περιβαλλοντολογικού κοστους για κάθε εναλλακτική λύση. Για να 

μετρηθεί όμως το περιβαλλοντολογικό κόστος μιας εναλλακτικής λύσης πρόληψης 

της ρύπανσης εκτελείται πλήρης κοστολόγηση. Η διαφορά στις χρηματικές ροές 

μεταξύ των αναλύσεων που γίνονται για τις εξεταζόμενες εναλλακτικές λύσεις 

αντιπροσωπεύει το κόστος και την εξοικονόμιση που μπορεί να αξιολογηθεί 

χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της εκτίμησης του συνολικού κόστους.  

Η επιτυχής αναγνώριση και ο υπολογισμός του περιβαλλοντολογικού κόστους με 

την ΠΚ συχνά απαιτεί την οργάνωση πολυλειτουργικής ομάδας περιλαμβανομένων 

σ αυτή στελεχών από το τμήμα ασφάλειας, υγιεινής και περιβάλλοντος, το 

λογιστήριο, το χρηματοοικονομικό τμήμα κα. Για παραδειγμα οι νέοι νόμοι και 

κανονισμοί για το περιβάλλον θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κόστος του σχεδίου 

επένδυσης διαχρονικά. Η χρησιμοποίηση ενός ειδικού στους περιβαλλοντολογικούς 

σχεδιασμούς θα μπορούσε να παράσχει πρόσθετες πολύτιμες πληροφορίες στην ΠΚ 

του επενδυτικού αυτού σχεδίου. Επίσης η προσεγγιση αυτή θα μπορούσε να έχει 

ως επακόλουθο την ανακατανομή κάποιων στοιχείων κόστους από το λογαριασμό 

γενικών εξόδων σε ένα πιο συγκεκριμένο κόστος. Τα στελέχη της λογιστικής και του 

περιβάλλοντος θα πρέπει να συνεργάζονται για τη σωστή κατανομή των γενικών 

εξόδων.  

Παρακάτω θα αναλύσουμε τις τέσσερις κατηγορίες κόστους που συνδέονται με 

περιβαλλοντολογικά θέματα :  

• Άμεσο κόστος : συνδέεται απευθείας με το επενδυτικό σχέδιο το προίόν η τη 

διεργασία. Περιλαμβάνει : α) κεφαλαιουχικές δαπάνες και αποσβέσεις όπως 

κτίρια ,μηχανολογικό εξοπλισμό, συνδέσεις με παροχές διαφόρων εισροών, 

εγκαταστάσεις εξοπλισμού, μηχανολογικά του επενδυτικού σχεδίου και β) 



λειτουργικά εξοδα και έξοδα συντήρησης όπως υλικά, εργατικά, διαχείριση 

αποβλήτων και διάφορες άλλες εισροές. 

• Λανθάνων κόστος : αναφέρεται στη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς ή 

σε άλλα στοιχεία κόστους που είναι « λανθάνοντα» (που δεν φαίνονται, 

διαφεύγουν την προσοχή, μένουν απαρατήρητα) ή συνυπολογίζονται στους 

γενικούς λογαριασμούς. Πολύ συχνά οι μάνατζερ καθορίζουν το κόστος 

συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντολογικούς κανονισμόυς σε ένα 

λογαριασμό γενικών εξόδων μαζί με  μη καθοριζόμενες δαπάνες όπως 

ενοίκια, φωτοτυπίες και γραμματειακές εργασίες. Επίσης το λανθάνον 

κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που αναγνωρίζονται και καταγράφονται στο 

λογιστικό σύστημα αλλα τυπικά δεν χρησιμοποιούνται στον προυπολογισμό 

κεφαλαίων. Το χαμένο κόστος ευκαιρίας θα μπορούσε επίσης να περιληφθεί 

σε μια πλήρη κοστολόγηση. 

Παρα την τυπική έλλειψη εστίασης σε συγκεκριμένες και ποσοτικοποιημένες 

λανθάνουσες δαπάνες αυτές μπορεί να είναι σημαντικές και έτσι θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική ανάλυση των εναλλακτικών 

λύσεων της πρόληψης της ρύπανσης. Οι κανονισμοί της πολιτείας έχουν 

αυξήσει το κόστος διαχείρισης αποβλήτων και θέσπισαν και άλλους 

περιβαλλοντικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα πολλές 

εταιρείες διερευνούν την μείωση των αποβλήτων στην πηγή τους ( πρόληψη 

ρύπανσης) παρά στην κατεργασία τους όταν δηλαδή αυτά δημιουργηθούν. 

Επομένως το λανθάνον κόστος παίζει βασικό ρόλο στην χρηματοοικονομική 

ανάλυση των επενδύσεων για πρόληψη της ρύπανσης. 

Ο παρακάτω σύντομος κατάλογος λανθανουσών δαπανών δείχνει την 

έκταση στην οποία αυτές μπορούν να επηρεάσουν τις αναλύσεις της 

περιβαλλοντικής κοστολόγησης. Ο κατάλογος πάντως κατά κανέναν τρόπο 

δεν περιορίζεται στα ακόλουθα μόνο: 

• Κοινοποίησης συμμορφόσεως 

• Παρακολούθηση και καταγραφή στοιχείων σχετικών με την 

προσπάθεια πρόληψης της ρύπανσης 

• Νομική υποστήριξη 



• Δειγματολειψία και έλεγχος 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού 

• Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων 

• Διαχείριση αποβλήτων. 

  Η αναγνώριση και ο υπολογισμός του λανθάνοντος κόστους περιλαμβάνει την                       

ακόλουθη απλή διαδικασία 2 βημάτων. Το βήμα 1 περιλαμβάνει την αναγνώριση 

των περιβαλλοντικών νόμων και κανονισμών που εφαρμόζοντια στη συγκεκριμένη 

εγκατάσταση και στη συγκεκριμένη διεργασία. Το βήμα 2 περιλαμβάνει την όσο το 

δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση του κόστους επενδύσεως λειτουργίας και 

συμμορφώσεως προς τους κανονισμούς στο παρόν και στο μέλλον. Η εκτίμηση 

αυτή θα πρέπει να γίνεται για την τρέχουσα πρακτική αλλά και για κάθε επενδυτική 

εναλλακτική λύση. Πέρα αυτών οι προβολές των χρηματικών ροών για μελλοντικές 

περιόδους θα μπορούσαν να προεξοφλούν μελλοντικές πιθανές νομικές και 

ρυθμιστικές δραστηριότητες που θα επηρέαζαν τις χρηματικές ροές. Ένα επενδυτικό 

σχέδιο για πρόληψη της ρύπανσης είναι πολύ ευαίσθητο στους περιβαλλοντικούς 

νόμους και κανονισμούς. Η προβλεπόμενη πιθανή νομική και  ρυθμιστική 

δραστηριότητα εισάγει αβεβαιότητα στην αξιολόγηση. Έτσι η σπουδαιότητα της 

χρησιμοποιήσεως μιας πολυλειτουργικής ( πολυτμηματικής) ομάδας για εφαρμογή 

της Π.Κ. και της Ε.Σ.Κ. γίνεται φανερή. 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα λανθάνοντος κόστους είναι η αξία χαμένων ή 

υποβαθμιζόμενων υλικών. Για παράδειγμα μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει 

κάποια αξία από ανακύκλωση αποβλήτων αλλά αυτή η αξία είναι τυπικά κλάσμα 

μόνο της πλήρους αξίας αν τα πιθανά απόβλητα ή ανακυκλούμενα υλικά 

μπορούσαν να πωληθούν ως πρωτογενή προιόντα. Ένα άλλο παράδειγμα θα 

μπορούσε να περιλάβει την παραγωγή προιόντος που ελέγχεται από τον κρατικό 

φορέα ελέγχου τροφίμων ή φαρμάκων που περιλαμβάνει αυστηρές απαιτήσεις 

καθαρισμού μεταξύ παρτίδων για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας. Μια τυπική 

μέθοδος για το καθορισμό μπορεί να είναι απλώς η άντληση του υλικού από τις 

δεξαμενές και ο καταϊονισμός των καταλοίπων με νερό για να απομακρυνθούν. 

Αυτό δημιουργεί όχι μόνο κόστος για την κατεργασία αλλά και κόστος ίσο προς τη 

χαμένη αξία του προιόντος επίσης. Η αναγνώριση μιας εναλλακτικής διαδικασίας 



για την ανάκτηση / επαναχρησιμοποίηση των περισσότερων καταλοίπων από αυτές 

τις δεξαμενές θα μπορούσε να μειώσει το κόστος     διάθεσης και το άμεσο κόστος 

του προιόντος. 

 

 

• Ενδεχόμενο κόστος υποχρεώσεων: 

 

 συνδέεται με τις υποχρεώσεις που μπορεί να δημιουργηθούν από την διαχείριση 

αποβλήτων και υλικών. Επειδή τα επενδυτικά σχέδια πρόληψης της ρύπανσης 

σκοπεύουν σε μείωση η εξαφάνιση της ρύπανσης οι εξοικονομήσεις από 

χαμηλότερες ενδεχομένως υποχρεώσεις θα μπορούσαν να παρέχουν σημαντικά 

οφέλη που αλλιώς θα μπορούσαν να αγνοηθούν. Το ενδεχόμενο κόστος 

υποχρεώσεων μπορεί να διαιρείται σε δύο κατηγορίες: 1) κόστος που συνδέεται με 

διαρροές από ατυχήματα και 2) νομικές δαπάνες και συμβιβασμοί για 

επανορθωτικές δράσεις τραυματισμούς προσώπων ή βλάβες ιδιοκτησιών. Το 

ενδεχόμενο κόστος υποχρεώσεων είναι δύσκολο να υπολογισθεί επειδή τα 

συμβάντα που δημιουργούν τις υποχρεώσεις δεν είναι βέβαια και το επακόλουθο 

κόστος όπως και  η συχνότητα τους είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Η εκτίμηση της 

πιθανότητας και του ποσού των ενδεχομένων υποχρεώσεων μπορεί να γίνει: α) από 

τη θεώρηση της αποκτηθείσας εμπειρίας σχετικά με τις περιβαλλοντικές 

υποχρεώσεις τέτοιες όπως οι επανορθωτικές δράσεις ή οι εκπομπές στον αέρα ή 

στο νερό β) από την θεώρηση περιβαλλοντικών υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε 

άλλες εγκαταστάσεις μέσα στην επιχείρηση ή στον κλάδο ή σε άλλο κλάδο με 

παρόμοιες λειτουργίες γ) με πρόβλεψη μελλοντικών υποχρεώσεων με βάση την 

εμπειρία του παρελθόντος ( χρησιμοποίηση προσεγγίσεων με μοντέλα προβλέψεων 

ή μοντέλα προσομοίωσης). 

Το εκτιμώμενο κόστος των ενδεχόμενων υποχρεώσεων για να συμπεριληφθεί στην 

ανάλυση μπορεί να υπολογισθεί πολλαπλασιάζοντας την εκτιμώμενη πιθανότητα 

να συμβεί με το εκτιμώμενο κόστος της ενδεχόμενης υποχρέωσης. Όμως καμία 

αποδεκτή μέθοδος εκτίμησης των ενδεχομένων υποχρεώσεων δεν είναι άριστη. 

Θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εκτίμηση του κόστους ενδεχόμενων υποχρεώσεων 

είναι αμφιλεγόμενη ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις του δημοσίου καθώς μπορεί να 



δημιουργήσει σ αυτές προβλήματα οικονομικής ευελιξίας ( π.χ. να επηρεασθεί η 

ικανότητα τους να χρησιμοποιούν μετρητά για σκοπούς άλλους από εκείνους που 

καλύπτουν τις κανονικές υποχρεώσεις τους) 

Ο υπολογισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων θα μπορούσε να στηριχθεί σε 

εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγμα η ποσοτική εκτίμηση των κανονικών 

υποχρεώσεων θα μπορούσε να παράσχει μια σχετική κατάταξη για κάθε επενδυτική 

εναλλακτική λύση. Η πρόσθετη αυτή πληροφορία θα μπορούσε να βελτιώσει τη 

λήψη απόφασης παρά το μη ποσοτικό της χαρακτήρα. 

 

• Λιγότερο απτό κόστος 

 

Ενώ το λανθάνον κόστος και το ενδεχόμενο κόστος υποχρεώσεων φαίνεται δύσκολο 

να μετρηθούν τα λιγότερα απτά έξοδα είναι ακόμα περισσότερο δύσκολο αν όχι 

αδύνατο να εκτιμηθούν. Όταν ένας οργανισμός αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία 

πρόληψης της ρύπανσης αυτό μπορεί να αποφέρει οφέλη π.χ. οικονομικά 

οφειλόμενα στην βελτίωης της επιχειρηματικής εικόνας της αποδοχής από τους 

πελάτες και της εκτίμησης από την κοινότητα. Τα οφέλη αυτά είναι δύσκολο να 

ποσοτικοποιηθούν αλλά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην ανάλυση. 

Ένα παράδειγμα λιγότερο απτών δαπανών μπορεί να είναι η δημιουργία καλών 

σχέσεων με την κοινότητα και κυρίως σε θέματα παροχής αδειών λειτουργίας. Μια 

εταιρεία μπορεί να αποκτήσει ευκολότερα και φθηνότερα την άδεια για μια 

διεργασία επειδή η κοινότητα γνωρίζει ότι η πρωτοβουλία πρόληψης της ρύπανσης 

θα ωφελήσει το περιβάλλον της περιοχής ενώ φαίνεται συγχρόνως και η 

περιβαλλοντική φροντίδα της επιχείρησης. Συνεπώς αυτό φέρνει καλά 

αποτελέσματα στην εξοικονόμηση κόστους επειδή η κοινότητα διευκολύνει την 

παροχή άδειας για κάποια διεργασία στην εταιρεία. 

Το λιγότερο απτό κόστος φαίνεται πέρα από τα οικονομικά της διεργασίας ή του 

προιόντος ή και των δύο. Το βασικό για τον υπολογισμό αυτού του κόστους είναι να 

συσχετισθεί μια εκροή με μια οικονομική συνέπεια. Για παράδειγμα μια επιχείρηση 

μπορεί να σκοπεύει στη μείωση των τοξικών της εκπομπών για να αποκομήσει 

οφέλη και από τις δημόσιες σχέσεις. Στην Π.Κ. το όφελος μπορεί να υπολογίζεται με 

βάση τις αυξημένες πωλήσεις, τις μειωμένες δαπάνες για δημόσιες σχέσεις κ.λ.π. 



Στο παρελθόν το λιγότερο απτό κόστος ήταν δύσκολο αν όχι αδύνατο να 

υπολογισθεί. Η πρόσφατη εμπειρία και η αναπτυσσόμενη κατανόηση των 

ωφελειών από την πρόληψη της ρύπανσης παρέχουν ουσιαστική γνώση της 

εκτίμησης αυτού του κόστους ή της εξοικονόμησης κόστους. Για παράδειγμα οι 

επιχειρήσεις μπορεί να γίνονται περισσότερο ικανές να μετρούν επακριβώς την 

επίδραση της καλής δημοσιότητας μέσα από την εμπειρία που αποκτήθηκε από την 

χρήση προγραμμάτων ολικής ποιότητας όπως π.χ. τα ISO 9000 ή και παρόμοια. 

Η αναγνώριση και ο υπολογισμός του λιγότερου απτού κόστους είναι υποκειμενικά 

θέματα και απέχουν από την ακρίβεια. Με αυτά τα δεδομένα ο μάνταζερ θα 

επιθυμούσε να ακυρώσει τη διαδικασία για το λιγότερο απτό κόστος κατά τη 

διάρκεια του βήματος προυπολογισμού του κόστους. Αντί να υπολογίζει τέτοιες 

δαπάνες και συνεπώς να αξιολογεί την βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου για 

την πρόληψη της ρύπανσης ο μάνατζερ μπορεί να καθορίζει το ποσό των λιγότερο 

απτών δαπανών που θα μπορούσαν να καταστήσουν το σχέδιο βιώσιμο και μετά να 

αποφασίσει αν οι λιγότερο απτές δαπάνες είναι δυνητικά ίσες με αυτό το ποσό. 

Τώρα που το πλήρες κόστος έχει αναγνωρισθεί και υπολογισθεί το επόμενο βήμα 

στη διαδικασία είναι να γίνει μια ανάλυση κερδοφορίας που αξιολογεί τη 

βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου σε μικρότερη χρονική περίοδο 

χρησιμοποιώντας την τεχνική προεξόφλησης της αξίας του χρήματος εντός αυτής 

της χρονικής περιόδου. 

 

 

Ο προσδιορισμός της έννοιας του περιβαλλοντικού εξόδου 

Η έννοια του περιβαλλοντικού εξόδου όπως και των υπολοίπων μεγεθών της 

αειφορίας παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία κατά τον προσδιορισμό του περιεχομένου 

του. Η ποικιλία αυτή δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα κυρίως κατά την επιλογή 

των νέων λογαριασμών που προορίζονται για την παρακολούθηση της 

συγκεκριμένης κατηγορίας εξόδων στις οικονομικές καταστάσεις. Η υπερ 

απλούστευση που πραγματοποείται από αρκετούς οργανισμούς για την καταγραφή 

των περιβαλλοντικών εξόδων είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που 

ερμηνεύει κατά κάποιο τρόπο την παρουσία αυτών των προβλημάτων. Επίσης η 



σύγχυση και η υπερ απλούστευση περί την έννοια του περιβαλλοντικού εξόδου 

μπορεί να διακριθεί καλύτερα με την ανάλυση των θεσμικών κειμένων που τίθενται 

σε κυκλοφορία από τους συγκεκριμένους οργανισμούς. Στα θεσμικά κείμενα της 

Ε.Ε. για παράδειγμα ορίζεται σαφώς ότι το κόστος και το έξοδο που προκύπτει από 

την εφαρμογή αειφόρου διαχείρισης είναι ταυτόσημες έννοιες. Αντίθετα ο 

οργανισμός Federation des Experts Comptables Europeens διακρίνει ρητώς τις δύο 

έννοιες. 

Παρομοίως διάφοροι άλλοι οργανισμοί και συγγραφείς (Gray,1993; EPA,1995) 

παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή για το περιεχόμενο της έννοιας «περιβαλλοντικά 

έξοδα» και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παρακολουθούνται στις εξω 

λογιστικές ή στις επίσημες λογιστικές μεθόδους. Αυτή η σύγχυση που προκύπτει 

στο πεδίο του προσδιορισμού των περιβαλλοντικών εξόδων εντέλει μεταφέρεται 

και στο πεδίο των δεικτών που είναι η λογική συνέπεια για τη μέτρηση της 

αειφόρου επίδοσης των επιχειρήσεων. Με συνέπεια τα έξοδα αυτής της κατηγορίας 

άλλοτε να υπερτιμούνται και άλλοτε να υποεκτιμούνται και κατά συνέπεια οι 

πληροφορίες να είναι απρόσφορες και αναξιόπιστες για διαχρονικές και 

διακλαδικές συγκρίσεις δυο βασικών αρχών της λογιστικής θεωρίας που δεν 

πληρούνται.  

Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. έξοδο είναι: 

« το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσης». Συνεπώς με βάση αυτό τον ορισμό 

οι περιβαλλοντικές δαπάνες που αποτελούν έξοδο είναι: 

«το τμήμα του περιβαλλοντικού κόστους που βαρύνει τα έσοδα της χρήσης». 

Ο προσδιορισμός της έννοιας των περιβαλλοντικών εσόδων 

Στο πεδίο της έννοιας των περιβαλλοντικών εσόδων παρατηρείται επίσης μια 

ποικιλία. Αυτό που προκύπτει από την ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας είναι 

ότι απουσιάζει μια πλήρης και συστηματική εργασία που να προσδιορίζει το 

περιεχόμενο της έννοιας των περιβαλλοντικών εσόδων καθώς επίσης και τον τρόπο 

με τον οποίο αυτά πρέπει να παρακολουθούνται. Ωστόσο σε ορισμένες σχετικές 

μελέτες παρουσιάζονται κάποιες αποσπασματικές αναφορές για τα έσοδα που 



προκύπτουν από την περιβαλλοντική διαχείριση. Η Jasch (2003) για παράδειγμα 

θεωρεί ότι έσοδα από την περιβαλλοντική διαχείριση προκύπτουν τόσο κατά την 

πώληση των αποριμμάτων της επιχείρησης για ανακύκλωση όσο και κατά την 

χορήγηση επιδοτήσεων στην επιχείρηση από το κράτος για την εφαρμογή τεχνικών 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτές οι κατηγορίες εσόδων συνήθως υπολογίζονται 

με περιστασιακές ή αυτοσχέδιες μεθοδολογίες και δημοσιοποιούνται στις 

περιβαλλοντικές εκθέσεις (environmental reports)  των επιχειρήσεων με αυθαίρετο 

τρόπο. Οι συνηθέστερες κατηγορίες εσόδων που καταγράφονται στις 

περιβαλλοντικές εκθέσεις είναι αυτές που σχετίζονται με την πώληση απορριμάτων 

για ανακύκλωση τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας μείωση της χρήσης των υλικών 

κ.λπ. 

Οι υπεραπλουστευμένες τεχνικές που προτείνονται για τον υπολογισμό των 

περιβαλλοντικών εσόδων σε συνδυασμό με τις διάφορες κατηγορίες εσόδων που 

θεωρούνται προφανείς και παραταύτα δεν υπολογίζονται οδηγούν στην ανάγκη για 

περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό της έννοιας των 

περιβαλλοντικών εσόδων και κυρίως για την παρουσίαση ενός επιστημονικά 

τεκμηριωμένου λειτουργικού ορισμού. Η απουσία του οποίου δημιουργεί 

προβλήματα τόσο στον υπολογισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων όσο και 

στο σχεδιασμό των νέων λογαριασμών που θα βελτιώσουν την παρακολούθηση της 

διαχρονικής εξέλιξης τους. Το βασικό πρόβλημα που αναδύεται είναι η έλλειψη 

μιας συστηματικής μεθοδολογίας και προτύπων για την εναρμονισμένη καταγραφή 

των περιβαλλοντικών εσόδων ώστε να μπορούν να συγκρίνονται σε διαχρονική 

βάση τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και μεταξύ των υπολοίπων 

επιχειρήσεων( Stray and Ballantine,2000). 

Ωστόσο όπως αναφέραμε και πιο πάνω στις επιχειρήσεις προκύπτουν εν τέλει 

κάποια έσοδα τα οποία πράγματι οφείλονται στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. ως έσοδο ορίζεται : « η χρηματική έκφραση της 

αγοραστικής δύναμης που αποκτάται άμεσα ή έμμεσα από τη δραστηριότητα της 

επιχείρησης και ειδικότερα από την πώληση ή την εκμετάλλευση αγαθών 

υπηρεσιών ή δικαιωμάτων. Στην έννοια του εσόδου περιλαμβάνονται και τυχόν 



επιχορηγήσεις και άλλα παρόμοιας φύσης κονδύλια που καταβάλλονται στην 

επιχείρηση για την υποβοήθηση της επίτευξης των σκοπών της». 

Συνεπώς με δεδομένο τον παραπάνω ορισμό τα περιβαλλοντικά έσοδα είναι: « η 

χρηματική έκφραση της αγοραστικής δύναμης που αποκτάται άμεσα ή έμμεσα από 

τη δραστηριότητα της επιχείρησης και ειδικότερα από την πώληση ή την 

εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών προιόντων περιβαλλοντικών υπηρεσιών και 

αδειών ρύπανσης από επιχορηγήσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα και άλλα 

παρόμοιας φύσης κονδύλια που καταβάλλονται στην επιχείρηση για την εφαρμογή 

τεχνικών για την περιβαλλοντική διαχείριση». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Η μέτρηση του περιβαλλοντικού κόστους και των αποτελεσμάτων των πράσινων 

μέτρων είναι χρήσιμη και απαραίτητη για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός 

περιβαλλοντικού διοικητικού συστήματος. Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις που παράγουν 

προιόντα υψηλότερης απόδοσης με την λιγότερη ενέργεια π.χ. για να βελτιωθεί η 

περιβαλλοντική αποδοτικότητα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μετρήσουν και να 

διαχειριστούν το περιβαλλοντικό κόστος, επιπρόσθετα με την διαχείριση των 

φυσικών ποσοτήτων. Η ανακοίνωση του περιβαλλοντικού κόστους από την πράσινη 

λογιστική γίνεται ένα από τα μέτρα για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς της 

επιχείρησηςγια την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Με τη συνεχή παρακολούθηση του περιβαλλοντικού κόστους και τη συμμετοχή στις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες οι αποδέκτες των λογιστικών πληροφοριών έχουν 

την δυνατότητα να ενημερωθούν για το πώς οι επιχειρήσεις χειρίζονται την 

περιβαλλοντική διαχείριση. 

Μια εικόνα εφαρμογής της περιβαλλοντικής λογιστικής κατάλληλη για κάθε 

επιχείρηση αναπτύσσεται βασικά με την βοήθεια δοκιμών και βελτιώσεων από την 



επιχείρηση. Επομένως για την εγκατάσταση ενός περιβαλλοντικού συστήματος 

λογιστικής μια ρεαλιστικότερη προσέγγιση από την επιχείρηση, είναι να 

προχωρήσει βήμα προς βήμα παρά να προσπαθήσει να εγκαταστήσει άμεσα ένα 

πλήρες λογιστικό σύστημα. Η προτεινόμενη διαδικασία είναι να αναγνωριστούν , 

αρχικά , και να μετρηθούν οι περιβαλλοντικές επιδράσειςτων επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων. Ακολούθως, να αξιολογηθούν τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα 

καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα που συνδέθηκαν με τα περιβαλλοντικά 

μέτρα. Τέλος να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα μετά από την οργάνωση των 

πληροφοριών. 

 

 

Περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης στις υπηρεσίες της πράσινης λογιστικής 

Το περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης ( Environmental Management Systems-

E.M.S.) είναι ένα σύνολο διαδικασιών και πολιτικών που καθορίζουν πως μια 

επιχείρηση ή οργάνωση θα διαχειριστεί τις πιθανές της επιδράσεις στο φυσικό 

περιβάλλον στην υγεία και την ευημερία των ανθρώπων. Το πρόγραμμα δημιουργεί 

ένα σύστημα που αξιολογεί καταχωρεί και εκφράζει ποσοτικά τους 

περιβαλλοντικούς αντίκτυπους σε όλη την επιχείρηση. 

Η υιοθέτηση περιβαλλοντικών διοικητικών συστημάτων E.M.S. από τις επιχειρήσεις 

παρέχει τη δυνατότητα να αλλάξει βαθμιαία η σχέση μεταξύ της οικονομικής και 

περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Η επιχείρηση που εφαρμόζει ένα E.M.S. έχει τη 

δυνατότητα πέρα από τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς να 

κινηθεί προς μια διαδικασία λειτουργικού και οργανωτικού επανασχεδιασμού, με 

στόχο να μειώσει τους δυσμενείς της αντίκτυπους στο περιβάλλον. Επιπλέον με την 

υιοθέτηση μιας υψηλής ποιότητας E.M.S. είναι πιθανό η επιχείρηση να ανακαλύψει 

ευκαιρίες μείωσης της χρήσης των φυσικών και χρηματικών πόρων. 

Στη πράσινη λογιστική , τα περιβαλλοντικά , γεωγραφικά και λογιστικά 

πληροφοριακά συστήματα μπορούν να συνδυαστούν για να παρέχουν ένα χρήσιμο 

διοικητικό εργαλείο για την αποδοτική και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 



Το TEAMS είναι ένα περιβαλλοντικό σύστημα λογιστικής και διαχείρισης ή 

ακριβέστερα μια εφαρμογή βάσεων δεδομένων για την καταγραφή, τον χειρισμό, 

την επιβεβαίωση της ποιότητας και την έκθεση των περιβαλλοντικών στοιχείων. 

Η έννοια του προγράμματος είναι να καθιερωθεί η ισορροπία για κάθε 

μεμονωμέμνη χημική ουσία. Κατά συνέπεια τα χρησιμοποιούμενα ποσά 

απιεκονίζουν την ποσότητα των αποβλήτων (κβάντα ) που εκπέμπονται. Από την 

είσοδο των καταναλωμένων ποσών μιας χημικής ουσίας , το πρόγραμμα υπολογίζει 

τα ποσά που αποβάλλονται. Τα στοιχεία καταχωρούνται σε μια βάση δεδομένων 

για την περαιτέρω περιβαλλοντική υποβολή έκθεσης και το χειρισμό έτσι οι 

περιβαλλοντικές εκθέσεις μπορούν να εξαχθούν κάθε στιγμή. 

Το πρόγραμμα TEAMS έχει αναπτυχθεί για να αναταποκρίνεται προς τα διεθνή 

πρότυπα για την περιβαλλοντική διαχείριση (EMAS, ISO 14001). Με το πρόγραμμα, 

η διαχείριση έχει τον πλήρη έλεγχο της συλλογής, της καταγραφής και της χρήσης 

των περιβαλλοντικών στοιχείων, της ποιοτικής διαβεβαίωσης και της πρόσβασης σε 

όλα τα επίπεδα και την παραγωγή και διανομή των περιβαλλοντικών εκθέσεων. 

Το πρόγραμμα TEAMS διευκολύνει την πλήρη τεκμηρίωση των περιβαλλοντικών 

επιδράσεων από τις λειτουργίες των επιχειρήσεων. Περαιτέρω βοηθά στην 

τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων των διορθωτικών μέτρων που βελτιώνουν τέτοιες 

επιδράσεις. Επίσης , συνεισφέρει στην πλήρη συνειδητοποίηση της 

περιβαλλοντικής θέσης της επιχείρησης και αποτελεί ένα διοικητικό εργαλείο που 

καταδεικνύει πώς να επιτύχει τους επιθυμητούς περιβαλλοντικούς της στόχους. 

Ακολούθως, τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (Geographic Information 

Systems-G.I.S.) αποτελούν θεμελιώδες συστατικό της περιβαλλοντικής διαχείρισης 

επειδή είναι ικανά για την καταγραφή, καταχώρηση και επεξεργασία των 

γεωγραφικών δεδομένων. Η αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση 

συνεπάγεται τη συλλογή και αναλυση των στοιχείων από τις ανόμοιες πηγές και 

συχνά την μοντελοποίηση των διαδικασιών. Το G.I.S. επιτρέπει την ακριβή, 

αποδοτική και επανειλημμένη δοκιμή των διοικητικών στρατηγικών και των 

σεναρίων ταξινόμησης για να αξιολογήσει την καταλληλότητά τους πριν από την 

εφαρμογή. Επιπρόσθετα, το G.I.S. μπορεί να ενωθεί άμεσα με ένα περιβαλλοντικό 



πρόγραμμα, όπως το TEAMS , προκειμένου να παρέχει μια αποδοτική πηγή εκροών 

για το μοντέλο και αποτελεσματικά μέσα για την οπτική παρατήρηση και ανάλυση 

των αποτελεσμάτων. 

Η περιοχή προβλήματος με τα περιβαλλοντικά συστήματα πληροφοριών είναι η 

διαθεσιμότητα των ανάλογων πληροφοριών. Παραδείγματος χάριν, εάν 

επιθυμούμε να τεκμηριώσουμε τα υλικά αντικείμενα μια παραγωγικής διαδικασίας  

ή  τα προϊόντα , τα υλικά συστατικά πρέπει να είναι γνωστά.  Τα προγράμματα 

εφαρμογής έχουν εμφανίσει ότι ακόμη και οι προμηθευτές είτε δεν μπορούν είτε 

δεν είναι πρόθυμοι πάντα να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες λόγω του 

ανταγωνισμού. Περαιτέρω μεθοδολογικές αναπτύξεις ενδεχόμενα δεν θα λύσουν 

αυτά τα προβλήματα. Μόνο οι κατάλληλες φυσικές και χημικές αναλύσεις, ή η 

αγοραστική δύναμη των επιχειρήσεων ή των καταναλωτών , θα είναι χρήσιμες. 

Στο μέλλον η επιβίωση και η επιτυχία των επιχειρήσεων δεν θα εξαρτάται μόνο από 

την οικονομή απόδοση. Ιδιαίτερη, έμφαση θα δοθεί στην αντίληψη για τον τρόπο 

που μια επιχείρηση επηρεάζει ή μολύνει το σύστημα. Οι Περιβαλλοντικές 

προκλήσεις αλλάζουν από καθαρά τεχνικό ή οικονομικό προσανατολισμό προς την 

κάλυψη ενός ευρέως φάσματος περιβαλλοντικής συμμόρφωσης  όπως καθορίζεται 

στους νέους νόμους και τις οδηγίες και επηρεάζονται επίσης από την εταιρική 

πολιτική και τη δημόσια άποψη. 

Παρά το γεγονός ότι οι εταιρικές περιβαλλοντικές δαπάνες αυξάνουν τόσο σε 

σημασία όσο και σε χρηματικές μονάδες, αρκετές επιχειρήσεις συνεχίζουν να τις 

υποτιμούν και να καταχωρούν, από την αρχή, περιβαλλοντικά κόστη σε 

λογαριασμούς γενικών εξόδων. Αν και μερικές επιχειρήσεις προσπαθούν να 

συνδέσουν αυτά τα κόστη σε προϊόντα ή διαδικασίες, οι βάσεις επιμερισμού που 

χρησιμοποιούνται είναι συνήθως λανθασμένες από τη σύλληψή τους. Όταν δεν 

γίνεται σωστός επιμερισμός, οι διοικητές των μονάδων λαμβάνουν μη αξιόπιστες 

πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά κόστη και οφέλη της διατήρησης ή αλλαγής 

προϊόντων και διαδικασιών. Επιπλέον, ο μη σωστός επιμερισμός των 

περιβαλλοντικών δαπανών εμποδίζει την αποτελεσματική  παρακολούθηση της 

απόδοσης της επιχείρησης, τη σωστή τιμολόγηση των προϊόντων, τη λειτουργία των 



συστημάτων παροχής κινήτρων και ανταμοιβών στους διοικητές των μονάδων, 

δραστηριότητες σημαντικές για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 

επιχείρησης. 

Τα πράσινα μοντέλα λογιστικής χρειάζονται βεςλτιώσεις για να εμφανίσουν ότι η 

περιβαλλοντική διαχείρηιση μπορεί να είναι κερδοφόρα και για να επιτρέψουν την 

κατανόηση των συνδέσεων μεταξύ της περιβαλλοντικής και της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Η πράσινη λογιστική αντιμετωπίζει ακόμα έναν αριθμό προβλημάτων 

όπως: η έλλειψη υποστήριξης των πληροφοριών, εξειδικευμένου προσωπικού 

καθώς επίσης και την απουσία ανάλογων διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Από την άλλη πλευρά, η περιβαλλοντική φορολογία είναι εργαλείο για την βιώσιμη 

ανάπτυξη. Η ενέργεια και οι περιβαλλοντικοί φόροι εισάγουν την διαδικασία του 

εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους στις τιμές και παρέχουν  έτσι ένα καλύτερο 

κίνητρο για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς  στις καθημερινές αποφάσεις . 

Με αυτόν τον τρόπο, η φορολογία μπορεί να χρησιμοποηθεί στη δημιουργία μιας 

αλλαγής της συμπεριφοράς στα πρότυπα κατανάλωσης  και παραγωγής. 

Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών 

πληροφοριακών συστημάτων  έχουν οδηγήσει στην δημιουργία ανάλογων 

συστημάτων διοίκησης (Environmental  Management  Systems) τα οποία, όμως, 

αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την επεξεργασία των πολύπλοκων 

περιβαλλοντικών δεδομένων. Οι νέες τάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη προμηνύουν 

ένα περισσότερο προληπτικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό μέσα από την αναγνώριση 

και τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους και συνεπώς τη βελτίωση της 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Στη βάση αυτής της λογικής είναι η ανάπτυξη 

πληροφοριακών συστημάτων κατάλληλα για την λεπτομερή ανίχνευση του 

περιβαλλοντικού κόστους. 

Ολοκληρώνοντας τονίζεται ότι υπάρχει ακόμα χώρος, ώστε οι περιβαλλοντιές 

επιχεριρησιακές πρακτικές να παρέχουν στους διοικητές των επιχειρήσεων μια 

περιεκτική και καθαρή εικόνα του κόστους των παραγόμενων  προϊόντων  και των 

διαδικασιών. Αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις εκφράζουν σε ποσότητες τα 

εμφανή και μετρήσιμα περιγαλλοντικά κόστη, πολύ λίγες έχουν καταπιαστεί με 



αβέβαια και λιγότερο απτά κόστη που ανήκουν στα λειτρουργικά. Ωστόσο, ο 

επιμερισμός του περιβαλλοντικού κόστους εξακολουθεί να είναι μια μεγάλη 

πρόκληση για τον λογιστή, όσο θα αναπτύσσεται η εγχώρια κεφαλαιαγορά και θα 

αυξάνεται η ανάγκη για αξιόπιστες χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001& EMAS 

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι μια μεθοδολογία 

συστηματοποίησης των διεργασιών μιας επιχείρησης, με σκοπό τη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων. 

Τα δύο παγκοσμίως κυρίαρχα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι το 

Πρότυπο ISO 14001 ( International Organization of Standardization) και ο 

κανονισμός EMAS ( Eco-Management and Audit Scheme). Οι διαφορές τους 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ISO 14001 EMAS 

Παγκόσμια αναγνώριση Αναγνώριση μόνο από την Ε.Ε. 

Δεν απαιτεί την καταγραφή των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των 

σχετικών με την επιχείρηση 

νομοθετημάτων 

Απαιτεί την καταγραφή των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των 

σχετικών με την επιχείρηση 

νομοθετημάτων 

Δεν απαιτεί περιβαλλοντική δήλωση Δεν απαιτεί περιβαλλοντική δήλωση 

Η περιβαλλοντική πολιτική του 

οργανισμού είναι ανακοινώσιμη στο 

κοινό 

Καθορισμός της περιόδου επανελέγχου 

από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος το 

ελάχιστο κάθε 3 χρόνια 

Ετήσιος έλεγχος συμμόρφωσης του 

συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να 

δημοσιεύτεται μεταξύ άλλων και στα 

πλαίσια της περιβαλλοντικής δήλωσης 

Λιγότερες απαιτήσεις Περισσότερες απαιτήσεις, πληρέστερο 

 

 

 



Α. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ( EMAS) 

Το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου ( ο κανονισμός EMAS) 

έχει ως στόχο να προαγάγει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων σε θέματα 

περιβάλλοντος. Είναι ένα σύστημα που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να αναλάβουν σε 

εθελοντική βάση τη δέσμευση να αξιολογηθούν και να βελτιώσουν τις επιδόσεις 

τους σε θέματα περιβάλλοντος. 

Το σύστημα άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1995 και αναθεωρήθηκε το 2001. 

Το EMAS είναι εφαρμόσιμο σε κάθε επιχείρηση του δημοσίου ή του ιδιωτικού 

τομέα που αναλαμβάνει την δέσμευση να βελτιώσει την περιβαλλοντική της 

επίδοση. 

Οι βασικοί στόχοι του EMAS είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης η 

επίδειξη συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία, και η γνωστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιτευγμάτων μιας επιχείρησης στο ευρύτερο κοινό. 

Το EMAS είναι εθελοντική διαδικασία και δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε 

οργανισμός θέλει να βελτιώσει την συνολική περιβαλλοντική του επίδοση. 

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EMAS 

Περιβαλλοντική Πολιτική 

Καθορισμός της περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης. Η πολιτική αυτή είναι 

αναγκαίο να γίνεται γραπτώς, να υιοθετείται από το ανώτατο διοικητικό επίπεδο να 

επανεξετάζεται περιοδικά και να αναθεωρείται και να είναι διαθέσιμο στο κοινό. 

Περιβαλλοντική Ανάλυση 

Καθορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οργανισμού. Η ανάλυση πρέπει 

να παρέχει μια εποπτική εικόνα της κατανάλωσης των πόρων του οργανισμού των 

απορρίψεων του στα ύδατα και εκπομπών στην ατμόσφαιρα και της παραγωγής 

αποβλήτων. Ο κανονισμός EMAS απαιτεί  η ανάλυση να παράγει δύο 

αποτελέσματα. 

• Καθορισμός και καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 



• Καθορισμός και καταγραφή των νομοθετικών ρυθμιστικών και άλλων 

απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στην πολιτική. 

 

 

Περιβαλλοντικοί  στόχοι και πρόγραμμα 

Το τμήμα αυτό αποτελεί τον καθορισμό με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

του προγράμματος το οποίο να καθορίζει τι πρέπει να περιλαμβάνει η 

περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης. 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατανέμει ευθύνες και 

αρμοδιότητες και περιγράφει τα καθημερινά περιβαλλοντικά καθήκοντα. Με βάση 

το ΣΠΔ όλο το προσωπικό γνωρίζει τις καθημερινές του ατομικές υποχρεώσεις. 

Περιβαλλοντικός Έλεγχος 

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος ελέγχει αν το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται 

λειτουργεί στο σύνολο του. Η διαδικασία ελέγχου εφαρμόζεται με ελέγχους 

αρχείων γραπτών διαδικασιών με επιθεωρήσεις των συνθηκών εργασίας και του 

εξοπλισμού και με συζητήσεις με το προσωπικό που ασχολείται με το συγκεκριμένο 

χώρο δραστηριοτήτων. 

Περιβαλλοντική Δήλωση 

Η απαίτηση αυτή αφορά την προετοιμασία από μέρους της επιχείρησης μιας 

δημόσιας περιβαλλοντικής δήλωσης που να αφορά την περιβαλλοντική εργασία 

τους, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής, των αντικειμενικών σκοπών και του 

συστήματος διαχείρισης. Η δήλωση αυτή μπορεί να διανεμηθεί στους πελάτες και 

σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. 

 

 



Περιβαλλοντική Επικύρωση και Καταγραφή 

Επικύρωση του συστήματος από ένα διαπιστευμένο περιβαλλοντικό επιθεωρητή. Ο 

επιθεωρητής εξετάζει και εγκρίνει τη συμμόρφωση του χώρου δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης με τις απαιτήσεις του προτύπου , την επάρκεια και την αξιοπιστία των 

δεδομένων και των πληροφοριών που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική δήλωση. 

Με την επιτυχή επιθεώρηση η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί το 

λογότυπο του EMAS στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Σε επικυρωμένες περιβαλλοντικές δηλώσεις 

• Σε επιστολόχαρτα 

• Σε πληροφοριακό υλικό- ενημερωτικά φυλλάδια ( σε συνδυασμό με 

περιβαλλοντικές πληροφορίες) που συνδέονται με δραστηριότητες, 

προιόντα και υπηρεσίες με την προυπόθεση ότι οι πληροφορίες 

περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική δήλωση και το λογότυπο 

συνοδεύεται από «επικυρωμένες πληροφορίες». 

Το λογότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις 

(κανονισμός 761/2001): 

• Σε προιόντα στην συσκευασία τους 

• Σε συνδυασμό με συγκριτικούς ισχυρισμούς αναφορικά με προιόντα 

δραστηριότητες και υπηρεσίες. 

• Σε διαφημίσεις για προιόντα, δραστηριότητες και υπηρεσίες. 

 

Β. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001 

H σειρά προτύπων ISO 14001 εκδόθηκε το 1996 από τον Διεθνή Οργανισμό 

Τυποποίησης  ο οποίος διέβλεπε τις ανάγκες της αγοράς για θέματα διασφάλισης 

της ποιότητας του περιβάλλοντος. 



Από αυτά το πρότυπο ISO 14001 αποτελεί μοντέλο για ένα σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 

Σύμφωνα με το πρότυπο εντοπίζονται οι διαδικασίες της εταιρείας που 

επιβαρύνουν το περιβάλλον, καθορίζονται οι στόχοι που οδηγούν στην μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ποσοτικοποιούνται και ορίζονται οι απαραίτητες 

διαδικασίες των οπο’ιων η διαρκής εφαρμογή εξασφαλίζει την επίτευξή τους. 

Ελέγχονται , ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποιητική εφαρμογή τους και, αν 

χρειαστεί γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις. Παράλληλα καταγράφονται 

οι αρμοδιότητες του προσωπικού που εκτελεί αυτές τις διαδικασίες το οποίο και 

εκπαιδεύται κατάλληλα. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε μια ενδεικτική μεθοδολογία 

υλοποίησης ενός ΣΠΔ με βάση το πρότυπο 14001 το οποίο περιλαμβάνει και την 

ταυτόχρονη ανάπτυξη του προτύπου ISO 9001:2000. Η ταυτόχρονη ανάπτυξη 

συστημάτων διαχείρισης ποιότητας είναι η περισσότερο ενδεδειγμένη διαδικασία 

καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μείωση τόσο του κόστους όσο του φόρτου ανάπτυξης 

των επιμέρους διαχειριστικών συστημάτων. 

ΦΑΣΗ 1à ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η φάση σχεδίασης του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

βασικές ενέργειες: 

• ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

• ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΦΑΣΗ 2à ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η φάση της ανάπτηξης του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες βασικές ενέργειες: 

• ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 



• ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Οι διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής: 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, που θα αφορούν: 

 

• Στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των περιβαλλοτνικών πλευρών & 

επιπτώσεων 

• Στην κατάρτιση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης & εκτάκτου 

ανάγκης 

• Στη διαχείριση της επικοινωνίας με τρίτα μέρη 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, που θα αφορούν 

συγκεκριμένες κατηγορίες περιβαλλοντικής επίπτωσης: 

• Διαχείριση στερεών αποβλήτων, υγρών αποβλήτων, αερίων ρύπων, 

διαχείριση ενέργειας, θορύβου και εκτάκτων περιστατικών. 

Τα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα εκδοθούν στα πλαίσια της 

ελεγχόμενης υλοποίησης της διαδιακασίας βελτίωσης των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων, αναφορικά με υπάρχουσες αλλά και μελλοντικές δραστηριότητες, 

αναφέροντας: 

• Τους περιβαλλοντικούς σκοπούς ανά δραστηριότητα 

• Τους περιβαλλοντικούς στόχους για την επίτευξη των περιβαλλοντικών 

σκοπών 

• Τη σειρά και τη λεπτομερή περιγραφή των απαιτούμενων ενεργειών για την 

επίτευξή  τους 



• Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης / επίτευξης των περιβαλλοντικών σκοπών 

και στόχων 

• Τα απαραίτητα στοιχεία και προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά μέρη της 

υπάρχουσας τεκμηρίωσης 

• Τους τρόπους – μεθόδους- μηχανισμούς και εργαλεία 

• Το αρμόδιο προσωπικό (ανά ιεραρχική βαθμίδα) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ (CONTINGENCY PLANS) 

Τα προγράμματα εκτάκτου ανάγκης καθορίζουν τα πλαίσια της προληπτικής 

αντιμετώπισης δυνητικών περιστατικών τα οποία θα προκαλέσουν σημαντικές ή μη 

περιβαλλοντικέςεπιπτώσεις ή και περιβαλλοντική επιβάρυνσησε ειδικούς τομείςκαι 

οικοσυστήματα αναφέροντας κατά κύριο λόγο: 

• Τις σχετικές διαδικασίες και οδηγίες εργασίας και ελέγχου 

• Τις σχετικές αρμοδιότητες του εμπλεκόμενου προσωπικού 

• Το πλάνο επικονωνίας εξωτερικά και εσωτερικά της εταιρείας 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Περιλαμβάνει τη συλλογή και ταξινόμηση της σχετικής με τις δραστηριότητες της 

εταιρείας νομοθεσίας: 

• Σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας 

• Σε ευρωπαικό επίπεδο 

• Σε διεθνές επίπεδο 

ΦΑΣΗ 3à ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

• Τελική έκδοση εγχειριδίων διαδικασιών  

• Έκδοση εγχειριδίου διαχειριστικού συστήματος 



• Εσωτερικοί έλεγχοι διαχειριστικού συστήματος 

• Ανασκόπηση διαχειριστικού συστήματος 

• Ενημέρωση & εκπαίδευση του προσωπικού 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι για την υλοποίηση ενός ΣΔΠ μπορούν να απευθύνονται σε 

εξειδικευμένες εταιτείες ή οργανισμούς υλοποίησης των αντίστοιχων συστημάτων. 

ΟΦΕΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΠΔ 

Γενικότερα, υπάρχουν πολλοί τομείς στου οποίους υπάρχουν οφέλη από την  

εφαρμογή ενός ΣΠΔ για ένα οργανισμό ή μια επιχείρηση, σύμφωνα με τον 

κανονισμό ΕΜΑS ή και το ISO 14001. 

Στον τομέα των ασφαλειών, υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης χαμηλότερων 

ασφαλίστρων, λογω της εφαρμογής προληπτικών μέτρων. 

Στην παραγωγή υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των δαπανών λόγω της 

ορθολογικής διαχείρισης των πόρων και της εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η κοινή γνώμη και οι πελάτες αποκτούν μια θετική εικόνα της επιχείρησης  η οποία 

μπορεί να κάνει χρήση του λογότυπου του EMAS ή εφαρμόζει το ΙSO. Επιπλέον 

υπάρχουν αρκετά νομικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή ΣΠΔ, 

που βοηθούν στην αποφυγή ποινικών και στικών συνεπειών αφού υπάρχει μια 

τεκμηρίωση της τήρησης των θεσμοθετημένων προδιαγραφών όσον αφορά τις 

περιβαλλοντικές εκροές. Επιπλέον δημιουργείται μια καλύτερη σχέση εμπιστοσύνης 

μεταξύ του οργανισμού και των τοπικών αρχών που βοηθά στις ταχύτερες 

διαδικασίες εγκρίσεων αιτημάτων της επιχείρησης και των τοπικών αρχών που 

βοηθά στις ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων του οργανισμού. 

Επιπρόσθετα υπάρχουν οφέλη και στο εσωτεριικό της επιχείρησης κυρίως στον 

οργανωτικό τομέα. Υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης της υπάρχουσας 

κατάστασης κάτι που πριν λισως να μην ήταν εφικτό. Η επιχείρηση έχει τη 

δυνατότητα να ξεκαθαρίσει τους περιβαλλοντικούς αλλά και τους επιχειρηματικούς 



της στόχους. Δημιουργείται μια αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση στους 

εργαζομένους στον οργανισμό και παράλληλα μειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης 

ατυχημάτων πάνω στην εργασία. 

Συμπερασματικά η εφαρμογή ενός ΣΠΔ από μια επιχείρηση δημιουργεί πολλά 

πλεονεκτήματα στην αγορά που κινείται αυτός γιατί η εφαρμογή αυτού αποτελεί 

ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά και στο περιβάλλον αφού συμβάλλει 

στη συνεχή βελτίωση της προστασίας αυτού. 

ΚΟΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΠΔ 

Τα πιθανά κόστη εφαρμογής ενός ΣΠΔ από μια επιχείρηση είναι: 

• Κόστος επένδυσης και υποδομών 

• Κόστος εξωτερικών συμβουλών- πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού 

που θα κάνει την προετοιμασία για την εφαρμογή. 

• Κόστος εκπαίδευσης προσωπικού 

• Κόστος μελέτης 

• Μικρό κόστος δημοσιοποίησης 

• Μεγαλύτερο φορτίο εργασίας- επιπλέον εργατοώρες 

Είναι προφανές ότι το συνολικό κόστος δεν είναι το ίδιο για κάθε επιχείρηση. Αυτό 

εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης ( εργαζόμενοι-υποδομές) καθώς και από 

την προυπάρχουσα εμπειρία που υπάρχει πάνω στην εφαρμογή ΣΠΔ. 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Σ αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε στους σύγχρονους 

επαγγελματίες ενεργούς λογιστές αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που 

ασχολείται με ζητήματα περιβαλλοντικής λογιστικής τη δυνατότητα να καταγράφει 

τις χρήσιμες και απαραίτητες πληροφορίες με τρόπο σαφή και αξιόπιστο 

χρησιμποοιώντας τις Γενικά Αποδεκτές Αρχές της θεωρίας της Λογιστικής. Η 

καταγραφή των πληροφοριών με αυτή την τεχνική βοηθάει τις επιχειρήσεις να 

προσελκύουν νέους επενδυτές που ενδιαφέρονται κυρίως για την επίδοση της 

επιχείρησης σε ζητήματα αειφορίας. 

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

10 «ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 

10.00 «Γήπεδα- Οικόπεδα» 

10.90 «Γήπεδα- Οικόπεδα που χρησιμοποιούνται για την Εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

10.91 « Γήπεδα οικόπεδα που υπόκεινται σε Περιβαλλοντική Διαχείριση» 

10.01 «ΟΡΥΧΕΙΑ» 

10.01.00 «Ορυχεία που υπόκεινται σε Περιβαλλοντική Διαχείριση» 

10.99.17 « Αποσβεσμένα ορυχεία που υπόκεινται σε Περιβαλλοντική Διαχείριση» 

10.02 « ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ» 

10.02.00 «Μεταλλεία που υπόκεινται σε περιβαλλοντική διαχείριση» 

10.99.18 «Αποσβεσμένα Μεταλλεία που υπόκεινται σε Περιβαλλοντική Διαχείριση» 

10.04 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ» 

10.04.00 «Λατομεία που Υπόκεινται σε περιβαλλοντική διαχείριση» 



10.99.19 « Αποσβεσμένα Λατομεία που υπόκεινται σε Περιβαλλοντική Διαχείριση» 

10.10 « ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» 

10.10.00 « Γήπεδα Οικόπεδα εκτός εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 

Περιβαλλοντική Διαχείριση» 

10.99.20 «Αποσβεσμένα Γήπεδα Οικόπεδα Εκτός εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 

Περιβαλλοντική Διαχείριση» 

10.11 «ΟΡΥΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» 

10.11.00 «Ορυχεία εκτός Εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε περιβαλλοντική 

διαχείριση» 

10.99.21 «Αποσβεσμένα Ορυχεία εκτός Εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 

περιβαλλοντική διαχείριση» 

10.12 «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» 

10.12.00 « Μεταλλεία εκτός εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε περιβαλλοντική 

διαχείριση» 

10.99.22 «Αποσβεσμένα Μεταλλεία εκτός εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 

περιβαλλοντική διαχείριση» 

10.13 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» 

10.13.00 «Λατομεία εκτός εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε περιβαλλοντική 

διαχείριση» 

10.99.23 «Αποσβεσμένα Λατομεία εκτός εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 

περιβαλλοντική διαχείριση» 

10.14 « ΑΓΡΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» 

10.14.00 « Αγροί εκτός εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε Περιβαλλοντική 

Διαχείριση» 



10.99.24 « Αποσβεσμένοι Αγροί εκτός εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 

περιβαλλοντική Διαχείριση» 

10.15 « ΦΥΤΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» 

10.15.00 « Φυτείες εκτός εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε Περιβαλλοντική 

Διαχείριση» 

10.99.25 « Αποσβεσμένες Φυτείες εκτός εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 

περιβαλλοντική Διαχείριση» 

10.16 «ΔΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΥΣΗΣ» 

10.16.00 « Δάση εκτός εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε περιβαλλοντική 

Διαχείριση» 

10.99.26 « Αποσβεσμένα Δάση εκτός εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε 

Περιβαλλοντική Διαχείριση» 

11 « ΚΤΙΡΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» 

11.00 «Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων – τεχνικά έργα» 

11.00.01 « Κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων- τεχνικά έργα για την εφαρμογή της 

Περοβαλλοντικής διαχείρισης» 

11.99.00.00 « Αποσβεσμένα Κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων- τεχνικά έργα για την 

εφαρμογή της Περοβαλλοντικής διαχείρισης» 

 

 

12 « ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» 

12.00 « ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» 

12.00.00 « Μηχανήματα για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 



12.99.21 « Αποσβεσμένα Μηχανήματα για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης» 

12.01 « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 

12.01.00 «Τεχνικές εγκαταστάσεις την εφαρμογή της περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

12.99.23 « Αποσβεσμένες Τεχνικές εγκαταστάσεις την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

12.03 « ΕΡΓΑΛΕΙΑ» 

12.03.00 «Εργαλεία για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

12.04 « ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» 

12.04.00 «Μηχανολογικά όργανα για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης» 

12.99.27 « Αποσβεσμένα μηχανολογικά όργανα για την εφαρμογή της 

Περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

12.06 «ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» 

12.06.00 « Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

12.99.29 « Αποσβεσμένος Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

 13 « ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ» 

13.00.00 « Μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

13.99.21 « Αποσβεσμένα Μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

14 « ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» 



14.00 «Έπιπλα» 

14.00.00 « Έπιπλα για την εφαρμοφή της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

14.02 « Μηχανές γραφείου» 

14.02.00 « Μηχανές γραφείου για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

14.03 « Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 

14.03.00 «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για την Εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης» 

14.04 « Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς» 

14.04.00 « Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

14.99 21 « Αποσβεσμένα Μέσα Αποθήκευσης και μεταφοράς για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

14.05 « Επιστημονικά Όργανα» 

14.05.00 « Επιστημονικά Όργανα για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» 

14.99.23 « Αποσβεσμένα Επιστημονικά όργανα για την εφαρμογή της 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

14.06 « Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών» 

14.06.00 «Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής  

Διαχείρισης» 

16 « ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ» 

16.00 «Υπεραξία της επιχείρησης ( Goodwill)» 

16.90 «Υπεραξία που συνδέεται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης ( 

Environmental Goodwill)» 



16.99.30 «Αποσβεσμένη υπεραξία που προκύπτει από την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

16.01 « Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» 

16.01.00.00 « Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας που συνδέονται με την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

16.01.01.00 « Σήματα που συνδέονται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης- Οικοσήματα» 

16.01.03.00 « Περιβαλλοντικά Πρότυπα» 

16.01.04.00 « Περιβαλλοντικά Σχέδια» 

16.99.28. « Αποσβεσμένα Δικαιώματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που συνδέονται με 

την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

16.10 « Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης» 

16.10.01 « Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης για μελέτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και λοιπών εξόδων» 

16.99.21 « Αποσβεσμένα Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης για μελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπών εξόδων» 

16.14 « Έξοδα Κτήσης Ακινητοποιήσεων» 

16.14.00 « Έξοδα Κτήσης Ακινητοποιήεων για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης» 

16.99.24 « Αποσβεσμένα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

16.15 « Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για την κτήση παγίων 

στοιχείων» 

16.15.00 «Συναλλαγματικές διαφορές δανείων από πιστώσεις για την κτήση παγίων 

στοιχείων για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 



16.17 «Έξοδα αναδιοργάνωσης» 

16.17.00 «Έξοδα αναδιοργάνωσης για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» 

16.99.26 « Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργάνωσης για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

16.18 « Τόκοι Δανείων Κατασκευαστικής περιόδου» 

16.18.00 « Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

16.99.22 « Αποσβεσμένοι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου για την 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

18 « ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» 

18.00 « Συμμετοχές της Οικονομικής μονάδας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» 

18.00.00 « Συμμετοχές της Οικονομικής μονάδας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που 

είναι πιστοποιημένες για την περιβαλλοντική διαχείριση τους» 

18.01 « Συμμετοχές της οικονομικής μονάδας σε μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις» 

18.01.00 « Συμμετοχές σε μη Συνδεδεμένες επιχειρήσεις που είναι  πιστοποιημένες 

για την περιβαλλοντική διαχείριση τους» 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

21-23 « ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ – ΗΜΙΤΕΛΗ – ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ» 

21 « Έτοιμα και ημιτελή Προιόντα» 



21.90 « Έτοιμα περιβαλλοντικά προιόντα» 

21.91 « Ημιτελή περιβαλλοντικά προιόντα» 

22  « Υποπροιόντα και Υπολείμματα» 

22.90 « Υποπροιόντα για περιβαλλοντικές χρήσεις» 

22.91 « υπολείμματα για περιβαλλοντικές χρήσεις» 

23 « Παραγωγή σε εξέλιξη» 

23.90 « Φιλική για το περιβάλλον παραγωγή σε εξέλιξη» 

26-28 « ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» 

26 « Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων» 

26.90 « Ανταλλακτικά Παγίων  Στοιχείων για την Πρόληψη για την Αποκατάσταση 

Περιβαλλοντικών Ζητημάτων» 

28 « Είδη Συσκευασίας» 

28.90 « Είδη Συσκευασίας φιλικά για το περιβάλλον» 

ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

30 « ΠΕΛΑΤΕΣ» 

30.00 «Πελάτες Εσωτερικού» 

30.00.00 « Πελάτες Εσωτερικού Πιστοποιημένοι για την περιβαλλοντική διαχείριση 

τους» 

30.01 « Πελάτες Εξωτερικού» 

30.01.00 «Πελάτες Εξωτερικού Πιστοποιημένοι για την περιβαλλοντική διαχείριση 

τους» 

30.04 « Πελάτες Εγγυήσεις ειδών Συσκευασίας» 



30.04.00 « Πελάτες Εγγυήσεις Ειδών Συσκευασίας για ανακύκλωση ή 

επαναχρησιμοποίηση» 

33 «ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ» 

33.00 « Χρεώστες Διάφοροι» 

33.90 « Χρεώστες Διάφοροι που Συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση» 

33.18.08.00 « Παρακρατημένος Φόρος εισοδήματος για την περιβαλλοντική 

διαχείριση» 

34 « ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ» 

34.00 « Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών του Εσωτερικού» 

34.00.00 « Μετοχές Εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού που 

εφαρμόζουν  περιβαλλοντική διαχείριση» 

34.01 « Μετοχές μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών του εσωτερικού» 

34.01.00 « Μετοχές μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών του εσωτερικού 

που εφαρμόζουν περιβαλλοντική διαχείριση» 

34.05 « Ομολογίες Ελληνικών» 

34.05.00 « Ομολογίες Ελληνικών δανείων για την ενίσχυση της δημόσιας 

περιβαλλοντικής  πολιτικής» 

34.07 « Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού» 

34.07.00 « Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού προοριζόμενα για την 

ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής» 

34.08 « Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου» 

34.08.00 « Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου προοριζόμενα για την ενίσχυση 

της Δημόσιας περιβαλλοντικής Πολιτικής» 

34.10 « Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού» 



34.10.00 « Μετοχές Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού που 

εφαρμόζουν περιβαλλοντική διαχείριση» 

34.11 « Μετοχές μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού» 

34.11.00 « Μετοχές μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού που 

εφαρμόζουν περιβαλλοντική διαχείριση» 

36 « ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» 

36.00 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού» 

36.00.00 «Έξοδα επόμενων χρήσεων που συνδέονται με την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

36.01.00 « Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα που συνδέονται με την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ: ΚΑΘΑΡΗ  ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ- ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

40 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 

40 «Κεφάλαιο» 

40.90 « Κεφάλαιο που συνδέεται με την περιβαλλοντική διαχείριση» 

40.92 « Κεφάλαιο που προκύπτει από τη διανομή των αδειών ρύπανσης» 

41 « Αποθεματικά- Διαφορές αναπροσαρμογής- επιχορηγήσεις επενδύσεων» 

41.02 « Τακτικό αποθεματικό» 

41.02.00 « Τακτικό αποθεματικό για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» 

41.03 «Αποθεματικό Καταστατικού» 



41.03.00 « Αποθεματικό Καταστατικού για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» 

41.04 «Ειδικά αποθεματικά» 

41.04.00 « Ειδικά Αποθεματικά για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

41.05 « Έκτακτα αποθεματικά»  

41.05.00 « Έκτακτα αποθεματικά για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» 

41.06 « Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των συμμετοχών και των 

χρεογράφων» 

41.06.00 «Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των συμμετοχών και των 

χρεογράφων που συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση» 

41.07 « Διαφορές Αναπροσαρμογής της αξίας των λοιπών περιουσιακών στοιχείων» 

41.07.00 «Διαφορές Αναπροσαρμογής της αξίας των λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων που οφείλεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα ( Περιβαλλοντική Διαχείριση 

ή Περιβαλλοντική Υποβάθμιση)» 

41.07.00.01 « Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των Παγίων στοιχείων που 

οφείλεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα (περιβαλλοντική διαχείριση ή 

περιβαλλοντική υποβάθμιση)» 

41.07.00.02 « Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που οφείλεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα ( περιβαλλοντική διαχείριση 

ή περιβαλλοντική υποβάθμιση)» 

41.08 «Αφορολόγητα αποθεματικά» 

41.08.00 « Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων από 

επιχορηγήσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

 



41.10 « Επιχορηγήσεις επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού» 

41.10.00 « Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου ενεργητικού για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

42 « Αποτελέσματα σε νέο» 

42.00 « Υπόλοιπο Κερδών σε νέο» 

42.00.00 « Υπόλοιπο Κερδών σε νέο που προκύπτει από την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

42.01 « Υπόλοιπο Ζημιών χρήσης σε Νέο» 

42.01.00 « Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο που προκύπτει από την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

42.02 « Υπόλοιπο ζημιών Προηγούμενων χρήσεων» 

42.02.00 « Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων που προκύπτει από την 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

44 « ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ» 

44 « Προβλέψεις» 

44.90 « Λογαριασμός προβλέψεων για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις 

και δάνεια κτήσης παγίων στοιχείων για την περιβαλλοντική διαχείριση»1 

44.10.00 « Προβλέψεις για απαξιώσεις και υποτιμήσεις παγίων στοιχείων λόγω 

περιβαλλοντικής Υποβάθμισης»2 

44.11.00 « Προβλέψεις για έκτακτους περιβαλλοντικούς κινδύνους» 

                                                           

1 Οι λογαριασμοί αυτοί δημιουργούνται για να προστατευτεί η επιχείρηση από τυχόν απώλειες που 
μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση διαφοράς της τρέχουσας τιμής της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
σε σχέση με την ημερομηνία σύναψης του δανείου. 
 
2 Για τη μείωση της αξίας των παγίων στοιχείων που οφείλεται στην περιβαλλοντική υποβάθμιση 
πρέπει να γίνεται ξεχωριστή πρόβλεψη από την επιχείρηση. Αυτές οι προβλέψεις ζητούνται από τις 
τράπεζες  οι οποίες για τη χορήγηση δανείων απαιτούν την υποθήκη περιουσιακών στοιχείων που 
διατηρούν σταθερή την αξία τους έως την ημερομηνία εξόφλησης του δανείου. 



44.12.00 « Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια 

για κτήσεις παγίων στοιχείων που συνδέονται με την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

44.13.00 « Προβλέψεις Υποτίμησης των Συμμετοχών σε επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν περιβαλλοντική διαχείριση» 

44.14.00 «Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων που συνδέονται με την 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

44.15.00  « Προβλέψεις για την υποτίμηση της υπεραξίας (Goodwill) από την 

πρόκληση περιβαλλοντικού ατυχήματος» 

45 « ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» 

Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

45.10 «Τράπεζες λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ» 

45.10.00 « Τράπεζες λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων για την 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε ευρώ» 

45.11.00 « Τράπεζες λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων για την 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε Ξ.Ν.» 

45.22 «Οφειλόμενοι φόροι» 

45.22.00 « Ελληνικό Δημόσιο οφειλόμενοι περιβαλλοντικοί φόροι» 

45.23 « Ασφαλιστικοί Οργανισμοί»3 

45.23.00 « Οφειλές ασφαλιστικών Οργανισμών για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

                                                           

3  Με αυτή τη λογική αρκετοί ασφαλιστικοί οργανισμοί υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να 
εφαρμόζουν περιβαλλοντική διαχείριση προκειμένου να τις ασφαλίζουν ενώ άλλοι έχουν 
δημιουργήσει ειδικά προιόντα για την ασφάλιση των επιχειρήσεων για περιβαλλοντικά ατυχήματα. 
Επίσης σε αυτή την κατηγορία μπορεί να δημιουργούνται διακριτή καταγραφή και των επιπλέων 
εργατικών ασφαλίσεων που είναι συνέπεια της περιβαλλοντικής διαχείρισης 



ΠΕΜΠΤΗ ΟΜΑΔΑ : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

50 « ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ» 

50.00 «Προμηθευτές» 

50.00 « Προμηθευτές εσωτερικού» 

50.00.00 « Προμηθευτές εσωτερικού που πιστοποιούνται για την περιβαλλοντική 

διαχείριση τους»4 

50.01 «Προμηθευτές εξωτερικού» 

50.01.00 «Προμηθευτές εξωτερικού που πιστοποιιούνται για την περιβαλλοντική 

διαχείριση τους» 

50.04 « Προμηθευτές- Εγγυήσεις ειδών Συσκευασίας» 

50.04.00 «Προμηθευτές- Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

52 «ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» 

52 « Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων» 

52.00.00 « Τράπεζες Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων που συνδέονται 

με περιβαλλοντικά ζητήματα» 

53 « ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ» 

53.06 «Οφειλόμενες Δόσεις συμμετοχών» 

53.06.00 « Οφειλόμενες Δόσεις Συμμετοχών σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

περιβαλλοντική διαχείριση» 

                                                           

4 Οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διαχείρισης υποχρεώνονται να συνεργάζονται με 
προμηθευτές οι οποίοι εφαρμόζουν περιβαλλοντική και κοινωνική διαχείριση. 
 



53.12 « Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπες Συμμετοχικού ενδιαφέροντος 

επιχειρήσεις» 

53.12.00 « Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού 

ενδιαφέροντος επιχειρήσεις που εφαρμόζουν περιβαλλοντική διαχείριση» 

54 « ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ» 

54.00 «Φόρος κύκλου  εργασιών-ΦΠΑ» 

54.00.00 «Περιβαλλοντικός φόρος κύκλου εργασιών – ΦΠΑ στο πλαίσιο της 

δημόσιας περιβαλλοντικής πολιτικής» 

54.03 « Φόροι – τέλη αμοιβών προσωπικού» 

54.03.00 «Περιβαλλοντικοί φόροι- τέλη αμοιβών προσωπικού που εργάζονται 

αποκλειστικά για την περιβαλλοντική διαχείριση» 

54.04 « Φόροι- τέλη αμοιβών τρίτων» 

54.04.00 « Περιβαλλοντικοί φόροι αμοιβών τρίτων που παρέχουν υπηρεσίες για την 

οργάνωση και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

54.05 « Φόροι- τέλη Κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων» 

54.05.00 « Περιβαλλοντικοί φόροι- τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων για την 

ενίσχυση της δημόσιας περιβαλλοντικής πολιτικής» 

54.07 « Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών» 

54.07.00 « Περιβαλλοντικός φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών για την 

ενίσχυση της δημόσιας περιβαλλοντικής πολιτικής» 

54.09 « Τέλη καθαριότητας και φωτισμού» 

54.09.00 « Τέλη καθαριότητας και φωτισμού που επιβάλλονται στο πλαίσιο της 

Δημόσιας Περιβαλλοντικής Πολιτικής» 

55 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ» 



55 «Ασφαλιστικοί οργανισμοί» 

55.90 « Οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς για εργατικά ζητήματα που 

συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση» 

56 « ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ» 

56.00 « Έσοδα επόμενης χρήσης» 

56.00.00 « Έσοδα επόμενης χρήσης που συνδέονται με την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

ΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

64 « ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ» 

64.10 «Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων» 

64.10.00 « Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

περιβαλλοντική διαχείριση» 

65 « ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ» 

65.00 «Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων» 

65.00.00 « Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων που χορηγούνται για την 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

65.01 «Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» 

65.01.00 « Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων για την 

χρηματοδότηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

65.02 « Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών» 

65.02.00 « Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

65.05 « Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων» 



65.05.00 « Τόκοι και έξοδα λοιπών βραζυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 

για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

65.06 « Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων» 

65.06.00 « Τόκοι και έξοδα κοιπών Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων για την 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

65.07 « Χαρτόσημα Συμβάσεων Δανείων και Χρηματοδοτήσεων» 

65.07.00 « Χαρτόσημα συμβάσεων δανείων  και χρηματοδοτήσεων για την 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

65.08 «Έξοδα ασφαλειών δανείων και χρηαμτοδοτήσεων» 

65.08.00 « Έξοδα ασφαλειών δανείων και χρηματοδοτήσεων για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

65.98 « Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα» 

65.98.00.00 « Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα που σχετίζονται με την 

περιβαλλοντική και την κοινωνική διαχείριση» 

ΕΒΔΟΜΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

70 « ΠΩΛΗΣΕΙΣ» 

70.98 « ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» 

70.00.00 « Πωλήσεις εμπορευμάτων που συνδέονται με την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

70.98.00 « Εκπτώσεις Πωλήσεων Εμπορευμάτων που συνδέονται με την εφαρμογή 

της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

71.00.00 « Πωλήσεις Υποπροιόντων και Υπολειμμάτων που προορίζονται για 

ανακύκλωση ή για επαχρησιμοποίηση» 

74 « ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» 



74.01 « Επιστροφές Δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων εξαγωγών» 

74.01.00 «Επιστροφές Δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων εξαγωγών που 

οφείλονται στην περιβαλλοντική διαχείριση» 

74.02 « Επιστροφές Τόκων Εξαγωγών» 

74.02.00 « Επιστροφές τόκων εξαγωγών που οφείλονται στην περιβαλλοντική 

διαχείριση» 

75 « ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ» 

75.00 «Έσοδα από παροχή Υπηρεσιών σε τρίτους» 

75.00.10 «Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

75.00.01.00 « Έσοδα από μελέτες έρευνες για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

76 « ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» 

76.01 «Έσοδα μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο» 

76.01.00.00 « Έσοδα μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 

που εφαρμόζουν περιβαλλοντικκή διαχείριση» 

76.01.00.02 «Έσοδα μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών 

εσωτερικού που εφαρμόζουν περιβαλλοντικκή διαχείριση» 

76.01.00.04 « Έσοδα ομολογιών ελληνικών δανείων για την ενίσχυση της δημόσιας 

περιβαλλοντικής πολιτικής» 

76.01.00.05 « Έσοδα από μερίσματα αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που 

προορίζονται για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής» 

76.01.00.06 «Έσοδα από έντοκα γραμμάτεια ελληνικού δημοσίου που προορίζονται 

για την ενίσχυση της δημόσιας περιβαλλοντικής πολιτικής» 



76.01.00.07 « Έσοδα από μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών 

εξωτερικού που εφαρμόζουν περιβαλλοντική διαχείριση» 

76.01.00.09 « Έσοδα από μετοχές μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών 

εξωτερικού που εφαρμόζουν περιβαλλοντική διαχείριση» 

76.01.00.11 « Έσοδα από ομολογίες αλλοδαπών δανείων για τη χρηματοδότηση 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων» 

76.02 « Δουλευμένοι τόκοι γραμματειών εισπακτέων» 

76.02.00 « Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων που συνδέονται με την 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

76.03 «Τόκοι χορηγούμενων δανείων» 

76.03.03.00 « Τόκοι Δανείων που χορηγούνται για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

76.03.10.00 «Λοιποί πιστωτικοί τόκοι που συνδέονται με την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

76.04 « Διαφορές ( Κέρδη) από πώληση Συμμετοχών και χρεογράφων» 

76.04.00.00 « Διαφορές ( κέρδη ) από πώλησησυμμετοχών και χρεογράφων από 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν περιβαλλοντική διαχείριση» 

76.04.00.02 « Διαφορές (κέρδη) από πωλήσεις Συμμετοχών σε επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν περιβαλλοντική διαχείριση» 

ΟΓΔΟΗ ΟΜΑΔΑ: ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

81 « ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» 

81.00 « Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» 

81.00.00 « Έκτακτα και ανόργανα έξοδα που συνδέονται με την περιβαλλοντική 

διαχείριση» 



81.01 « Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» 

81.01.00 « Συναλλαγματικές διαφορές από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων για την 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε ΞΝ» 

81.01.02 « Έξοδα απαξίωσης των στοιχείων του ενεργητικού που οφείλεται στην 

περιβαλλοντική υποβάθμιση» 

81.03 « Έκτακτα κέρδη» 

81.03.02.00 « Έκτακτα κέρδη που συνδέονται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» 

82 «ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» 

82.00 « Έξοδα προηγούμενων χρήσεων» 

82.00.00.00 « Έξοδα προηγούνων χρήσεων που συνδέονται με την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

82.01 « Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων» 

82.01.01.00 « Επιστροφές Περιβαλλοντικών Δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων» 

82.01.04.00 « Επιστροφές καταβεβλημένων περιβαλλοντικών φόρων και τελών» 

84 «ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» 

84.00 « Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» 

84.00.10.00 «Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων Παγίων στοιχείων για 

ενδεχόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση» 

84.01.00 « Προβλέψεις για έκτακτους περιβαλλοντικούς κινδύνους» 

84.01.01 «Προβλέψεις για συναλλγματικές Διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για 

κτήσεις παγίων στοιχείων για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

84.01.02 «Προβλέψεις Υποτίμησης των συμμετοχών σε επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν περιβαλλοντική διαχείριση» 



84.01.03 « Προβλέψεις για έξοδα Προηγούμενων χρήσεων για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

84.01.04 « Προβλέψεις για την Υποτίμηση της υπεραξίας της επιχείρησης (Goodwill) 

από πιθανό περιβαλλοντικό ατύχημα» 

85 « ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ» 

85 « Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» 

85.05.21 « Αποσβέσεις Τόκων Δανείων Κατασκευαστικής περιόδου για την 

εφαρμογή περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

85.10.00 « Αποσβέσεις Εδαφικών Εκτάσεων Περιβαλλοντικά διαχειριζομένων εκτός 

εκμετάλλευσης» 

85.20.00 « Αποσβέσεις κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων τεχνικών έργων που 

συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση» 

85.30.00 « Αποσβέσεις μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων λοιπού 

μηχανολογικού εξοπλισμού που συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση» 

85.40.00 « Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων που συνδέονται με την περιβαλλοντική 

διαχείριση» 

85.50.00 « Αποσβέσεις Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων και εξόδων Πολυετούς 

αποσβέσεως που συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση» 

86 « ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» 

86.00.00 «Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (κέρδη ή ζημιές» 

86.00.00.00 «Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (κέρδη ή ζημίες) που 

Προκύπτουν από την Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

86.00.00.01 «Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (κέρδη ή ζημίες) που 

Προκύπτουν από την Εφαρμογή της Κοινωνικής Διαχείρισης» 



86.00.02.00 «’Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας για το Τμήμα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης» 

86.00.02.01 «Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας για το Τμήμα Κοινωνικής Διαχείρισης» 

86.00.02.02 «’Εξοδα Διευνσης του Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

86.00.02.04 «Έξοδα Διευθυντού του Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

86.00.02.06 «Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού του Τμήματος Περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» 

86.00.02.08 «Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων για την Παροχή Υπηρεσιών για την 

Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

86.00.02.10 «Αναλώσεις Υλικών για το Τμήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

86.00.02.12 «Έξοδα για την Καταγραφή των Πληροφοριών της Περιβαλλοντικής 

Λογιστικής» 

86.00.02.13 «΄Εξοδα για την Καταγραφή των Πληροφοριών  της Κοινωνικής 

Λογιστικής» 

86.00.02.14 «΄Εξοδα για την Κοστολόγηση των Περιβαλλοντικών Στοιχείων της 

Επιχείρησης» 

86.00.02.16 « Έξοδα για την Καταγραφή των Στατιστικών Στοιχείων πουτ Σχετίζονται 

με την  

Περιβαλλοντική Διαχείριση» 

86.00.02.18 «΄Εξοδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Εργαζομένων» 

86.00.02.20 «Έξοδα Περιβαλλοντικού Προυπολογισμού και Απολογισμού» 

86.00.03 «Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών και Ανάπτυξης»5 

                                                           

5 Οι λογαριασμοί αυτοί αναπτύσσονται στη περίπτωση που η επιχείριση επενδύει κεφάλαια για την 
διεξαγωγή μελετών έρευνας και τεχνολογίας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και της κοινωνικής 
διαχείρισης. 



86.00.03.00 «Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών και Ανάπτυξης για την Εφαρμογή γης 

Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης» 

86.00.03.02 «Έξοδα Υπηρεσιών του Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας για την 

Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

86.00.03.04 «Έξοδα Υπηρεσιών Μελέτης –Αναπτύξεως για την Εφαρμογή της 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

86.00.03.06 «Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Δοκιμών για την Εφαρμογή της 

Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης» 

86.00.03.08 «Τμήμς Αναπτύξεων Νέων Προϊόντων στο Πλαίσιο της Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης» 

86.00.03.09 «Τμήμα Αναπτύξεων Νέων Προϊόντων για την Εφαρμογή της 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

86.00.04.00 «Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως που συνδέονται με τα 

«Περιβαλλοντικά»  Προϊόντα» 

86.01 « Έσοδα Συμμετοχών σε Λοιπές Επιχειρήσεις» 

86.01.11 « Έσοδα Συμμετοχών σε Λοιπές Επιχειρήσεις που Εφαρμόζουν 

Περιβαλλοντική Διαχείριση» 

86.01.02 «Κέρδη από Πωλήσεις Συμμετοχών και Χρεογράφων» 

86.01.02.00 « Κέρδη από Πωλήσεις Συμμετοχών και Χρεογράφων σε Επιχειρήσεις 

που Εφαρμόζουν Περιβαλλοντική Διαχείριση» 
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