
 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 
 
 

 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 

 
 

 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΤΗΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΑΦΝΗ - MAF 19/10 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2010 
 



 - 2 -

Περιεχόµενα 
 
 
Κεφάλαιο 1: Περιβαλλοντική πολιτική 
  

1.1 Το περιβάλλον ως περιουσιακό στοιχείο 
1.2 ∆ιαµόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής  
1.3 Προγράµµατα δράσης για το περιβάλλον 
1.4 Αλλαγή του κλίµατος    
1.5 Πρόγραµµα REACH   

             1.4.1   Ανακύκλωση και πρόληψη των αποβλήτων  
 1.4.2   Καθαρός αέρας  

 

 
 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Κεφάλαιο 2: Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου 
 

2.1   Σχεδιασµός και εγκατάσταση Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης                        
& Ελέγχου  
2.2  Τι είναι και πού εφαρµόζονται τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής      
∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
2.3  Τα οφέλη για την επιχείρηση 
 
 

 
 

14 
 

14 
 

15 

Κεφάλαιο 3: Λογιστική του περιβάλλοντος 
 

3.1   Λογιστική για αειφόρο ανάπτυξη και λογιστική για το περιβάλλον  
3.2   Οι οικονοµικές στατιστικές και αποφάσεις  
3.3   Πράσινη λογιστική 
3.4   Βιωσιµότητα 
3.5   Αποτελεσµατικότητα και διατηρησιµότητα 
3.6   Οι προοπτικές της διεθνούς συνεργασίας 
3.7   Global Compact - Οικουµενικό Σύµφωνο  

 

 
 

20 
20 
22 
23 
24 
25 
26 

Κεφάλαιο 4: Περιβαλλοντικά πρότυπα 
 
      4.1   Περιβαλλοντικά πρότυπα – Εταιρική κοινωνική ευθύνη – Πρότυπα και 
σχήµατα 
             4.1.1   Πρότυπα 
             4.1.2   Σχήµατα  
 

 
 

34 
 

34 
45 

Κεφάλαιο 5: Ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
 
     5.1    Ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη    
     5.2    Στόχοι, δραστηριότητες και προτεραιότητες   
     5.3    Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
     5.4    Ανάπτυξη εταιρικού συστήµατος ΕΚΕ 
     5.5   Οι περιβαλλοντικοί δείκτες του Global reporting initiative 
     5.6   Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη 
     5.7    Περιβαλλοντικοί δείκτες – ∆είκτες αειφορίας 
 
 

 
 

51 
52 
52 
53 
60 
71 
72 

 
 



 - 3 -

     5.8 Πλεονέκτηµα η υιοθέτηση της αειφορίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  
     5.9 Εταιρική διακυβέρνηση και πράσινη επιχειρηµατικότητα της Τράπεζας 
Πειραιώς 
 

75 
79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 -

 
Ευχαριστίες 

 
 

Στην προσπάθεια αυτή βοήθησαν αρκετοί στους οποίους οφείλονται θερµές 
ευχαριστίες. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται στον κύριο Γκίνογλου ∆ηµήτριο, Καθηγητή του 
Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Οικονοµικών και 
Κοινωνικών σπουδών Μακεδονίας, για την ανάθεση της διπλωµατικής εργασίας, καθώς και 
για τις γενικές υποδείξεις, τη συνεχή παρακολούθηση, επίβλεψη, φροντίδα και διόρθωση, 
ώστε να καταστεί εφικτή η παρούσα διπλωµατική διατριβή. Νιώθω επίσης την ανάγκη να 
επισηµάνω ότι η αγαστή συνεργασία και ο εµπνεόµενος σεβασµός αποτέλεσαν τα βασικά 
χαρακτηριστικά αυτής της επίβλεψης, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συνέπεια, η 
θέληση για προσφορά και η προθυµία του κυρίου Γκίνογλου για καινοτόµες προτάσεις στη 
θεµατολογία, στη διάρθρωση και στην συνολική εικόνα της εργασίας ήταν καταλυτικής 
σηµασίας για το τελικό αποτέλεσµα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να εκφράσω προς την 
οικογένειά µου για τη συµπαράστασή τους και την υλική και ηθική στήριξη των επιλογών 
µου, καθώς και προς τον κύριο Σαββίδη Σάββα , για την αµέριστη βοήθεια που µου 
προσέφερε.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 5 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

κεφάλαιο 1 
 

                 Περιβαλλοντική Πολιτική 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 6 -

1.1   Το περιβάλλον ως περιουσιακό στοιχείο 
 

Στην οικονοµική επιστήµη, το περιβάλλον θεωρείται ως ένα σύνθετο περιουσιακό 
στοιχείο που προσφέρει διάφορες υπηρεσίες. Αν και πρόκειται για ένα πολύ ειδικό 
περιουσιακό στοιχείο, αφού µας παρέχει τα συστήµατα επιβίωσης που εξασφαλίζουν την 
ίδια µας την ύπαρξη, δεν παύει ωστόσο να αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο. Όπως και µε 
τα άλλα περιουσιακά στοιχεία, επιθυµούµε να εµποδίσουµε µια αδικαιολόγητη απαξίωσή 
του, έτσι ώστε να συνεχίσει να ικανοποιεί τόσο τις αισθητικές µας ανάγκες, όσο κι εκείνες 
της ίδιας µας της επιβίωσης. Το περιβάλλον εφοδιάζει την οικονοµία µε πρώτες ύλες, που 
µετασχηµατίζονται σε καταναλωτικά προϊόντα µέσω της παραγωγικής διαδικασίας, και 
ενέργεια, που τροφοδοτεί το µετασχηµατισµό αυτό. Τελικά, αυτές οι πρώτες ύλες και 
ενέργεια επιστρέφουν στο περιβάλλον ως απόβλητα. Το περιβάλλον, επίσης, παρέχει 
άµεσα υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. Ο αέρας που αναπνέουµε, οι θρεπτικές ουσίες 
που λαµβάνουµε από τα τρόφιµα και τα ποτά και η προστασία που εξασφαλίζουµε από τη 
στέγαση και το ρουχισµό, όλα αυτά είναι οφέλη που παίρνουµε άµεσα ή έµµεσα από το 
περιβάλλον. 
 
 Η δεοντολογική προσέγγιση επιδιώκει να µεγιστοποιήσει την αξία του 
περιβάλλοντος ως περιουσιακού στοιχείου, δηµιουργώντας µια ισορροπία µεταξύ της 
διατήρησης και χρησιµοποίησης του στοιχείου αυτού. Προκειµένου να καθορίσουµε την 
ισορροπία αυτή, είναι αναγκαίο να αποδώσουµε κάποιο είδος αξίας στις διάφορες ροές 
υπηρεσιών που απολαµβάνουµε, καθώς και στις αρνητικές επιδράσεις από τη χρήση του 
περιβάλλοντος ως αποδέκτη των αποβλήτων. 
 
 Από τη στιγµή που η αντιµετώπιση του περιβάλλοντος ως περιουσιακού 
στοιχείου συνεπάγεται αναπόφευκτα κάποιες επιλογές, µας χρειάζεται απαραίτητα να 
διαθέτουµε  ένα κριτήριο αξιολόγησης του επιθυµητού ή µη των διαφόρων επιλογών. 
Αρχικά εξετάζουµε το κριτήριο που συνήθως χρησιµοποιείται στην αξιολόγηση της 
κατανοµής των πόρων σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Πρόκειται για ένα πραγµατικά 
χρήσιµο κριτήριο, αφού οι επιλογές που κάνουµε σε διάφορες χρονικές περιόδους είναι 
ανεξάρτητες µεταξύ τους. Κατόπιν επεκτείνουµε τους ορίζοντές µας και εξετάζουµε κριτήρια 
για την περίπτωση που οι επιλογές που κάνουµε επηρεάζουν όχι µόνο τη δική µας γενιά, 
αλλά και τις επόµενες. 
 
 Αν και δεν υπάρχουν γενικά αποδεκτοί κανόνες δικαιοσύνης ή αµεροληψίας, 
µερικοί έχουν περισσότερους υποστηρικτές από άλλους. Ένας τέτοιος κανόνας αφορά τη 
µεταχείριση των µελλοντικών γενεών. Τι κληρονοµιά θα έπρεπε να αφήσουν οι 
προηγούµενες γενιές στις µεταγενέστερες; Πρόκειται  για ένα ιδιαίτερα δύσκολο ζήτηµα, 
αφού, αντίθετα µε άλλες οµάδες για τις οποίες µπορεί να θέλουµε να εξασφαλίσουµε δίκαιη 
µεταχείριση, οι µελλοντικές γενεές δεν µπορούν να αρθρώσουν τις επιθυµίες τους, και πολύ 
λιγότερο να διαπραγµατευτούν µε τις σηµερινές γενιές 
 
 Ένα αφετηριακό σηµείο για την επίτευξη της ισότητας µεταξύ των γενεών έχει 
προταθεί από τον φιλόσοφο John Rawls στο µνηµειώδες έργο του «A theory of justice». O 
Rawls ισχυρίζεται ότι ένας τρόπος να συνάγουµε γενικές αρχές δικαιοσύνης είναι να 
τοποθετήσουµε, υποθετικά, κάθε άτοµο σε µια αρχική θέση πίσω από ένα πέπλο άγνοιας. 
Το πέπλο αυτό άγνοιας θα τους εµπόδιζε να γνωρίζουν τη τελική θέση τους στη κοινωνία. 
Πίσω από το πέπλο αυτό οι άνθρωποι θα αποφάσιζαν τους κανόνες διακυβέρνησης της 
κοινωνίας που θα ήθελαν, µετά δε από την απόφαση θα υποχρεώνονταν να ζήσουν στη 
κοινωνία αυτή. 
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 Στη δική µας περίπτωση η προσέγγιση αυτή θα σήµαινε µία υποθετική 
συνάντηση όλων των µελών των σηµερινών και µελλοντικών γενεών, ώστε να 
αποφασίσουν σχετικά µε τους κανόνες για την κατανοµή των πόρων µεταξύ των γενεών. 
Επειδή τα µέλη αυτά δεν είναι δυνατό, λόγω του πέπλου της άγνοιας, να γνωρίζουν τη γενιά 
στην οποία τελικά θα ανήκουν, δε θα είναι ούτε υπερβολικά συντηρητικοί στην 
αντιµετώπιση του ζητήµατος, ούτε υπερβολικά εκµεταλλευτικοί. 
 
 Τι είδους κανόνας θα προέκυπτε από µια τέτοια συνάντηση; Ίσως η πιο κοινή 
απάντηση είναι γνωστή ως το κριτήριο της διατηρησιµότητας ή αειφορίας. Το κριτήριο της 
διατηρησιµότητας υποδηλώνει ότι τουλάχιστον οι µελλοντικές γενιές δεν πρέπει να αφεθούν 
σε χειρότερη θέση απ’ ότι οι σηµερινές. Κατανοµές που φτωχαίνουν τις µελλοντικές γενιές 
προκειµένου να πλουτίσουν τις τωρινές είναι, σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό, κατάφωρα 
άδικες. Συνεπώς, ο συνδυασµός αποτελεσµατικότητας και αειφορίας αποδεικνύεται ότι είναι 
εξαιρετικά χρήσιµος για τη χάραξη πολιτικής. 
 
 
1.2   ∆ιαµόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής  
 

Έτσι, µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960 καµιά ευρωπαϊκή χώρα δεν είχε µια 
σαφώς ορισµένη περιβαλλοντική πολιτική. Τα τελευταία 30 χρόνια, όµως, έχει γίνει 
σηµαντική πρόοδος στην καθιέρωση ενός εκτεταµένου συστήµατος περιβαλλοντικών 
ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήµερα καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, από τον 
θόρυβο έως την πρόληψη των αποβλήτων, από τα χηµικά έως τα αιωρούµενα σωµατίδια, 
από τα ύδατα κολύµβησης έως ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για την αντιµετώπιση 
περιβαλλοντικών καταστροφών, όπως οι πετρελαιοκηλίδες ή οι δασικές πυρκαγιές. 

1972, Σύνοδος Κορυφής του Παρισιού: Είχε αναγνωριστεί το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον, στο πλαίσιο της οικονοµικής ανάπτυξης και της 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Το αποτέλεσµα ήταν το πρώτο «πρόγραµµα δράσης για το 
περιβάλλον». Ακολούθησαν πολλά όµοια πολυετή προγράµµατα και µια σειρά από οδηγίες. 

1987, Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη: Το σηµείο καµπής της περιβαλλοντικής πολιτικής της 
ΕΕ, που την ενέταξε στις Κοινοτικές συνθήκες.  

1992, Η Συνθήκη του Μάαστριχτ: Αυτή προχώρησε κι άλλο, αναβαθµίζοντας την 
προστασία του περιβάλλοντος σε καθεστώς πλήρους κλίµακας. 

1999, Συνθήκη του Άµστερνταµ: Ενίσχυσε τη νοµική βάση για καλύτερη περιβαλλοντική 
προστασία και για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην ΕΕ. 

Σήµερα η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην ιδέα ότι 
τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα υποκινούν την καινοτοµία και δηµιουργούν 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Οι οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές είναι 
στενά συνυφασµένες. Ο στόχος της ΕΕ είναι να παράσχει ένα επαρκές επίπεδο 
προστασίας σε ολόκληρη την έκτασή της, χωρίς να αγνοήσει τις τοπικές συνθήκες και τους 
οικονοµικούς περιορισµούς.  

Όλη η πολιτική βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ο ρυπαίνων µπορεί να 
«πληρώσει» είτε µέσω επενδύσεων σε υψηλότερα πρότυπα, είτε µε τη µορφή φόρου που 
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θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις ή τους καταναλωτές για τη χρήση ενός προϊόντος 
επικίνδυνου για το περιβάλλον. Η πληρωµή µπορεί επίσης να περιλαµβάνει την απαίτηση 
οι χρήστες να επιστρέφουν, να ανακυκλώνουν ή να εξαλείφουν προϊόντα µετά από τη 
χρήση. Η Κοµισιόν έχει επίσης προτείνει την ποινικοποίηση των παράνοµων εκλύσεων 
επικίνδυνων ρύπων στην ατµόσφαιρα, στο νερό ή στο έδαφος, της παράνοµης µεταφοράς 
και απόρριψης αποβλήτων και της παράνοµης εµπορίας ειδών που απειλούνται µε 
εξαφάνιση. Συνοψίζοντας, το περιβάλλον είναι ίσως ο δυσκολότερος τοµέας βασικής 
πολιτικής στην ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο. Ναι µεν τα κράτη-µέλη µπορούν να µοιράζονται 
τη χαρά της φυσικής οµορφιάς της Ευρώπης, αλλά πρέπει επίσης να µοιραστούν βάρη 
όπως η όξινη βροχή, το µολυσµένο νερό, ο µολυσµένος αέρας και η εξάλειψη των 
αποβλήτων. Εξάλλου, οι ακραίες καιρικές συνθήκες εµφανίζονται όλο και συχνότερα, 
επισηµαίνοντας ότι η αλλαγή του κλίµατος είναι ένα πρόβληµα που αφορά τους πολίτες και 
τις περιβαλλοντικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα.  

 

1.3    Προγράµµατα δράσης για το περιβάλλον 

 

Tα Ευρωπαϊκά προγράµµατα δράσης για το περιβάλλον, που εγκαινιάστηκαν το 1972, 
έχουν βοηθήσει στην ενσωµάτωση οικολογικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων σε όλους 
τους τοµείς της κοινοτικής πολιτικής. Το έκτο πρόγραµµα δράσης – ‘Περιβάλλον 2010: Το 
µέλλον µας, η επιλογή µας’ - που διαρκεί από το 2002 έως το 2012, εστιάζει σε τέσσερις 
τοµείς προτεραιότητας:  

• Αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος και της υπερθέρµανσης του πλανήτη. 
• Προστασία των φυσικών οικοτόπων και της άγριας φύσης . 
• Εξέταση ζητηµάτων περιβάλλοντος και υγείας. 
• Συντήρηση των φυσικών πόρων και διαχείριση των αποβλήτων.  

Το πρόγραµµα στηρίζεται σε ένα εκτενές σύστηµα ελέγχων που βρίσκεται ήδη σε ισχύ 
στην ΕΕ και που προσφέρει ίση προστασία στα κράτη-µέλη, ενώ παραµένει αρκετά 
εύκαµπτο, ώστε να προσαρµόζεται στις τοπικές και περιφερειακές απαιτήσεις – 
παραδείγµατος χάριν, η πολιτική του νερού είναι βασισµένη στις συγκεκριµένες ανάγκες της 
λεκάνης ροής κάθε ποταµού. Τα θέµατα που άπτονται πολλών τοµέων πολιτικής 
εξετάζονται µέσα από επτά θεµατικές στρατηγικές, οι οποίες αφορούν την ατµοσφαιρική 
ρύπανση, την εξάλειψη των αποβλήτων και την ανακύκλωση, το θαλάσσιο περιβάλλον, το 
έδαφος, τα φυτοφάρµακα, την βιώσιµη χρήση των πόρων και το αστικό περιβάλλον. Το 6ο 
πρόγραµµα δράσης δίνει επίσης έµφαση στη σηµασία της ενίσχυσης των υφιστάµενων 
περιβαλλοντικών νόµων. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, για παράδειγµα όταν λαµβάνονται αποφάσεις για τη γεωργία, 
την ενέργεια ή τις µεταφορές· τα περιβαλλοντικά προβλήµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται 
στην πηγή τους και αυτό συχνά αγγίζει πολλούς τοµείς πολιτικής. Όλη η κοινωνία, 
επιχειρήσεις, πολίτες, µη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικοί εταίροι πρέπει να 
ενθαρρυνθούν για να εµπλακούν ενεργά στην εύρεση λύσεων για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Το πρόγραµµα τονίζει ότι οι ανησυχίες για το περιβάλλον και οι ευρωπαϊκοί 
στόχοι για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση συνδέονται και οι 
οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές της πολιτικής για το περιβάλλον πρέπει πάντα να 
λαµβάνονται υπόψη.  
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To Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος EEB έχει κάνει έκκληση για πιο ποσοτικούς και 
καλύτερα ορισµένους ποιοτικούς στόχους του προγράµµατος δράσης. Οργανισµοί όπως ο 
BUSINESS EUROPE, που εκπροσωπεί της Ευρωπαϊκές βιοµηχανίες, έχουν ζητήσει οι 
µελλοντικές πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής πολιτικής να περιλαµβάνουν συστηµατική 
αξιολόγηση των οικονοµικών επιπτώσεων και ανάλυση κόστους-οφέλους. 

 
1.4   Αλλαγή του κλίµατος    

 

 «Η αλλαγή του κλίµατος είναι γεγονός. Οι πολίτες της ΕΕ περιµένουν καθοδήγηση 
πάνω σε αυτό το θέµα», δήλωσε ο επίτροπος για το περιβάλλον Σταύρος ∆ήµας την άνοιξη 
του 2007. Σύµφωνα µε µια δηµοσκόπηση που διεξήγαγε η Eurobarometer, οι µισοί από 
τους πολίτες της ΕΕ ανησυχούν πάρα πολύ για τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος 
και την υπερθέρµανση του πλανήτη. Περίπου το 80% από αυτούς συµφωνεί ότι η ΕΕ 
πρέπει να ορίσει ένα ελάχιστο ποσοστό ανανεώσιµης ενέργειας σε κάθε κράτος-µέλος, για 
να στηρίξει τις πολιτικές που αφορούν την αλλαγή του κλίµατος. Ουσιώδεις κρίνονται οι 
παρακάτω παράµετροι: 

• Προσαρµογές των εκποµπών, για την επίτευξη των στόχων του Κιότο, 
καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος. 

• Μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίµων, στροφή προς ανανεώσιµη ενέργεια . 
• Υποχρέωση των χρηστών µεταφορικών µέσων να πληρώνουν το πλήρες 

περιβαλλοντικό κόστος του ταξιδιού τους.  

Φαίνεται ότι η Ευρώπη έχει αναλάβει το ρόλο του πρωτοπόρου στη µάχη κατά της 
αλλαγής του κλίµατος. Ένας ρόλος για τον οποίο η ΕΕ έχει δεχτεί διεθνή εγκώµια. Η 
Κοµισιόν πήρε την πρώτη της πρωτοβουλία σχετικά µε το κλίµα ήδη το 1991, όταν εξέδωσε 
την Κοινοτική Στρατηγική για τον περιορισµό των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) και τη βελτίωση της ενεργειακής οικονοµικότητας.  

Το Μάρτιο του 2000 η Κοµισιόν ξεκίνησε το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την 
Αλλαγή του Κλίµατος (ECCP). Σκοπός του προγράµµατος ήταν να χαραχτούν πολιτικές, να 
ληφθούν µέτρα και να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα εµπορίας των εκποµπών, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι στο διάστηµα 2008-2012 η ΕΕ θα µειώσει τις εκποµπές κατά 8% σε σχέση 
µε τα επίπεδα του 1990, σύµφωνα µε δεσµεύσεις της στο Πρωτόκολλο το Κιότο. Για την 
ανάπτυξη του πρώτου ECCP συνεργάστηκαν όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόµενοι φορείς, 
µεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των διαφόρων τµηµάτων και Γενικών ∆ιευθύνσεων  της 
Κοµισιόν, τα κράτη-µέλη, η βιοµηχανία και περιβαλλοντικές οµάδες. Το πρόγραµµα κάλυψε 
ένα ευρύ φάσµα πρωτοβουλιών, όπως η προώθηση της ανανεώσιµης ενέργειας και των 
αυτοκινήτων χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. 

Η δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Αλλαγή του Κλίµατος 
European Climate Change Programme (ECCP II)  ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005. 
Αποτελείται από διάφορες οµάδες εργασίας: απολογισµός του ECCP I, αεροπλοΐα, CO2 και 
αυτοκίνητα, σύλληψη και αποθήκευση του άνθρακα, µέτρα προσαρµογής και ανασκόπηση 
του συστήµατος εµπορίας των εκποµπών. 

Το Σύστηµα Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπής Θερµοκηπικών Αερίων της ΕΕ EU 
ETS παίζει βασικό ρόλο στην µάχη της Ευρώπης κατά της αλλαγής του κλίµατος. Ξεκίνησε 
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τον Ιανουάριο του 2005 ως το µεγαλύτερο, πολυεθνικό, πολυτοµεακό σύστηµα εµπορίας 
εκποµπών στον κόσµο. Το σύστηµα επιτρέπει στις εταιρίες, που οι εκποµπές τους σε CO2 
ξεπερνάνε το όριο-στόχο που είχαν θέσει, να αγοράζουν άδειες από πιο «πράσινες» 
εταιρείες, βοηθώντας έτσι την ΕΕ να πετύχει τους στόχους για το σύνολο των εκποµπών, 
που είχαν τεθεί στο Κιότο. Κάπου 12.000 βιοµηχανικές µονάδες έχουν τη δυνατότητα να 
αγοράζουν και να πουλάνε άδειες έκλυσης CO2 στην ατµόσφαιρα. Οι µονάδες αυτές 
καλύπτουν το 40 τοις εκατό των συνολικών εκποµπών CO2 της ΕΕ. Οι κλάδοι παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, χάλυβα, γυαλιού και τσιµέντου περιλαµβάνονται σε αυτούς που 
καλύπτονται από το σύστηµα. Ωστόσο, κάποιοι τοµείς µε έντονες εκποµπές CO2, όπως οι 
µεταφορές και τα κτίρια, δεν συµπεριλαµβάνονται προς το παρόν στο εµπόριο των 
εκποµπών. Επίσης, η υπερπαροχή αδειών CO2 από κάποια κράτη-µέλη έχει ρίξει τις τιµές 
του άνθρακα, υπονοµεύοντας έτσι την αξιοπιστία του συστήµατος. 

Τον Ιανουάριο του 2007 η Κοµισιόν πρότεινε µείωση των εκποµπών θερµοκηπικών 
αερίων στην ΕΕ κατά 20% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 έως το 2020. Η Κοµισιόν 
έλπιζε ότι η κίνηση αυτή θα «δώσει το βήµα για µια νέα βιοµηχανική επανάσταση». Ο 
φιλόδοξος δεσµευτικός στόχος προσυπογράφτηκε στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ το Μάρτιο 
του 2007. Η ΕΕ θα επιδιώξει αυτόν τον στόχο µονοµερώς, µε ή χωρίς µια διεθνή συµφωνία 
για το πώς θα προχωρήσουµε µετά το πέρας της προθεσµίας του Κιότο, το 2012. Η ΕΕ 
ελπίζει ότι, δίνοντας το παράδειγµα, θα δελεάσει χώρες, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες και η 
Κίνα, να την ακολουθήσουν. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Κοµισιόν προτείνει την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικού ρεύµατος και αερίου της ΕΕ. Επίσης, από 
το σύνολο της ενέργειας που χρησιµοποιείται το 20 τοις εκατό πρέπει να προέρχεται από 
ανανεώσιµες πηγές, όπως ο ήλιος και ο άνεµος, ενώ από το σύνολο των καυσίµων που 
χρησιµοποιούνται το 10 τοις εκατό πρέπει να είναι βιοκαύσιµα. Άλλος ένας στόχος είναι η 
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20 τοις εκατό. 

 

1.5   Πρόγραµµα REACH  

 

Μια επί µακρών αναµενόµενη τροποποίηση του προγράµµατος REACH – 
καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και απαγόρευση χηµικών προϊόντων – υιοθετήθηκε 
τον ∆εκέµβριο του 2006 και τίθεται σε ισχύ τον Ιούνιο του 2007.  

Το πακέτο REACH απαιτεί από τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς χηµικών 
προϊόντων να παρέχουν πληροφορίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια για 
περίπου 30.000 χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται σήµερα σε καθηµερινά προϊόντα. 
Μεταξύ αυτών περιλαµβάνεται µια µεγάλη ποικιλία, από πλαστικά που χρησιµοποιούνται 
σε παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα και οικιακά είδη, έως χηµικά που χρησιµοποιούνται σε 
προϊόντα καθαρισµού, µπογιές και υφάσµατα. 

Όλες οι ουσίες πρέπει να καταγραφούν µέσα σε ένα διάστηµα 11 ετών στον νέο 
οργανισµό European Chemicals Agency (ECHA)  στο Ελσίνκι. Ο οργανισµός θα 
συντονίσει την εις βάθος αποτίµηση ύποπτων χηµικών ουσιών και θα δηµιουργήσει µια 
δηµόσια βάση δεδοµένων στην οποία καταναλωτές και επαγγελµατίες θα µπορούν να 
βρίσκουν πληροφορίες. Το έργο θα αρχίσει από τα πιο τοξικά και ευρέως 
χρησιµοποιούµενα χηµικά. Όταν θα διαπιστώνεται ότι µια πιο ασφαλής ουσία µπορεί να 
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χρησιµοποιηθεί µε λογικό κόστος, τότε η πιο τοξική ουσία θα πρέπει να αντικαθίσταται. Η 
ευθύνη της απόδειξης ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή εναπόκειται στους κατασκευαστές.  

Αναµένεται ότι το πρόγραµµα REACH θα ενισχύσει την προστασία της υγείας των 
πολιτών της ΕΕ και του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα αναβαθµίσει την ικανότητα 
καινοτοµίας και την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας χηµικών προϊόντων της ΕΕ. 

 

1.5.1 Ανακύκλωση και πρόληψη των αποβλήτων  
 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται περίπου 1,3 δισεκατοµµύρια τόνοι αποβλήτων 
κάθε χρόνο. Από αυτά, περίπου 40 εκατοµµύρια τόνοι είναι επικίνδυνες ουσίες. Κάθε 
πολίτης της ΕΕ παράγει κατά µέσο όρο πάνω από 500 κιλά αποβλήτων κάθε χρόνο, αλλά 
λιγότερο από το ένα τρίτο των δηµοτικών αποβλήτων ανακυκλώνεται και περίπου το ήµισυ 
καταλήγει σε χώρους ταφής.  

Παρά την αυξανόµενη συσσώρευση αποβλήτων, οι Ευρωπαϊκές λύσεις για την 
παραγωγή αποβλήτων ήταν, για µεγάλο διάστηµα, αποσπασµατικές. ∆ώδεκα 
αναποτελεσµατικές οδηγίες έχουν συνταχθεί από τη δεκαετία του 1970. Τον ∆εκέµβριο του 
2005, όµως, η Κοµισιόν παρουσίασε την «Θεµατική Στρατηγική για την Πρόληψη και την 
Ανακύκλωση των Αποβλήτων», µια νέα προσέγγιση στη διαχείριση των αποβλήτων, η 
οποία λαµβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής κάθε προϊόντος. Ο στόχος είναι η µείωση 
της παραγωγής αποβλήτων και η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης διά της 
δηµιουργίας µιας αγοράς για ανακυκλωµένα προϊόντα.  

Ως πρώτο βήµα της νέας στρατηγικής, η Κοµισιόν πρότεινε µια αναθεώρηση της 
Οδηγίας-Πλαισίου για τα Απόβλητα (1975), ώστε αυτή να συµπεριλάβει την ενσωµάτωση 
του κύκλου ζωής στην πολιτική για τα απόβλητα, τα εθνικά προγράµµατα πρόληψης 
αποβλήτων, τον εκµοντερνισµό της αγοράς της ανακύκλωσης, την προώθηση των 
οικονοµικών εργαλείων, όπως η φορολόγηση των χωµατερών από τα κράτη-µέλη, και τον 
εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας περί αποβλήτων.  

Το 2006, στη διάρκεια των συζητήσεων για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα 
απόβλητα, το Περιβαλλοντικό Συµβούλιο της ΕΕ τόνισε πόσο σηµαντικό είναι να 
ελαχιστοποιηθεί η παραγωγή αποβλήτων και να λαµβάνεται υπόψη η πρόληψη αποβλήτων 
σε τοµείς όπως η πολιτική προϊόντων και ο οικολογικός σχεδιασµός ηλεκτρικών συσκευών.  

Το Φεβρουάριο του 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να τεθούν δεσµευτικοί 
στόχοι για τη µείωση των αποβλήτων και να καθιερωθεί µια ιεραρχία πέντε βαθµιδών για τα 
απόβλητα, η οποία δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη, την επαναχρησιµοποίηση και την 
ανακύκλωση έναντι της ταφής. Το Κοινοβούλιο θέλει να σταθεροποιηθεί η παραγωγή 
αποβλήτων έως το 2012 στα επίπεδα του 2008 και να αρχίσει να φθίνει από το 2020. Έως 
το 2020 το 50 τοις εκατό των δηµοτικών στερεών αποβλήτων πρέπει να ανακυκλώνεται.  

Η συζήτηση πάνω στην πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα συνεχίζεται. Ένα ιδιαίτερα 
ακανθώδες ζήτηµα που παραµένει είναι το αν η αποτέφρωση των αποβλήτων θα πρέπει να 
αλλάξει κατηγορία, από την «εξάλειψη» στην «ανάκτηση», όσον αφορά την παραγωγή 
ενέργειας. 
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1.5.2   Καθαρός αέρας  

 

Η Κοµισιόν εκτιµά ότι η ατµοσφαιρική ρύπανση από πολύ µικρά σωµατίδια σκόνης 
και όζον προκάλεσε 370.000 θανάτους στην ΕΕ το έτος 2000. Το 2005 η Κοµισιόν 
παρουσίασε τη «Θεµατική Στρατηγική της για την Ατµοσφαιρική Ρύπανση» – που ελπίζει 
ότι θα περιορίσει τον αριθµό των θανάτων από την ατµοσφαιρική ρύπανση στους 230.000 
έως το 2020.  

Η στρατηγική εστιάζει στη µείωση των εκποµπών πέντε βασικών ρύπων και του 
τροποσφαιρικού όζοντος έως το 2020, όπως αναλύονται στη συνέχεια. 

• Σωµατιδιακή Ύλη – τα µικρά σωµατίδια σκόνης, που είτε εκπέµπονται άµεσα, 
όπως από αυτοκίνητα, ή σχηµατίζονται από χηµικές αντιδράσεις, αποτελούν τη 
µεγαλύτερη απειλή της ατµοσφαιρικής ρύπανσης για την ανθρώπινη υγεία.  

• Αµµωνία – εκλύεται κυρίως από εκκρίµατα ζώων και λιπάσµατα. 
• Οξείδια του αζώτου – επιφέρουν όξινη βροχή, υπεραφθονία φυκιών στις λίµνες και 

τροποσφαιρικό όζον. 
• ∆ιοξείδιο του θείου – σχηµατίζεται από την καύση του άνθρακα και του πετρελαίου. 
• Πτητικές Οργανικές Ενώσεις – εκλύονται από µπογιές, διαλύτες, καύσιµα 

µεταφορικών µέσων και αποτελούν βασικό παράγοντα σχηµατισµού του 
τροποσφαιρικού όζοντος. 

• Τροποσφαιρικό όζον – σχηµατίζεται από οξείδιο του αζώτου και πτητικές 
οργανικές ενώσεις. ∆υνητικά θανατηφόρο για τους ανθρώπους και αιτία έντονης 
ρύπανσης σε δάση και γεωργικές περιοχές. 

Η Κοµισιόν θέλει να θέσει πρότυπα για την ατµοσφαιρική ρύπανση τα οποία άλλες 
χώρες του κόσµου θα ακολουθήσουν. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσει τελικά στις 
επιχειρήσεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, µέσω της υιοθέτησης πιο καθαρής 
τεχνολογίας. 

Το κόστος της στρατηγικής εκτιµάται στα 7,1 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως µέχρι το 
2020. Ωστόσο, η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Κοµισιόν εκτιµά ότι τα σχετικά οφέλη 
στον τοµέα της υγείας, όπως λιγότεροι πρόωροι θάνατοι, λιγότερες µέρες ασθενείας και 
καλύτερη παραγωγικότητα των εργαζοµένων, καθώς και λιγότερες εισαγωγές στα 
νοσοκοµεία, θα ανέρχονται σε τουλάχιστον 42 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο.  

Η σχετική νέα Οδηγία για την Ποιότητα του Περιβάλλοντος Αέρα ήταν υπό συζήτηση 
στην ΕΕ το 2007.  
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κεφάλαιο 2 
 

                 Συστήµατα Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
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2.1   Σχεδιασµός και εγκατάσταση Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης & 
Ελέγχου  

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία συνεχώς αναπτυσσόµενη ευαισθητοποίηση 

σχετικά µε θέµατα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, τόσο στην αγορά 

όσο και στο ευρύτερο κοινό. Πλέον οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί κατά πολύ 

και αποτελούν σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης της ζήτησης στην αγορά προϊόντων και 

υπηρεσιών, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Η περιβαλλοντική νοµοθεσία θεσπίζει σαφείς 

και αυστηρούς κανονισµούς, επιβάλλοντας όλο και µεγαλύτερες ποινές για όσους φορείς 

δεν φροντίζουν να µειώσουν τις δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν. Οι 

επιχειρήσεις καλούνται πλέον να ενσωµατώσουν την περιβαλλοντική διαχείριση ως βασικό 

στοιχείο της πολιτικής που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους για την 

παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας την 

ανταγωνιστικότητα και τη θέση τους στην αγορά, αλλά και τη φιλικότητα των προϊόντων και 

δραστηριοτήτων τους προς το περιβάλλον. 

 

2.2   Τι είναι και πού εφαρµόζονται τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

και Ελέγχου 

 

Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης & Ελέγχου δίνουν τη δυνατότητα σε µια 

επιχείρηση να πιστοποιήσει την περιβαλλοντική της αξιοπιστία, µέσω αναγνώρισης, 

αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών παραµέτρων των προϊόντων και 

υπηρεσιών της. Το ζητούµενο είναι η συµµόρφωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

νοµοθεσίας, καθώς και η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της 
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επιχείρησης, όπως πρόληψη ρύπανσης, εξοικονόµηση ενέργειας και πόρων, ανεξάρτητα 

από το µέγεθος ή τον τοµέα στον οποίον δραστηριοποιείται.  Το πλέον διαδεδοµένο και 

αναγνωρισµένο διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και 

εφαρµογή Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης & Ελέγχου είναι το πρότυπο ISO 

14001 που αναπτύχθηκε από τον οργανισµό ISO (International Organisation for 

Standardisation). Το πρότυπο αυτό είναι µέρος της σειράς διεθνών προτύπων ISO 14000 

και είναι συµβατό µε άλλα πρότυπα συστηµάτων διαχείρισης, όπως τα ISO 9001 και ISO 

22000, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης σε ένα 

ενιαίο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης. Το EMAS (Eco Management & Audit Scheme) 

είναι ένα κοινοτικό Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης & Ελέγχου που περιλαµβάνει 

εξολοκλήρου το πρότυπο ISO 14001, αλλά προχωρά ακόµα περισσότερο, θέτοντας 

επιπλέον απαιτήσεις από την επιχείρηση. 

 

2.3  Τα οφέλη για την επιχείρηση 

 

Τα οφέλη που προκύπτουν για την επιχείρηση ή οργανισµό από την εφαρµογή ενός 

Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης & Ελέγχου είναι µεταξύ άλλων: 

 Επίτευξη µεγαλύτερου βαθµού συµµόρφωσης µε τη ισχύουσα νοµοθεσία 

και αποφυγή προστίµων. 

 Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και ελαχιστοποίηση αρνητικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 Πρόληψη της ρύπανσης. 
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 Μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης που προκύπτει από 

την εξοικονόµηση φυσικών πόρων, ενέργειας και αποτελεσµατική διαχείριση των 

απορριµµάτων της. 

 ∆ηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, προσέλκυση νέων πελατών 

και είσοδος σε νέες αγορές µε πελάτες που απαιτούν συνεργάτες πιστοποιηµένους 

σύµφωνα µε τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα διαχείρισης. 

 Ενίσχυση του κύκλου εργασιών και αύξηση πωλήσεων, λόγω βελτίωσης 

της επωνυµίας της επιχείρησης και της εικόνας της ως συνεργάτη που συµβαδίζει µε 

την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility). 

 Εναρµόνιση µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό. 

 Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης. 

 Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς ευρύ κοινό, αρµόδιες αρχές, 

δανειστές, επενδυτές. 

 Βελτίωση της επικοινωνίας µε εξωτερικούς ενδιαφερόµενους φορείς. 

 Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέµατα και 

αυξηµένη προθυµία για ανάληψη ευθυνών. 

 Θέσπιση περιβαλλοντικών δεικτών για µέγιστο έλεγχο και συνεχή 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησης. 

Τέλος, ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί ένα τρόπο λειτουργίας µιας 

επιχείρησης ή οργανισµού κατά τον οποίο διαχειρίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

∆ηλαδή αποτελεί ένα σύστηµα προδιαγραφών και οδηγιών για το πώς πρέπει να 

εκτελούνται οι δραστηριότητες της εταιρείας ή οργανισµού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επειδή οι εταιρείες συχνά δεν κατέχουν την κατάλληλη 

τεχνογνωσία, απαιτείται η συνεργασία µε έναν εξωτερικό σύµβουλο, ο οποίος θα εξετάσει 

την εταιρεία, αναγνωρίσει τα σηµεία από όπου προκύπτουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

και στη συνέχεια θα συντάξει ένα εγχειρίδιο µε γραπτές οδηγίες ορθής περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Στη συνέχεια η εταιρεία πρέπει να εφαρµόσει αυτές τις διαδικασίες, να θέσει 
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στόχους προς επίτευξη και να καταγράψει τα αποτελέσµατα. Έπειτα η εταιρεία καλεί ένα 

ανεξάρτητο φορέα περιβαλλοντικού ελέγχου που καλείται φορέας πιστοποίησης για να 

ελέγξει το εφαρµοζόµενο ΣΠ∆.  

Ο έλεγχος αυτός εστιάζεται κυρίως στην πλήρη συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική 

νοµοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον για τον έλεγχο της 

σωστής λειτουργίας του ΣΠ∆ εξετάζεται αν η λειτουργία αυτή πληρεί τις προδιαγραφές και 

απαιτήσεις είτε του ∆ιεθνούς Προτύπου ISO 14001 ή του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 

761/2001 – EMAS . Και τα δύο αυτά κείµενα είναι αναγνωρισµένα διεθνώς και είναι 

πανοµοιότυπα, εκτός µιας σηµαντικής διαφοράς ότι στο EMAS απαιτείται η εταιρεία να 

δηµοσιεύει µια ετήσια έκθεση µε τα αποτελέσµατα της περιβαλλοντικής της διαχείρισης, 

ώστε το κοινό και το ΥΠΕΧΩ∆Ε να γνωρίζουν τι ακριβώς επιτεύχθηκε.  

Οι φορείς πιστοποίησης ελέγχονται από αρµόδιο κρατικό φορέα που στην Ελλάδα 

είναι το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το 

ΕΣΥ∆ αποτελείται από ένα συµβούλιο εκπροσώπων των αρµόδιων Υπουργείων, καθώς και 

λοιπών φορέων (ΤΕΕ, ΕΕΧ, ΓΣΕΕ). Για τη διεξαγωγή των ελέγχων και αξιολόγησης των 

φορέων πιστοποίησης το ΕΣΥ∆ απασχολεί εµπειρογνώµονες διαφόρων ειδικοτήτων που 

αξιοποιεί κατά περίπτωση. Το ΕΣΥ∆ ελέγχει και διαπιστεύει για την ορθή λειτουργία τους 

φορείς πιστοποίησης κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγµατοποιεί ο φορέας σε εταιρείες 

που εφαρµόζουν ΣΠ∆. Επίσης, το ΕΣΥ∆ διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί απευθείας 

εταιρείες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί. Το ΕΣΥ∆ ως ανώτερος κρατικός φορέας ελέγχεται 

µόνο από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, βάση της κοινής συµφωνίας (multi lateral 

agreement) που έχουν υπογράψει µεταξύ τους, ώστε να αλληλοεπιθεωρούνται και να 

διασφαλίζεται η ορθή τους λειτουργία.  

Συνοπτικά οι απαιτήσεις του ISO 14001 σχετικά µε το ΣΠ∆ είναι: 

•Ύπαρξη περιβαλλοντικής πολιτικής διαθέσιµης στο κοινό, στην οποία η εταιρεία 

δεσµεύεται για τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, την πρόληψη της ρύπανσης και τη συνεχή 

βελτίωση του ΣΠ∆. 

•Αναγνώριση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες και 

προϊόντα της εταιρείας. 
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•Εύρεση και συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και έκδοση των 

απαραίτητων περιβαλλοντικών αδειών. 

• ∆ιαχείριση αποβλήτων, υγρών , αερίων, στερεών, θορύβου, ακτινοβολιών. 

•Οικονοµικά του περιβάλλοντος. 

•∆ιαδικασίες και οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης για τα θέµατα αξιολογήθηκαν ως 

θέµατα που έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η διαχείριση αποβλήτων, 

η κατανάλωση φυσικών πόρων. 

• ∆ιαχείριση έµµεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως ο έλεγχος υπεργολάβων 

και προµηθευτών. 

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού. 

• Μετρήσεις του θορύβου και των αέριων εκποµπών. 

•Επικοινωνία µε περιβαλλοντικούς φορείς, αρχές και µη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 

Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων του ΣΠ∆ και κατ’ επέκταση της εταιρείας. Για την επίτευξη της συνεχούς 

βελτίωσης απαιτείται η θέσπιση στόχων και η παρακολούθηση δεικτών, όπως είναι η 

ενέργεια και το νερό που καταναλώνεται. Στην επόµενη τετραετία έχουν προγραµµατιστεί 

επιδοτήσεις του κλάδου αυτού από το κράτος και την Ε.Ε. συνεπώς δεν πρόκειται για 

φθίνουσα αγορά εργασίας. Επίσης έχουν εκδοθεί νόµοι και οδηγίες που απαιτούν την 

εγκατάσταση των ΣΠ∆ σε όλες τις βιοτεχνίες και βιοµηχανίες της Αττικής σε επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε λιµένες, καθώς και στις τράπεζες και οικονοµικούς 

οργανισµούς που επιθυµούν να παραµείνουν σε διεθνείς χρηµατιστηριακούς δείκτες.  

Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ΣΠ∆ λόγω του χαρακτήρα τους, ότι δηλαδή 

δεν αποτελούν κάποια µελέτη απλά, αλλά ένα τρόπο λειτουργίας, δεν τίθεται θέµα 

«κατοχύρωσης υπογραφής» ή δικαιώµατος άσκησης του αντικειµένου αυτού. Επιπλέον η 

εργασία που προσφέρεται ελέγχεται στο τέλος από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης για τη 

συµµόρφωση µε τα Πρότυπα και τη νοµοθεσία.  
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3.1   Λογιστική για αειφόρο ανάπτυξη και λογιστική για το περιβάλλον  

Η οικονοµική βιωσιµότητα και η δικαιοσύνη µεταξύ γενεών συνεπάγεται τη 
διατήρηση της κοινωνικής ευηµερίας, µε αποφάσεις σχετικά µε τις επενδύσεις σε διάφορες 
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, η κατανάλωση µπορεί 
να διατηρηθεί µε τη µείωση πόρων, ή διαφόρων ειδών κεφαλαίου, και παράλληλα τη 
δηµιουργία άλλων µορφών κεφαλαίων. Θεωρητικά, οι επιλογές περιλαµβάνουν τη χρήση 
ενός συνόλου λογιστικών τιµών. Το ζήτηµα είναι η εξεύρεση και εφαρµογή λογιστικών τιµών 
που εκφράζουν τους ρόλους των διαφόρων κεφαλαιουχικών αγαθών για την επίτευξη του 
στόχου της οικονοµίας.  
 

Ο κανόνας Hartwick υποστηρίζει ότι µια οικονοµία µπορεί να διατηρηθεί εάν η 
συνολική αξία, οι καθαρές επενδύσεις στην οικονοµία, που εκτιµώνται σε αυτές τις 
λογιστικές τιµές, είναι µηδέν. Ο κανόνας αυτός ισχύει για ένα ειδικό, αφηρηµένο οικονοµικό 
µοντέλο που εκφράζει έναν κοινωνικό στόχο διαφορετικό από τον προεξοφληµένο, 
χρηστικό στόχο στον οποίο βασίζονται οι εθνικοί λογαριασµοί. ∆ιαφορετικοί στόχοι δύναται 
να οδηγήσουν σε διαφορετικές λογιστικές τιµές. Επειδή οι τιµές µπορεί να µην είναι σωστές, 
ο κανόνας µηδενικής καθαρής επένδυσης, χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες τιµές σε 
εθνικούς λογαριασµούς δεν µπορεί να δηµιουργήσει µια κατάσταση που θα οδηγεί στη 
διατήρηση µιας οικονοµίας.  
 

Ακόµη, η περιβαλλοντική λογιστική είναι ένα εργαλείο το οποίο, αν χρησιµοποιηθεί 
µε σύνεση, µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην κοινωνική λήψη αποφάσεων. Η παρούσα 
εργασία αναλύει τις ιδέες αυτές και υποστηρίζει  την ενσωµάτωση των φυσικών πόρων και 
του άυλου περιβαλλοντικού κόστους και οφέλους στη πράσινη λογιστική της εταιρίας, αλλά 
και σε επίπεδο οικονοµίας.  
 
 
3.2   Οι οικονοµικές στατιστικές και αποφάσεις  
 
 

Τι σηµαίνει για µια κοινωνία να είναι βιώσιµη ή να διατηρηθεί; Ποια θα πρέπει να 
είναι η προσπάθεια της κοινωνίας για να διατηρηθεί; Μπορεί ο ''βαθµός'' βιωσιµότητας να 
µετρηθεί; Ασχολούµενος κανείς µε τέτοια θέµατα µπορεί να φαίνεται εντυπωσιασµένος, όχι 
από την πρόοδο ως προς τον στόχο µιας βιώσιµης κοινωνίας πολιτών, αλλά ως προς την 
ασάφεια της έννοιας. Η έκθεση Brundtland (1987) ωστόσο υποστηρίζει την ισορροπία 
µεταξύ των αναγκών του παρόντος και του µέλλοντος. Αλλά οι ανάγκες αυτές δεν 
καθορίζονται και, το σηµαντικότερο, δεν ορίζεται η ισορροπία που θα πραγµατοποιηθεί από 
την εφαρµογή. Στα χρόνια που µεσολάβησαν, η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης 
δηµιουργήθηκε για να συµπεριλάβει όλα όσα θα ήταν ιδανικά σε µια κοινωνία, όπως η 
προστασία του περιβάλλοντος, η κλιµατική σταθερότητα, η εξάλειψη της φτώχειας, η 
φροντίδα για την ευηµερία των µελλοντικών γενεών, η καλή εταιρική και κοινωνική 
διακυβέρνηση, η κοινωνική ένταξη, η συντήρηση των µικρών κοινοτήτων και του τρόπου 
ζωής τους, και άλλα. ∆εδοµένων των υφιστάµενων και των προβλεπόµενων τεχνολογιών, 
ορισµένοι από αυτούς τους στόχους είναι ασυνεπής. Επιπλέον, οι ευγενείς δηλώσεις 
σχετικά µε το τι είναι ιδανικό είναι πολύ συχνά καµουφλάζ για τα ειδικά συµφέροντα των 
υποστηρικτών τους.  
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Ένας οικονοµολόγος όπως για παράδειγµα ο Solow (1993), προσεγγίζοντας το 
ζήτηµα της βιωσιµότητας, ερωτάται αν η έννοια µπορεί να οριστεί µε ακρίβεια, και, 
ειδικότερα, αν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που να υποδεικνύουν τη βιωσιµότητα της 
κοινωνίας. Οικονοµικά δεδοµένα συλλέγονται από δηµόσιες στατιστικές υπηρεσίες που 
καταγράφουν τις δαπάνες των καταναλωτών, τις προµήθειες και τα τελικά προϊόντα των 
οικονοµικών µονάδων, καθώς και τη δραστηριότητα µη κυβερνητικών οργανισµών. Κάθε 
στοιχείο τηρείται ως µία αγοραία συναλλαγή και προσδιορίζει τη ποσότητα κάποιου αγαθού, 
τη τιµή του, καθώς και το προϊόν των δύο, δηλαδή το  έσοδο. Τα έσοδα για διαφορετικά 
προϊόντα µπορούν να προστεθούν για να σχηµατίσουν στατιστικά µεγέθη. Ο πιο γνωστός 
τύπος τέτοιου είδους είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το οποίο χρησιµοποιείται από την 
κυβέρνηση για τη χάραξη πολιτικής, µε σκοπό να επηρεάσει τα επίπεδα της απασχόλησης 
και του πληθωρισµού. Υπάρχει επίσης ένας µεγάλος αριθµός επιµέρους µακροοικονοµικών 
µεγεθών.  
 

Μεγάλο µέρος το οποίο είναι σηµαντικό για τη σύγχρονη κοινωνία µπορεί να 
εκφράζεται µε τη χρήση αυτών των στατιστικών, αλλά πολλά δεν µπορούν. Για πολλά 
περιβαλλοντικά ''αγαθά'', υπάρχει µια µετρήσιµη ποσότητα, αλλά δεν υπάρχει τιµή. Τα 
αγαθά αυτά δεν είναι δυνατόν να ενσωµατωθούν σε στατιστική που αφορά την αγορά, και 
έτσι τα στατιστικά στοιχεία είναι ελλιπή για την καταγραφή µέρους που έχει σηµασία για την 
χάραξη πολιτικής.  
 

Μερικοί περιβαλλοντολόγοι θεωρούν ότι η πληρότητα είναι αναπόφευκτη και  ότι η 
οικονοµία είναι µόνο ένα µέρος του περιβάλλοντος. Κατά µια φυσική έννοια, όλες οι 
δραστηριότητες της αγοράς πραγµατοποιούνται στο φυσικό σύµπαν. Η οικονοµία, όµως, 
δεν περιορίζεται στα εµπορεύσιµα αγαθά. Τα οικονοµικά είναι η µελέτη του πώς οι 
άνθρωποι λαµβάνουν τις αποφάσεις και πως µπορούν να λαµβάνουν καλύτερες αποφάσεις 
σύµφωνα µε καθορισµένα κριτήρια. Η κοινωνία λαµβάνει συνεχώς αποφάσεις για το 
περιβάλλον, όπως πόση γη να αναιρέσει ως περιοχή άγριων ζώων, πόσο να επενδύσει 
στον έλεγχο της ρύπανσης, και ούτω καθεξής. Κατά µια άλλη έννοια, το περιβάλλον 
αποτελεί µέρος της οικονοµίας.  
 

Κάθε απόφαση εξισορροπεί ποικίλες, συχνά αντιφατικές, αξίες. Για έναν 
οικονοµολόγο, η ισορροπία αυτή συνεπάγεται µία έµµεση τιµή. Ο de Haan (2004) 
υποστηρίζει ότι αρκετά θέµατα αντιστρατεύονται στη χρήση των τιµών για την αξιολόγηση 
των µη τιµολογηθέντων αγαθών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων και των 
περιβαλλοντικών. Μερικά άτοµα αρνούνται  να θέσουν µια τιµή για τις περιβαλλοντικές 
ιδιότητες. Αν και µερικοί άνθρωποι µπορούν να λειτουργούν κατά αυτό τον τρόπο, οι 
αποφάσεις πρέπει ακόµη να είναι και να λαµβάνονται µε σεβασµό στις υπηρεσίες του 
περιβάλλοντος και στα αποθέµατα. Είναι επίσης πιθανό ότι η άρνηση εκφράζεται 
ασυνείδητα και σιωπηρά, δίνοντας µία τιµή, µε τις επιλογές τους.  
 

Χωρίς σαφή τιµή δεν υπάρχει αντικειµενικός τρόπος να συγκρίνουµε το περιβάλλον 
µε το τµήµα της οικονοµίας που υπάρχει στις αγορές και έχει τιµές. ∆εν υπάρχει ένας 
συνεπής τρόπος να παρθούν ή να αξιολογηθούν οι αποφάσεις. Πώς µπορεί ένας 
στατιστικολόγος να κάνει τη “σιωπηρή” τιµή εµφανή; Το ερώτηµα αυτό εγείρει ένα βαθύτερο 
ερώτηµα σχετικά µε το τελικό νόηµα των στατιστικών. Η έννοια πρέπει να είναι σαφής, εάν 
η κοινωνία πρόκειται να χρησιµοποιήσει τα στατιστικά στοιχεία για την κατασκευή και την 
αξιολόγηση πολιτικής. Μεγάλο µέρος της προσπάθειας έχει γίνει στην οικονοµία για την 
κατανόηση των στατιστικών και για την πιθανή εκτίµηση των τιµών για τα µη τιµολογηθέντα 
εµπορεύµατα. Στα οικονοµικά υπάρχει ένα κριτήριο που ονοµάζεται κοινωνική ευηµερία, το 
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οποίο µετράτε µέσω του καθαρού εθνικού προϊόντος. Έτσι, οτιδήποτε συµβάλλει στην 
ευηµερία πρέπει να συγκεντρώνεται στο καθαρό εθνικό προϊόν. Αυτό σηµαίνει  και να 
υπολογίζονται τιµές για nonpriced αγαθά, όπως το περιβάλλον.  
 

Ορισµένοι οικονοµολόγοι, επίσης, προσπάθησαν να χρησιµοποιήσουν τα ίδια 
στατιστικά στοιχεία για να µετρήσουν τη βιωσιµότητα της κοινωνίας. Στη παρούσα εργασία 
υποστηρίζεται ότι το επίκεντρο των οικονοµικών λογαριασµών θα πρέπει να είναι η ευελιξία 
και ότι η βιωσιµότητα δεν είναι άµεσα µετρήσιµη. Ακόµα, χρησιµοποιώντας τους κανόνες 
της λογιστικής, διαπιστώσεις µπορούν να γίνουν για την ενσωµάτωση του περιβάλλοντος 
κατά τρόπο που να εκφράζει τις κοινωνικές αξίες.  
 
 
3.3    Πράσινη λογιστική 
 
 
  Σε µια πραγµατική οικονοµία, υπάρχουν πολλά είδη κεφαλαίου. Το κεφάλαιο είναι 
οποιοδήποτε αγαθό, ακόµα και µια αφηρηµένη έννοια όπως η ποιότητα της γνώσης ή το 
περιβάλλον, το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που 
συµβάλλουν στο σκοπό ή στόχο που έχει θέσει η κοινωνία για κάποιο χρονικό διάστηµα. 
Μια µεταβολή, θετική ή αρνητική, σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο είναι µια καθαρή 
επένδυση. Η αξία της καθαρής επένδυσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της 
µεταβολής του αγαθού µε µια τιµή που εσωκλείει τη συµβολή του στη πραγµάτωση του 
στόχου. 
 
   Οι οικονοµολόγοι συνήθως παρουσιάζουν τον βασικό στόχο, ως χρηστική ευηµερία. 
Είναι η παρούσα αξία της συνολικής µελλοντικής κατανάλωσης, και πιο συγκεκριµένα, της 
µελλοντικής χρησιµότητας, ένα γενικό, µαθηµατικό άθροισµα της κατανάλωσης. Η µέθοδος 
του ανατοκισµού χρησιµοποιείται για την προεξόφληση του επιπέδου κατανάλωσης σε 
οποιοδήποτε µελλοντικό χρόνο, µε πολλαπλασιασµό επί το συντελεστή προεξόφλησης που 
είναι χαµηλότερος για χρονικό διάστηµα που αφορά στο µέλλον. Οι µειωµένες τιµές για όλα 
τα µελλοντικά διαστήµατα αθροίζονται για να  αποδώσουν το επίπεδο της κοινωνικής 
ευηµερίας. 
 
  Μια χρηστική λειτουργία της ευηµερίας µπορεί µε µαθηµατικό χειρισµό να αποδείξει 
ότι το τρέχων επιτόκιο για την κοινωνική ευηµερία, δηλαδή το επιτόκιο πολλαπλασιαζόµενο 
µε το επίπεδο της κοινωνικής ευηµερίας, είναι ίσο µε το άθροισµα της αξίας της 
κατανάλωσης και της καθαρής επένδυσης, ή του καθαρού εθνικού προϊόντος (Weitzman , 
1976). Η πιο γενική µορφή του εισοδήµατος είναι το επιτόκιο. Ακόµη και ο µισθός κάποιου 
ατόµου µπορεί να θεωρηθεί ''επιτόκιο'' υπολογιζόµενο σε κάποιο κεφαλαιουχικό αγαθό, την 
ικανότητα να εργάζεται κάποιος εφόρου ζωής. Στη θεωρία, το καθαρό εθνικό προϊόν είναι 
ίσο µε το εισόδηµα από τη συνολική αξία του κοινωνικού κεφαλαίου.  
 
  Στην πράξη, ωστόσο, το καθαρό εθνικό προϊόν  αποκλείει πολλά µη τιµολογηθέντα 
αγαθά, τα οποία συµβάλλουν στην κοινωνική πρόνοια, είτε ως προϊόντα κατανάλωσης, 
όπως είναι για παράδειγµα ένα όµορφο τοπίο και η ρύπανση, η τελευταία θεωρείται ως κάτι 
''κακό'' µε αρνητική τιµή, ή για κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως είναι για παράδειγµα η 
ικανότητα του περιβάλλοντος να αφοµοιώνει τη ρύπανση. Ο στόχος της πράσινης 
λογιστικής είναι να καταστήσει το καθαρό εθνικό προϊόν  πιο ολοκληρωµένη έννοια και 
παράλληλα κατανοητή, συµπεριλαµβάνοντας και πολλά αγαθά που δεν τους έχει δοθεί 
µέχρι στιγµής τιµή.  
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  Το καθαρό εθνικό προϊόν  µπορεί να έρθει πιο κοντά στα συνολικά έσοδα µε 
εκτιµήσεις για εµπορεύµατα µη τιµολογηθέντα, µέσω τεχνικών αποτίµησης µη 
εµπορεύσιµων αγαθών (Freeman, 2003), οι οποίες και αποτελούν σηµαντικό µέρος της 
θεωρίας της ανάλυσης κόστους-οφέλους. Η εκτίµηση είναι δύσκολη και επιρρεπής σε 
σφάλµατα και λανθάνουσες ερµηνείες. Πιο ουσιαστικά, εάν η γνώµη ενός αναλυτή όσον 
αφορά την κοινωνική ευηµερία δεν συµπίπτει µε το στόχο που εµµέσως επιδιώκεται από 
την οικονοµία, τότε οι παρατηρούµενες τιµές της αγοράς που χρησιµοποιούνται σε ένα πιο 
ολοκληρωµένο καθαρό εθνικό προϊόν, δεν είναι οι επιθυµητές ή οι σωστές λογιστικές τιµές.  
 
  Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς να χρησιµοποιηθούν τιµές διαφορετικές από τις 
παρατηρηθείσες σε οικονοµικές στατιστικές. ∆ιαφορετικά, µία σε βάθος ανάλυση θα πρέπει 
να αναληφθεί, που ίσως είναι το ίδιο επιρρεπής σε σφάλµατα και ακόµη να εξακολουθεί να 
υπόκειται στην αντίληψη του κάθε αναλυτή που αναλαµβάνει το εγχείρηµα µε απώτερο 
στόχο να εκφράσει την κοινωνική ευηµερία µαθηµατικά. Οι άνθρωποι συνήθως βασίζουν τις 
αποφάσεις τους στις τιµές της αγοράς και τις προσαρµόζουν ανάλογα. Υπάρχει κάποια 
αιτιολογία για τη χρήση των τιµών της αγοράς εν γένει, όπως για τη µέτρηση της κοινωνικής 
αξίας και την προσαρµογή των έκδηλα λανθασµένων τιµών, υπό την προϋπόθεση ότι 
κάποιος είναι διατεθειµένος να αποδεχθεί ότι η αγορά, όπως περιορίζεται από την 
κυβέρνηση, τη κρατική πολλές φορές παρέµβαση, προωθεί ουσιαστικά τη κοινωνική 
πρόνοια.   

 
  
3.4    Βιωσιµότητα 
  
 

Η έννοια της διατήρησης σηµαίνει πολλά για πολλούς ανθρώπους. Κάθε ορισµός της 
βιωσιµότητας, ωστόσο, πρέπει να περιλαµβάνει αυτό που είναι γνωστό ως τη δικαιοσύνη 
µεταξύ γενεών. Κατά την ανάλυση της χρήσης του όρου ως εξαντλήσιµου πόρου µέσα στο 
χρόνο, του πετρελαίου, ο Solow (1974) εφαρµόζει το εξής κριτήριο: η επιτυχία µιας 
κοινωνίας πρέπει να κριθεί  από το βιοτικό επίπεδο των λιγότερο τυχερών γενεών και το τι 
οραµατίζονται για το παρόν. Στόχος του, τον οποίο και καλούµε στόχο maximin, ήταν η 
µεγιστοποίηση του ελάχιστου βιοτικού επιπέδου, ένας στόχος που αντιπαραβάλλεται µε την 
χρηστική έννοια της µεγιστοποίησης  της παρούσας αξίας. Στο υπόδειγµα του Solow, ήταν 
µαθηµατικά βέβαιο ότι µε τον εφοδιασµό ενός εξαντλήσιµου  πόρου , όπως το πετρέλαιο, 
και ένα σταθερό επιτόκιο, η κοινωνία δεν µπορεί να διατηρηθεί εάν µεγιστοποιείται 
παράλληλα η  παρούσα αξία. Από την άλλη πλευρά, εάν παρασκευάζεται  κεφάλαιο, ή 
οποιοδήποτε άλλο παραγωγικό απόθεµα κατά το οποίο η κοινωνία είχε τον έλεγχο, ήταν 
αρκετό για να υποκαταστήσει  το πετρέλαιο (φυσικό κεφαλαίο), τότε υπήρχε ένα σταθερό 
επίπεδο κατανάλωσης που θα µπορούσε να ικανοποιεί τις συνεχείς ανάγκες µε τη 
δηµιουργία κεφαλαιουχικών αγαθών, καθώς το φυσικό κεφάλαιο τείνει ασυµπτωτικά στο 
µηδέν.  
 

Μια µαθηµατική υπόθεση για τη δικαιοσύνη µεταξύ γενεών σε ένα γενικό πρόβληµα 
maximin, µε πολλούς τύπους κεφαλαιουχικών αγαθών, είναι ο κανόνας Hartwick, δηλαδή η 
συνολική αξία των καθαρών επενδύσεων στην οικονοµία θα είναι ίση µε το µηδέν, ανά 
πάσα στιγµή (Hartwick, 1977). Οι κατάλληλες τιµές, καθώς και οι αλλαγές στα επίπεδα των 
αποθεµάτων, είναι µέρος της µαθηµατικής λύσης στο πρόβληµα maximin.  
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Οι τιµές παίζουν σηµαντικό ρόλο επειδή θεωρούνται σηµάδια που προκαλούν τους 
συµµετέχοντες της αγοράς να επιλέγουν τα επίπεδα που περιγράφονται από τη λύση. 
∆ιαφορετικές τιµές οδηγούν σε διαφορετικές επιλογές ποσοτήτων και συνεπώς σε 
διαφορετικές στατιστικές µετρήσεις.  

 
3.5 Αποτελεσµατικότητα και διατηρησιµότητα 
 
Ας υποθέσουµε ότι οι µελλοντικές κυβερνήσεις θα µπορέσουν να εξαλείψουν όλες τις 
ατέλειες των αγορών, αποκαθιστώντας την αποτελεσµατικότητα στο παγκόσµιο οικονοµικό 
σύστηµα. Σε αυτόν τον ιδεατό κόσµο, οι διαχρονικές και οι σύγχρονες εξωτερικότητες θα  
µειώνονταν σε αποτελεσµατικά επίπεδα. Η πρόσβαση σε κοινόκτητους πόρους θα 
περιοριζόταν επίσης σε αποτελεσµατικά επίπεδα και δεν θα υπήρχε υπερεκµετάλλευση των 
φυσικών πόρων. Ο ελεύθερος ανταγωνισµός θα επικρατούσε στις αγορές των φυσικών 
πόρων, όπου κυριαρχούσαν προηγουµένως καρτέλ. Είναι όµως ικανή η δέσµη αυτών των 
µέτρων να εγγυηθεί τη διατηρησιµότητα ή µήπως απαιτείται η λήψη και κάποιων άλλων 
µέτρων; 
 
 Ένας τρόπος να διερευνήσουµε το ζήτηµα αυτό είναι να εξετάσουµε έναν αριθµό 
διαφορετικών υποδειγµάτων που συλλαµβάνουν την ουσία της διαχρονικής κατανοµής 
πόρων. Για κάθε υπόδειγµα το ερώτηµα τίθεται ως εξής : «Μπορούν οι αποτελεσµατικές 
αγορές να εγγυηθούν αυτοµάτως τη διατηρήσιµη ανάπτυξη;». Το συµπέρασµα που βγαίνει 
από τα υποδείγµατα αυτά είναι ξεκάθαρο : η αποκατάσταση της αποτελεσµατικότητας δεν 
είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί διατηρήσιµη ανάπτυξη.  
 
 Ας δούµε τη κατανοµή των εξαντλήσιµων φυσικών πόρων στη διαδροµή του 
χρόνου. Ας φανταστούµε µια απλή οικονοµία όπου µοναδική δραστηριότητά της είναι η 
απόσπαση και η κατανάλωση ενός µοναδικού εξαντλήσιµου φυσικού πόρου. Ακόµη και αν 
ο πληθυσµός παραµένει αµετάβλητος και οι καµπύλες ζήτησης είναι σταθερές, τα 
διαγράµµατα των αποτελεσµατικών ποσοτήτων εµφανίζουν φθίνουσα κατανάλωση µε την 
πάροδο του χρόνου. Σε αυτόν τον υποθετικό κόσµο, οι µελλοντικές γενιές θα είναι, χωρίς 
καµία αµφιβολία, σε χειρότερη θέση από τη σηµερινή, εκτός αν η τελευταία µεταβιβάσει 
µέρος από τα καθαρά οφέλη της στο µέλλον. 
 
 Αλλά ούτε και η ύπαρξη ενός άφθονου ανανεώσιµου φυσικού πόρου, που θα 
λειτουργούσε ως φραγµός θα έλυνε το πρόβληµα. Ακόµη και σε αυτές τις ευνοϊκότερες 
συνθήκες, το ποσοτικό διάγραµµα του εξαντλήσιµου φυσικού πόρου θα παρουσίαζε 
φθίνουσα κατανάλωση µέχρις ότου προσεγγιστεί ο φραγµός. Όταν απουσιάζουν οι 
αντισταθµιστικές µεταβιβάσεις, ακόµη και οι αποτελεσµατικές αγορές θα χρησιµοποιούν 
εξαντλήσιµους φυσικούς πόρους για να στηρίξουν ένα βιοτικό επίπεδο υψηλότερο από 
αυτό που µπορεί τελικά να υποστηριχθεί. 
 
 Οι Dasgupta και Heal (1979) κατέληξαν σε ένα παρόµοιο συµπέρασµα για ένα 
λίγο πιο ρεαλιστικό υπόδειγµα. Υπέθεσαν ότι στην οικονοµία παράγεται ένα µόνο 
καταναλωτικό αγαθό, χρησιµοποιώντας µια συνάρτηση παραγωγής τύπου Cobb-Douglas, 
µε το συνδυασµό κεφαλαίου και ενός εξαντλήσιµου φυσικού πόρου. Η περιορισµένη 
προσφορά του εξαντλήσιµου φυσικού πόρου µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για την 
παραγωγή κεφαλαίου, όσο και για την παραγωγή του καταναλωτικού αγαθού, σε 
συνδυασµό µε κεφάλαιο. Όσο περισσότερο κεφάλαιο παράγεται, τόσο υψηλότερο είναι το 
οριακό προϊόν του αποµένοντος εξαντλήσιµου φυσικού πόρου. Ακόµη, οι Dasgupta και 
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Heal απέδειξαν  ότι στο υπόδειγµα αυτό υπάρχει ένα διατηρήσιµο επίπεδο σταθερής 
κατανάλωσης. Το αυξανόµενο πάγιο κεφάλαιο θα  αντισταθµίζει τη µείωση της προσφοράς 
του εξαντλήσιµου φυσικού πόρου. Ωστόσο, απέδειξαν επίσης ότι η χρησιµοποίηση ενός 
οποιουδήποτε θετικού προεξοφλητικού επιτοκίου θα οδηγούσε αναγκαστικά σε ολοένα και 
χαµηλότερα επίπεδα κατανάλωσης, γεγονός που θα παραβίαζε το κριτήριο της 
διατηρησιµότητας. Η προεξόφληση όµως είναι εγγενές στοιχείο των δυναµικά 
αποτελεσµατικών κατανοµών. 
 
 Σε όλα αυτά τα υποδείγµατα είναι δυνατή η διατηρήσιµη ανάπτυξη, αλλά δεν είναι 
αυτή η επιλογή που κάνουν οι αποτελεσµατικές αγορές. Γιατί όµως συµβαίνει αυτό; Τι 
µέτρα θα µπορούσαµε να πάρουµε για να εξασφαλίσουµε αποτελεσµατικές αγορές; Ο 
Hartwick (1977)  απέδειξε ότι η επίτευξη µιας πορείας σταθερής κατά κεφαλήν 
κατανάλωσης, η οποία και θα ικανοποιούσε τον ορισµό της διατηρησιµότητας, είναι δυνατή 
όταν η πρόσοδος σπανιότητας επενδύεται σε κεφάλαιο. Ούτε το ελάχιστο ποσό από την 
πρόσοδο σπανιότητας δεν πρέπει να καταναλώνεται από τη σηµερινή γενιά. 
 
3.6   Οι προοπτικές της διεθνούς συνεργασίας 
 
 
 Καθώς η κλίµακα της οικονοµικής δραστηριότητας αυξάνεται σταθερά, το εύρος των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων που δηµιουργεί αυτή η δραστηριότητα έχει ξεπεράσει τόσο 
τα γεωγραφικά σύνορα, όσο και όρια των γενεών. Ενώ µέχρι σήµερα πιστεύαµε ότι το 
εθνικό κράτος είναι η µορφή της πολιτικής οργάνωσης που µπορεί να επιλύει τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, η πεποίθηση αυτή µπορεί να µην είναι πλέον βάσιµη. Ενώ, 
κάθε γενεά είχε µέχρι σήµερα την πολυτέλεια να φροντίζει για την ικανοποίηση των δικών 
της αναγκών, χωρίς να ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των επόµενων γενεών, αυτό δε µπορεί 
πλέον να συνεχιστεί. Η λύση των προβληµάτων όπως η φτώχεια, η άνοδος της µέσης 
θερµοκρασίας της γης, η εξάντληση του όζοντος και η απώλεια βιοποικιλότητας, απαιτούν 
διεθνή συνεργασία. Το ιδανικό για την αναζήτηση λύσεων στα προβλήµατα αυτά θα ήταν να 
υπάρχει και συνεργασία µεταξύ γενεών, αλλά αυτό φυσικά δεν είναι δυνατό.  
 
 Η διεθνής συνεργασία δεν είναι εκ προοιµίου εξασφαλισµένη. Τα παγκόσµια 
περιβαλλοντικά προβλήµατα µπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές επιπτώσεις σε χώρες που 
θα καθίσουν γύρω από το τραπέζι τω διαπραγµατεύσεων. Ενώ, ορισµένες χώρες, που τα 
εδάφη τους έχουν χαµηλό υψόµετρο, µπορεί να πληµµυρίσουν από την άνοδο της στάθµης 
των θαλασσών, την οποία προβλέπουν ορισµένα υποδείγµατα ανόδου της µέσης 
θερµοκρασίας της γης, άλλες χώρες που πλήττονται από ξηρασία µπορεί να δουν τα 
οριακά τους εδάφη να ερηµοποιούνται, υπάρχουν χώρες στις οποίες η µεταβολή αυτή 
µπορεί να αυξήσει την αγροτική  παραγωγικότητα, καθώς το θερµότερο κλίµα θα επιτρέψει 
µεγαλύτερες καλλιεργητικές περιόδους σε χώρες που δεν έχουν εύκρατο κλίµα.  
 

Οι χώρες που ξεκινούν µονοµερώς την προσπάθεια να βελτιώσουν τις παγκόσµιες 
περιβαλλοντικές συνθήκες διατρέχουν τον κίνδυνο να βλάψουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεών τους έναντι των λιγότερο ευσυνείδητων ξένων ανταγωνιστών τους. Οι 
βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες που υιοθετούν αυστηρή πολιτική προστασίας του 
περιβάλλοντος µπορεί να µην υποφέρουν πολύ σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο ορισµένοι 
βιοµηχανικοί κλάδοι τους που αντιµετωπίζουν αυστηρότερες ρυθµίσεις, θα έχουν 
υψηλότερο κόστος παραγωγής από τους ανταγωνιστές τους, και µπορεί πράγµατι να 
υποφέρουν. Η µείωση του µεριδίου στην αγορά και η κάµψη της απασχόλησης σε 
βιοµηχανίες που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα αυστηρές ρυθµίσεις είναι ισχυρά πολιτικά όπλα 
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που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µαταιωθούν οι προσπάθειες για µια πιο επιθετική 
περιβαλλοντική πολιτική. Η αναζήτηση λύσεων οφείλει να λαµβάνει υπόψη της αυτές τις 
ανησυχίες. 

 
Βέβαια, η υπογραφή νέων διεθνών συµφωνιών δεν είναι αρκετή. Για να έχουµε το 

επιθυµητό αποτέλεσµα οι συµφωνίες πρέπει να είναι εφαρµόσιµες. Η δυνατότητα 
εφαρµογής των διεθνών συµφωνιών είναι ένα κριτήριο που δύσκολα θα ικανοποιηθεί όσο οι 
συµφωνίες πλήττουν τα συµφέροντα σηµαντικών κοινωνικών στρωµάτων που έχουν 
θεµιτές αξιώσεις σε ένα διαφορετικό µέλλον. Η πιο θεµιτή ίσως αξίωση είναι αυτή των 
ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες έσχατης ένδειας.  
 
 
3.7  Global Compact - Οικουµενικό Σύµφωνο  
 
 
 

 
 

 Το Οικουµενικό Σύµφωνο αποτελεί ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις σύµφωνα µε το 
οποίο ευθυγραµµίζουν τις λειτουργίες και στρατηγικές τους µε δέκα παγκόσµια αποδεκτές 
αρχές στους τοµείς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των συνθηκών εργασίας, του 
περιβάλλοντος και της καταπολέµησης της διαφθοράς. Ως η µεγαλύτερη, παγκόσµια 
πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας µε χιλιάδες συµµετέχοντες από περισσότερες από 
100 χώρες το Οικουµενικό Σύµφωνο έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόµηση και 
προώθηση της κοινωνικής νοµιµότητας των επιχειρήσεων και των αγορών. Μία επιχείρηση 
που υπογράφει το Οικουµενικό Σύµφωνο αποδέχεται ότι εταιρικές πρακτικές στηριζόµενες 
σε παγκόσµιες αρχές, συµβάλλουν σε µία σταθερότερη, δικαιότερη και περιεκτικότερη 
παγκόσµια αγορά και βοηθούν στην οικοδόµηση ευηµερούντων και ακµαζουσών 
κοινωνιών. Η επιχειρηµατικότητα, το εµπόριο και οι επενδύσεις αποτελούν βασικούς 
πυλώνες για την ευηµερία και την ειρήνη. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα συχνά συνδέεται 
µε σοβαρά διλήµµατα, όπως είναι οι πρακτικές εκµετάλλευσης, διαφθοράς, ανισότητας 
εισοδηµάτων, και εµποδίων που αποθαρρύνουν την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα. 
Οι υπεύθυνες επιχειρηµατικές πρακτικές µπορούν µε πολλούς τρόπους να οικοδοµήσουν 
κλίµα εµπιστοσύνης και ένα κοινωνικό κεφάλαιο, συµβάλλοντας σε µία ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη και σε αειφόρες αγορές. Το Οικουµενικό Σύµφωνο είναι µια καθαρά εθελοντική, 
διεθνής πρωτοβουλία µε δύο κυρίαρχους στόχους: 

• Να αποτελέσουν οι δέκα αρχές καθολικό ρεύµα στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
σε ολόκληρο τον κόσµο. 

• Να λειτουργήσει ως καταλύτης για δράσεις που στηρίζουν τους στόχους της 
χιλιετίας. 
 

Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, το Οικουµενικό Σύµφωνο προσφέρει 
δυνατότητες για µάθηση και δέσµευση µέσα από διάφορους µηχανισµούς, όπως διάλογους 
πολιτικής, µάθηση, τοπικά δίκτυα και συµπράξεις. 
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Το Οικουµενικό Σύµφωνο είναι… Το Οικουµενικό Σύµφωνο δεν είναι… 

Μία εθελοντική πρωτοβουλία για την προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής 
υπευθυνότητας.  

Νοµικά δεσµευτικό . 

Ένα σύνολο αξιών που βασίζονται σε παγκόσµια 
αποδεκτές αξίες . 

Ένα µέσο για έλεγχο της εταιρικής συµπεριφοράς και 
την επιβολή συµµόρφωσης.  

Ένα δίκτυο εταιριών και λοιπών ενδιαφερόµενων 
µελών.  

Ένα πρότυπο, σύστηµα διοίκησης, ή ένας κώδικας 
συµπεριφοράς.  

Ένα forum για µάθηση και ανταλλαγή εµπειριών. Ένα κανονιστικό όργανο ή ένα εργαλείο για δηµόσιες 
σχέσεις. 

 

3.7.1  Η εταιρική συµµετοχή 

 
  Η συµµετοχή στο Οικουµενικό Σύµφωνο αποτελεί µια ευρέως ορατή δέσµευση στις 
δέκα αρχές της πρωτοβουλίας. Προϋποθέτει τις παρακάτω ενέργειες:  
 

 την έναρξη αλλαγών στις λειτουργίες της επιχείρησης, έτσι ώστε το 
Οικουµενικό Σύµφωνο και οι αρχές του να ενσωµατωθούν στη διοίκηση, στη 
στρατηγική, τη φιλοσοφία και τις καθηµερινές λειτουργίες της επιχείρησης. 

 την δηµοσιοποίηση ως τµήµα του ετήσιου απολογισµού ή παρόµοιας 
δηµόσιας εταιρικής αναφοράς, όπως είναι ο απολογισµός βιωσιµότητας, µιας 
περιγραφής των τρόπων µε τους οποίους η επιχείρηση υποστηρίζει το Οικουµενικό 
Σύµφωνο και τις αρχές του (Communication on Progress- COP) και  

 τη δηµόσια υποστήριξη του Οικουµενικού Συµφώνου και των αρχών του 
µέσω επικοινωνιακών εργαλείων όπως δελτία τύπου, οµιλίες .  

 
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις µπορούν να µεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τη συµµετοχή 

τους στο Οικουµενικό Σύµφωνο µέσω συµµετοχής σε διάλογους πολιτικής, εκπαιδευτικά 
forum και συνεργασίες. Ένα ακόµα χαρακτηριστικό του Οικουµενικού Συµφώνου είναι η 
προσωπική συµµετοχή της διεύθυνσης µιας επιχείρησης. Η προσωπική συµµετοχή ενός 
υψηλά ιστάµενου διευθυντικού στελέχους αποτελεί σηµαντικό µήνυµα προς τους 
εργαζόµενους και στους υπόλοιπους συµµετέχοντες ότι η δέσµευση της εταιρίας στην 
κοινωνική ευθύνη αποτελεί λειτουργική και στρατηγική προτεραιότητα. Αυτού του είδους η 
συµµετοχή µπορεί ως εκ τούτου να έχει εξαιρετική επίδραση στην ποιότητα εφαρµογής του 
Οικουµενικού Συµφώνου. 

Ως εθελοντική πρωτοβουλία, το Οικουµενικό Σύµφωνο στοχεύει σε ευρεία συµµετοχή 
από µία ποικίλη οµάδα επιχειρήσεων και άλλων οργανισµών. Για να συµµετέχει µία 
επιχείρηση στο Οικουµενικό Σύµφωνο, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλός της µε την υποστήριξη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στέλνει επιστολή στο Γενικό Γραµµατέα του Ο.Η.Ε., µε την οποία 
εκφράζει την υποστήριξή του στο Οικουµενικό Σύµφωνο και τις αρχές του.  
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3.7.2  Οι αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου 

 
  Οι δέκα αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου στους τοµείς των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της αντιµετώπισης της 
διαφθοράς βασίζονται στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, στη 
∆ιακήρυξη για τις Βασικές Αρχές και τα ∆ικαιώµατα στην Εργασία του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας, στη ∆ιακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στη Σύµβαση των 
Ηνωµένων Εθνών ενάντια στη ∆ιαφθορά. Οι αρχές αυτές είναι: 
 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
 
Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των 
διεθνώς διακηρυγµένων ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν 
εµπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 

Συνθήκες εργασίας 
 
Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι και 
την αποτελεσµατική αναγνώριση του δικαιώµατος της συλλογικής διαπραγµάτευσης. 
Αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε µορφής 
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 
Αρχή 5η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της 
παιδικής εργασίας. 
Αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις 
προσλήψεις και την απασχόληση. 
 

Περιβάλλον 
 
Αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις 
περιβαλλοντικές προκλήσεις. 
Αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. 
Αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών 
που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 
 

Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς 
 
Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε µορφής διαφθορά, 
συµπεριλαµβανοµένων του εκβιασµού και της δωροδοκίας.  
 

Οι επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει το Οικουµενικό Σύµφωνο καλούνται να 
εργαστούν µε στόχο την εφαρµογή των δέκα αρχών. Ωστόσο, τόσο οι µικρές όσο και οι 
µεγάλες επιχειρήσεις είναι συχνά αβέβαιες για το ποια είναι η σωστή προσέγγιση. Η 
εφαρµογή των αρχών πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως µία µακροπρόθεσµη διαδικασία 
συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων. Παράγοντες επιτυχίας, κλειδιά στην εφαρµογή των 
αρχών του Οικουµενικού Συµφώνου περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: 
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 την αντιµετώπιση των αρχών όχι σαν ένα επιπρόσθετο στοιχείο, αλλά σαν 
ενσωµατωµένες στην εταιρική στρατηγική και την καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησης. 

 καθαρές δεσµεύσεις από τα ηγετικά στελέχη της επιχείρησης. 
 την επικοινωνία των δεσµεύσεων µέσα σε όλη την οργάνωση τόσο σε 

υψηλόβαθµα στελέχη όσο και στο προσωπικό, ώστε να διασφαλισθεί ευρεία υποστήριξη 
των αρχών. 

 ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον ανοικτό σε νέες ιδέες και καινοτοµία. 
 µετρήσιµους στόχους και ένα διαφανές σύστηµα σε σχέση µε την έκδοση 

απολογισµών ή αναφορών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Οικουµενικού Συµφώνου 
(Communication on Progress). 

 επιθυµία και δυνατότητα για µάθηση και προσαρµογή. 
 αφοσίωση σε πρακτικές, συγκεκριµένες δράσεις. 
 επιθυµία για συνεργασία και διάλογο µε τα ενδιαφερόµενα µέλη της 

επιχείρησης. 

  Το Οικουµενικό Σύµφωνο έχει συσσωρεύσει σηµαντικό ευρετήριο διαθέσιµων 
πόρων και εργαλείων για την παροχή καθοδήγησης προς τις επιχειρήσεις για το πώς να 
αντιµετωπίζουν τις θεµατικές περιοχές που καλύπτουν οι δέκα αρχές. Η εφαρµογή των 
αρχών αποτελεί µακροπρόθεσµη διαδικασία, που απαιτεί δέσµευση για συνεχή οργανωτική 
αλλαγή και βελτίωση. ∆εν υπάρχει ένας µοναδικός «σωστός» τρόπος για την εφαρµογή των 
αρχών εντός του διοικητικού µοντέλου της επιχείρησης. ∆ιαφορετικές προσεγγίσεις και 
µοντέλα διοίκησης είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν στην παραπάνω διαδικασία. 
Ένας τρόπος προσέγγισης σε σχέση µε τη εφαρµογή των αρχών είναι η άντληση ιδεών 
από το Global Compact Performance Model, ένα µοντέλο οδηγιών προς τις επιχειρήσεις, 
που καλύπτουν ευρύ φάσµα θεµάτων, από το εταιρικό όραµα µέχρι τη µέτρηση και την 
αναφορά των αποτελεσµάτων. 

Κάθε χρόνο, το Οικουµενικό Σύµφωνο οργανώνει συναντήσεις σε ολόκληρο τον 
κόσµο που εστιάζονται σε συγκεκριµένα θέµατα που έχουν σχέση µε την παγκοσµιοποίηση 
και την εταιρική υπευθυνότητα. Οι εκδηλώσεις αυτές φέρνουν σε επικοινωνία τις 
επιχειρήσεις µε τις υπηρεσίες του Ο.Η.Ε., τους εργαζόµενους, µη κυβερνητικές οργανώσεις 
και άλλες οµάδες, µε στόχο την ανεύρεση λύσεων σε σύγχρονα προβλήµατα. Η διαδικασία 
διαλόγου βοηθά στην ταυτοποίηση νέων και αναδυόµενων θεµάτων, στην προώθηση µιας 
πολυµερούς εµπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης και υποστηρίζει την υπεράσπιση των 
θεµάτων στους εκάστοτε διαµορφωτές πολιτικής. Θέµατα τα οποία έχουν αντιµετωπιστεί 
περιλαµβάνουν τα εξής: «Ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα σε ζώνες σύγκρουσης», 
«Επιχειρήσεις και αειφόρος ανάπτυξη», και πιο πρόσφατα «Αντιµετώπιση των διακρίσεων 
και προώθηση της ισότητας στο χώρο εργασίας». 

 
  Επιπλέον, οι εταιρίες ενθαρρύνονται να µοιράζονται παραδείγµατα και εµπειρίες 
εταιρικών πρακτικών µε το Global Compact Office, τα τοπικά δίκτυα και σε συναντήσεις µε 
άλλους συµµετέχοντες. Οι συµµετέχοντες ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν σε βάθος 
µελέτες και αναλύσεις και να τις χρησιµοποιούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον 
εταιρικό και ακαδηµαϊκό χώρο. Τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις υποστηρίζουν τη διάδοση της τεχνογνωσίας. 
 
  Η συλλογική δράση µεταξύ των εταιριών συνιστά αποτελεσµατικό τρόπο 
δηµιουργίας ενός διαδραστικού χώρου, µέσα στον οποίο αναπτύσσονται συνθήκες υγιούς 
ανταγωνισµού. Η συνεργασία µεταξύ εταιριών οικοδοµεί συνθήκες εµπιστοσύνης και 
συµβάλλει στην ταυτοποίηση και ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων απέναντι στις προκλήσεις. 
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  Το Οικουµενικό Σύµφωνο αντιλαµβάνεται την ενεργό συµµετοχή των 
ενδιαφερόµενων µερών πέρα από τις επιχειρήσεις, ως σηµαντικό παράγοντα για την 
επίτευξη ουσιαστικής προόδου, χωρίς αυτά θα έλειπε από την πρωτοβουλία το συλλογικό 
στοιχείο, το οποίο είναι τόσο σηµαντικό για την αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. 
Η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων των εργαζοµένων, των 
κυβερνήσεων, των Ηνωµένων Εθνών και του ακαδηµαϊκού χώρου είναι ιδιαίτερα πολύτιµη, 
καθώς κάθε οµάδα συµβάλλει µε διαφορετικές δυνάµεις και προοπτικές στο περιεχόµενο 
της εταιρικής υπευθυνότητας. Σε πολλές περιπτώσεις , τα παραπάνω ενδιαφερόµενα µέρη 
µπορεί να παρέχουν εξειδίκευση σε διάφορα θέµατα, να ελέγχουν τις επιχειρήσεις σε σχέση 
µε τις δεσµεύσεις τους και τις αδυναµίες τους, να επικροτούν και να ανταµείβουν υπεύθυνες 
δράσεις, να παρέχουν τεχνογνωσία που διευκολύνει την εφαρµογή και να λειτουργούν ως 
εταίροι σε µια ποικιλία θεµάτων όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι υποδοµές και το νερό. 
 
 

3.7.3  Συµπράξεις για την ανάπτυξη και τοπικά δίκτυα 
 
 

  Το Οικουµενικό Σύµφωνο ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να συµµετέχουν σε 
προγράµµατα συνεργασίας µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη µε στόχο την προώθηση των 
στόχων των Ηνωµένων Εθνών, όπως οι στόχοι της Χιλιετίας. Καθώς τα συµφέροντα των 
επιχειρήσεων όλο και πιο συχνά συµπίπτουν µε τους κοινωνικούς στόχους, σηµειώνεται µια 
αυξανόµενη ανάγκη για συνεργασίες µε κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές 
κοινότητες και άλλους κοινωνικούς εταίρους. Η συνεργασία µεταξύ των διάφορων φορέων 
µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση προκλήσεων, που θα ήταν πολύ δύσκολο να 
αντιµετωπιστούν από έναν οργανισµό µόνο, και µπορεί να κάνει τις προσπάθειες 
περισσότερο αποτελεσµατικές µέσω του καινοτόµου συνδυασµού πόρων και δυνατοτήτων. 
Με τη συµµετοχή σε συνεργασίες, οι διάφοροι φορείς µπορούν να προωθήσουν 
αποτελεσµατικότερα τους ατοµικούς τους αντικειµενικούς στόχους, καθώς τέτοιου είδους 
συµπράξεις δίνουν τη δυνατότητα σε διαφορετικούς οργανισµούς να υποστηρίζονται µεταξύ 
τους συνδυάζοντας και κεφαλαιοποιώντας, βασιζόµενοι σε συµπληρωµατικές δυνάµεις και 
δυνατότητες. 
 
  Τα Τοπικά ∆ίκτυα αποτελούν δέσµες συµµετεχόντων που συνέρχονται και 
δηµιουργούν χαλαρές οργανωτικές δοµές, µε στόχο την προώθηση του Οικουµενικού 
Συµφώνου και των αρχών του, µέσα σε ένα συγκεκριµένο γεωγραφικό ή κλαδικό 
επιχειρηµατικό περιβάλλον. Τα τοπικά δίκτυα αναλαµβάνουν όλο και πιο σηµαντικούς 
ρόλους, στην εγκαθίδρυση του Οικουµενικού Συµφώνου, µέσα σε διαφορετικούς εθνικούς, 
πολιτισµικούς και γλωσσικούς χώρους, καθώς και στη διαχείριση των οργανωτικών 
επιπτώσεων από την ταχεία εξάπλωση του Οικουµενικού Συµφώνου. Ρόλος του τοπικού 
δικτύου είναι καταρχήν η υποστήριξη της προόδου των επιχειρήσεων τόσο τοπικών όσο και 
θυγατρικών πολυεθνικών που έχουν δεσµευτεί ως προς το Οικουµενικό Σύµφωνο, και σε 
σχέση µε την εφαρµογή των δέκα αρχών, µε παράλληλη δηµιουργία ευκαιριών για 
πολυµερείς συµπράξεις και συλλογική δράση. Επιπλέον, τα δίκτυα εµβαθύνουν την 
µαθησιακή εµπειρία όλων των συµµετεχόντων, µέσα από τις δικές τους δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις, και προωθούν τη δράση υποστηρίζοντας τους ευρύτερους στόχους των 
Ηνωµένων Εθνών. Τοπικά ∆ίκτυα του Οικουµενικού Συµφώνου υπάρχουν σε περισσότερες 
από 70 χώρες και περιοχές, από την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ως την 
Ευρώπη και την Αµερική. 
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3.7.4   Έκδοση απολογισµού ή αναφοράς  
 

 
 Οι συµµετέχοντες στο Οικουµενικό Σύµφωνο απαιτείται να αναφέρουν την πρόοδο 
που έχουν σηµειώσει σχετικά µε την εφαρµογή των δέκα αρχών και τη συµµετοχή τους σε 
συµπράξεις για υποστήριξη των αναπτυξιακών στόχων του Ο.Η.Ε. Ένα COP 
(Communication on Progress), είναι µια αναφορά προς τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως 
καταναλωτές, εργαζόµενους, εργατικά σωµατεία, µέτοχους, ΜΜΕ, κυβερνητικούς φορείς 
σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειώσει η επιχείρηση εφαρµόζοντας το Οικουµενικό 
Σύµφωνο στις εταιρικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή των 
δράσεων και των αποτελεσµάτων που επιτεύχθηκαν. Αποτυχία επικοινωνίας σε ετήσια 
βάση οδηγεί στην αποµάκρυνση του ονόµατος της εταιρίας από τη λίστα των ενεργών 
συµµετεχόντων στο Οικουµενικό Σύµφωνο, κάτι που αποτελεί απαραίτητο µέτρο για 
προστασία της πρωτοβουλίας. Ένα COP αποτελεί σηµαντική ένδειξη της δέσµευσης του 
συµµετέχοντος στο Οικουµενικό Σύµφωνο και τις αρχές του. Αποτελεί επίσης εργαλείο 
επίδειξης ηγεσίας, διευκόλυνσης της µάθησης, έναρξης διαλόγου και προώθησης των 
δράσεων. 

  Τρία βήµατα απαιτούνται για τη δηµιουργία, επικοινωνία και δηµοσίευση ενός COP. 
Συγκεκριµένα ένα COP θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής τρία στοιχεία: 

α) ∆ήλωση συνέχισης της στήριξης του Οικουµενικού Συµφώνου µε δήλωση ή µήνυµα από 
το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο (CEO), τον πρόεδρο, ή κάποιο άλλο διευθυντικό στέλεχος. 

 
β) Περιγραφή των πρακτικών δράσεων που έχουν πραγµατοποιήσει οι συµµετέχοντες από 
τότε που προσχώρησαν στην πρωτοβουλία ή από το πιο πρόσφατο COP, σε σχέση µε την 
εφαρµογή των αρχών του Οικουµενικού Συµφώνου και µε συµπράξεις για υποστήριξη των 
ευρύτερων στόχων των Ηνωµένων Εθνών. 

γ) Μέτρηση των αποτελεσµάτων ή των αναµενόµενων αποτελεσµάτων, κάνοντας χρήση 
όσο το δυνατό περισσότερων δεικτών, όπως οι κατευθυντήριες οδηγίες του Global 
Reporting Initiative (GRI). 

  Τα COPs θα πρέπει να ενσωµατώνονται στις ήδη υπάρχουσες αναφορές των 
συµµετεχόντων, όπως οι ετήσιοι απολογισµοί και οι αναφορές αειφορίας. Στην περίπτωση 
που ένας συµµετέχων δεν διαθέτει τέτοιου είδους αναφορές, ένα COP µπορεί να 
κοινοποιείται µε άλλους τρόπους, όπως µέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης, στο τµήµα 
εκείνο που οι εργαζόµενοι, µέτοχοι, πελάτες και τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη αναµένουν 
να βρουν πληροφορίες για τις οικονοµικές, κοινωνικές, και περιβαλλοντικές δεσµεύσεις της 
επιχείρησης.  

 
  Αναµένεται από τους συµµετέχοντες να δηµοσιεύουν µία ηλεκτρονική έκδοση ή να 
παρέχουν µια σύνδεση URL στο COP της ιστοσελίδας του Οικουµενικού Συµφώνου. Το 
Γραφείο του Οικουµενικού Συµφώνου δέχεται COPs σε όλες τις γλώσσες. Το τµήµα 
“participants administration” της ιστοσελίδας του Οικουµενικού Συµφώνου περιέχει οδηγίες 
για το πώς µια επιχείρηση υποβάλλει το COP. Με την προσχώρηση στο Οικουµενικό 
Σύµφωνο, η επίσηµη επαφή µέσα στην εταιρία λαµβάνει ένα αυτόµατο ηλεκτρονικό µήνυµα  
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που περιέχει ένα προσωπικό όνοµα χρήστη και κωδικό, για διαχείριση της καταγραφής της 
επιχείρησης. Τέλος, οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν ένα πρώτο COP µέσα σε 
δύο χρόνια από την ηµεροµηνία προσχώρησης στο Οικουµενικό Σύµφωνο. Εάν µια 
επιχείρηση υπερβεί το παραπάνω χρονικό όριο, θα σηµειωθεί ως non-communicating στη 
βάση δεδοµένων των συµµετεχόντων της ιστοσελίδας του Οικουµενικού Συµφώνου. 
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κεφάλαιο 4 
 

                 Περιβαλλοντικά Πρότυπα 
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4.1    Περιβαλλοντικά πρότυπα – Εταιρική κοινωνική ευθύνη – Πρότυπα και 
σχήµατα 
 
 

4.1.1   Πρότυπα 

 

BRC Food  

 

  Το τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια τροφίµων, από τη βρετανική κοινοπραξία 
λιανικής πώλησης (BRC - British Retail Consortium). Ο βρετανικός οργανισµός 
λιανεµπορίου (BRC) έχει εκδώσει ένα τεχνικό πρότυπο (BRC Food) για τις επιχειρήσεις 
που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή και 
προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets. Το πρότυπο αυτό έχει αναπτυχθεί για να 
βοηθήσει τους πωλητές λιανικής στην τήρηση των νοµικών υποχρεώσεών τους και για να 
εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Οι επισκέψεις αξιολόγησης του 
BRC περιλαµβάνουν τη λεπτοµερή ανασκόπηση των διαδικασιών παραγωγής 
συγκεκριµένων προϊόντων, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ασφάλεια των προϊόντων, αλλά 
και στις απαιτούµενες ορθές πρακτικές.  Η επίσκεψη προσδιορίζει πόσο αποτελεσµατικά ο 
προµηθευτής καλύπτει τις απαιτήσεις του τεχνικού προτύπου για: 

• Ένα τεκµηριωµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας. 
• Ένα σύστηµα ασφάλειας τροφίµων HACCP σύµφωνα µε τις αρχές του Codex 

Alimentarius 1997. 
• Έλεγχο της περιβαλλοντικής διαχείρισης του εργοστασίου, των προϊόντων, των 

διαδικασιών και του προσωπικού.  

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα και οφέλη που ένας οργανισµός µπορεί να αποκοµίσει 
από την πιστοποίηση του συστήµατός του, βάσει των απαιτήσεων του εν λόγω προτύπου, 
αναφέρονται παρακάτω:    

• Αυξηµένη ανταγωνιστικότητα. 
• Νέες συνεργασίες µε µεγάλα supermarkets, που απαιτούν οι προµηθευτές τους να 

είναι πιστοποιηµένοι κατά BRC.  
• Συµµόρφωση µε νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 

 

BRC/IOP  

 

  Το BRC/IOP είναι το τεχνικό πρότυπο ασφάλειας τροφίµων για τη συσκευασία 
τροφίµων, από τη βρετανική κοινοπραξία λιανικής πώλησης (BRC). Το πρότυπο BRC/IOP 
αφορά τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν και προµηθεύουν συσκευασίες τροφίµων για 
επώνυµα προϊόντα λιανικής πώλησης. Είναι το πρότυπο, για υλικά συσκευασίας τροφίµων, 
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όπως αυτό δηµιουργήθηκε από τα supermarkets της  Αγγλίας και των βορείων χωρών. 
Απευθύνεται σε παραγωγούς και διακινητές υλικών συσκευασίας, τα οποία είναι σε άµεση ή 
έµµεση επαφή µε τα τρόφιµα, για να τους βοηθήσει να επιδεικνύουν την πρέπουσα 
επιµέλεια, παρέχοντας µια δηµόσια διαβεβαίωση για την καταλληλότητα της 
παραγόµενης συσκευασίας τροφίµων. Το πρότυπο υπογραµµίζει την απαίτηση για την 
ύπαρξη συστήµατος ανάλυσης & διαχείρισης κινδύνου, που σχετίζεται µε το εργοστάσιο, τα 
προϊόντα, τις διαδικασίες και το προσωπικό. 

 

IFS 

 

  Το τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίµων IFS, International Food 
Standard, έχει αναπτυχθεί από τη γερµανική και γαλλική ένωση πωλητών λιανικής για τις 
επιχειρήσεις που, όπως και για το BRC, παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, προϊόντα 
προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.    

 Μερικά από τα πλεονεκτήµατα και οφέλη που ένας οργανισµός µπορεί να 
αποκοµίσει από την πιστοποίηση του συστήµατός του κατά το IFS, είναι τα εξής:   

• Ανταγωνιστικότητα 
• Νέες συνεργασίες µε µεγάλα supermarkets, που απαιτούν οι προµηθευτές τους να 

είναι πιστοποιηµένοι κατά IFS.  
• Συµµόρφωση µε νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

 Τα πρότυπα IFS και BRC έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Οι επιχειρήσεις, µπορούν, 
εφόσον το επιθυµούν να συνδυάσουν την επιθεώρηση του IFS µε αυτή του BRC, 
αποκοµίζοντας έτσι τα οφέλη µιας συνδυαστικής επιθεώρησης, µέγιστης 
αποτελεσµατικότητας και µειωµένης διάρκειας. 

 

ISO 14001  

 

Το ISO 14001 είναι το διεθνές πρότυπο για τα συστήµατα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (EMS Environmental Management Systems). Καθορίζει τις απαιτήσεις για την 
ανάπτυξη και την εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠ∆) 
(Environmental Management System/EMS). Μέσω µιας συστηµατικής λοιπόν προσέγγισης 
ένας οργανισµός αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και 
θέτει σκοπούς, στόχους και προγράµµατα για την παρακολούθηση και µείωση των 
επιπτώσεων αυτών. Ο οργανισµός µε την εφαρµογή ενός ΣΠ∆ θέτει το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο µπορεί διαρκώς να βελτιώνει την επίδοσή του. Το πρότυπο αυτό δύναται να 
εφαρµοστεί σε κάθε είδος δραστηριότητας και σε κάθε µέγεθος οργανισµού δεδοµένου ότι 
κάθε επιχείρηση επηρεάζει σε µικρό ή µεγάλο βαθµό το περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιείται. Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνολικής συµβολής στην προστασία 



 - 36 -

του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρµογή ενός ΣΠ∆ κρίνεται 
απαραίτητη. Οικονοµικά οφέλη εφαρµογής είναι τα ακόλουθα:  

1. Εξάλειψη του κόστους που µπορεί να προκύψει από την µη τήρηση της νοµοθεσίας 
και την ενδεχόµενη επιβολή προστίµων που µπορεί να επηρεάσει και την φήµη της 
εταιρείας. 

2. Εφαρµογή προγραµµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης πέραν των απαιτήσεων της 
νοµοθεσίας και εξοικονόµηση κόστους από την εφαρµογή αυτών. 

3. Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και της κατανάλωσης φυσικών πόρων 
µέσω προγραµµάτων διαχείρισης και ορθολογικής χρήσης α’ υλών και φυσικών 
πόρων.  

 Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη εφαρµογής είναι: 

1. Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του οργανισµού και σηµαντικό συγκριτικό 
πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών. 

2. Εξασφάλιση πλήρους νοµοθετικής συµµόρφωσης. 
3. ∆ιευκόλυνση της συνεργασίας µε άλλους οργανισµούς που απαιτούν την εφαρµογή 

συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
4. Πλήρης ενσωµάτωση του προσωπικού στην εφαρµογή και την τήρηση του 

συστήµατος. 

 

 ISO 22000  

 

Το ISO 22000 είναι το διεθνές  πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίµων. 
Εκδόθηκε το Σεπτέµβριο 2005 και αποτελείται από τα εξής τρία µέρη: 

• Απαιτήσεις σχετικά µε κανόνες ορθής βιοµηχανικής πρακτικής και προαπαιτούµενα 
προγράµµατα. 

• Απαιτήσεις για HACCP σύµφωνα µε τις αρχές του Codex Alimentarius. 
• Απαιτήσεις για σύστηµα διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το ISO 9001. 

Η δοµή του προτύπου είναι παρόµοια µε αυτή των ISO 9001 και ISO14001, µε 
αποτέλεσµα να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 
διαχείρισης της επικινδυνότητας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρµόζει ήδη κάποιο 
από τα ISO 9001 και ISO14001, το ISO 22000 µπορεί να ενταχθεί οµαλά στο ήδη υπάρχον 
σύστηµα. Η ασφάλεια των τροφίµων αποτελεί κρίσιµο ζήτηµα παγκοσµίως. Ο διεθνής 
οργανισµός τυποποίησης, ISO, ανέπτυξε ένα πρότυπο για την πιστοποίηση συστηµάτων 
διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων, µε σκοπό να επιτευχθεί διεθνής αρµονία στον τοµέα των 
προτύπων ασφάλειας τροφίµων. Επίσης, το ISO 22000, µε το να παρέχει έναν τρόπο 
εφαρµογής του HACCP καθ'όλο το µήκος των αλυσίδων εφοδιασµού τροφίµων, 
κρίνεται κατάλληλο προς εφαρµογή για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη στην αλυσίδα. Έχει 
εκδηλωθεί έντονο το ενδιαφέρον για το Πρότυπο αυτό, σε διεθνές επίπεδο. Η οµάδα που 
ανέπτυξε το ISO 22000 έχει εκπροσώπους από 14 χώρες, από όλες τις ηπείρους, καθώς 
και από οργανισµούς όπως Codex Alimentarius, the Global Food Safety Initiative (GFSI) 
και European Food Industry Organisation (CIAA). 
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ISO 27001  

 

Το ISO/IEC 27001:2005 αποτελεί το πλέον αναγνωρισµένο διεθνές πρότυπο για τη 
διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Τo ISO 27001 είναι το πρότυπο που καθορίζει 
τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, µε σκοπό την 
εξασφάλιση ότι η επιχείρηση έχει καθορίσει και εφαρµόζει επαρκείς και κατάλληλους 
ελέγχους που σχετίζονται µε την εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα της 
πληροφορίας, ώστε να προστατεύονται επαρκώς οι πληροφορίες και τα δεδοµένα των 
«ενδιαφερόµενων µερών». Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορεί να είναι πελάτες, άλλες 
επιχειρήσεις, προσωπικό, συνεργάτες αλλά και η κοινωνία γενικότερα. Τα απροστάτευτα 
συστήµατα είναι τρωτά σε ενέργειες αλλοίωσης, υπονόµευσης και προσβολής από ιούς. Η 
οποιαδήποτε παραβίαση σηµαίνει ότι κρίσιµες πληροφορίες και δεδοµένα µπορεί να 
κλαπούν, αλλοιωθούν ή και να χαθούν, µε συνέπειες που πιθανόν να αποβούν 
καταστροφικές για την επιχείρηση. Ένα πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας 
των πληροφοριών, σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του ISO/IEC 27001:2005, αποδεικνύει τη 
δέσµευση µίας επιχείρησης. Έχει εφαρµογή σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε επιχειρηµατικού 
κλάδου όπου η εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα πληροφοριών και 
δεδοµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντική και κρίσιµη για τη λειτουργία και επιβίωσή της. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, νοσοκοµεία, τράπεζες, εταιρείες 
διαχείρισης δεδοµένων. 

  Μερικά από τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να αποκοµίσει µία επιχείρηση από την 
πιστοποίηση είναι:  

• Ανταγωνιστικότητα: οι πελάτες επιδιώκουν συνεργασία µε εταιρείες που 
προστατεύουν επαρκώς τα δεδοµένα τους. 

• Προβολή της εµπορικής εικόνας: δηµόσια δήλωση της συµµόρφωσης, χωρίς να 
χρειάζεται να αποκαλύψει η επιχείρηση τις σχετικές διαδικασίες που έχει εφαρµόσει. 

• Μείωση επιχειρησιακού κινδύνου: εφαρµοζόµενοι έλεγχοι διασφαλίζουν τη 
µείωση της τρωτότητας και αδυναµίας, ενώ το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας 
µειώνει την επίπτωση των περιστατικών, παραβιάσεων. 

• Συµµόρφωση µε νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις: συστηµατικός εντοπισµός 
των σχετικών απαιτήσεων και εφαρµογή τους. 

• Αύξηση εµπιστοσύνης:  πελατών, εργαζοµένων, συνεργατών, φορέων και γενικά 
όλων των ενδιαφεροµένων µερών. 

• Συνεχής επαγρύπνηση: τόσο µέσω της εφαρµογής εσωτερικά, όσο και µέσω των 
εξωτερικών ελέγχων. 

 

ISO 28000 

 

  Το ISO 28000 αποτελεί το πρότυπο για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας 
στην εφοδιαστική αλυσίδα και παρέχει ένα σηµαντικό πλαίσιο για όσους οργανισµούς 
εµπλέκονται στο τοµέα των Logistics. Το διεθνές πρότυπο ISO 28000 καθορίζει τις 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ένας οργανισµός προκειµένου να καθιερώσει, εφαρµόσει, 
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διατηρήσει και βελτιώσει ένα σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Το πρότυπο, έχει σκοπό να βοηθήσει στη µείωση των συµβάντων ασφαλείας 
(security incidents), κλοπές, λαθρεµπόριο, παράνοµη διακίνηση και κατά συνέπεια να 
εξασφαλίσει τις παραδόσεις αγαθών και εµπορευµάτων χωρίς προβλήµατα και εντός των 
χρονοδιαγραµµάτων. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το µέγεθός 
τους ή το σηµείο στο οποίο βρίσκονται κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες logistics, διαµεταφορείς, εµπορικές εταιρείες, οι οποίες 
επιθυµούν να χειριστούν αποτελεσµατικά τους κινδύνους που σχετίζονται µε την ασφάλεια, 
µπορούν να εφαρµόσουν ένα τέτοιο σύστηµα. 

Ένα σύστηµα στηριζόµενο στις αρχές του ISO28000 στοχεύει στη µείωση των 
απωλειών, κλοπών, του κινδύνου εµπλοκής της εταιρείας σε τροµοκρατικές ενέργειες, της 
λαθρεµπορίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή διαχείριση του αποθέµατος, αλλά και 
στην ιχνηλασιµότητα και διακριτότητα των προϊόντων (asset visibility). Αποτελεί επίσης τη 
βάση για την ενωσµάτωση προδιαγραφών όπως το TAPA FSR, αλλά και προδιαγραφών 
που σχετίζονται µε τα τελωνεία, όπως ο κανονισµός 648/2005 που οδηγεί σε 
status "Εγκεκριµένου Οικονοµικόυ Φορέα" (ΑΕΟ status), η προδιαγραφή των τελωνείων 
των ΗΠΑ C-TPAT, το ISPS. 

 

ISO 9001 

 

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την ποιότητα. Η προηγούµενη έκδοση του 
προτύπου, ISO 9001:2000, αντικαταστάθηκε το 2008 από τη νέα, και επί του παρόντος 
ισχύουσα έκδοση ISO 9001:2008. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύµφωνα µε τις οποίες 
πρέπει να λειτουργεί µια επιχείρηση, ώστε το τελικό προϊόν ή και υπηρεσία να κρίνεται 
ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της, όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη. Όλοι 
οι οργανισµοί και επιχειρήσεις µπορούν, εάν και εφόσον το επιθυµούν, να εφαρµόσουν και 
να πιστοποιήσουν ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, ανεξάρτητα από το 
µέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους. 

Η εφαρµογή συστήµατος κατά ISO 9001 θέτει τα θεµέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς 
βελτίωσης στην επιχείρηση. Συγκεκριµένα, µε την κατάλληλη εφαρµογή του, οι επιχειρήσεις 
µπορούν να αποκοµίσουν οφέλη όπως: 

• Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. 
• Βελτιωµένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα. 
• Μειωµένες δαπάνες, αποφυγή περιττών εργασιών, ενσωµάτωση διαδικασιών, 

βελτιωµένη ροή διεργασιών. 
• Βελτιωµένη ποιότητα υπηρεσιών ή προϊόντων. 
• Αυξηµένες πωλήσεις, ικανοποιηµένους πελάτες. 

 
  

ISO/IEC 20000-1 
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Το ISO/IEC 20000-1 είναι το διεθνές πρότυπο για την τεχνολογία της πληροφορίας. 
Οι περισσότερες διεργασίες στις σηµερινές επιχειρήσεις βασίζονται πλέον στην τεχνολογία 
της πληροφορίας, αλλαγές σε διεργασίες επιφέρουν αλλαγές αντίστοιχα στα 
χρησιµοποιούµενα πληροφοριακά συστήµατα επηρεάζοντας το υλισµικό, λογισµικό, τις 
επικοινωνίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης. Το ISO/IEC 20000-1 απευθύνεται σε όλες τις 
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους, οι οποίες διαχειρίζονται δικά τους πληροφοριακά 
συστήµατα, ακόµη κι αν η διεργασία αυτή έχει ανατεθεί σε υπεργολάβο ή οι οποίες 
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης της τεχνολογίας πληροφοριών σε πελάτες τους.  
Εστιάζεται στην παροχή αξιόπιστων και βελτιωµένων υπηρεσιών στους χρήστες των 
πληροφοριακών συστηµάτων. H ανεξάρτητη αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης από 
πιστοποιηµένο φορέα θα επιβεβαιώσει τόσο την ευρωστία του, όσο και την αξιοπιστία των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, µε οφέλη, που µεταξύ των άλλων συµπεριλαµβάνουν: 

•  Χωρίς προκατάληψη: κίνδυνος που µπορεί να υπήρχε αν ο ιδιοκτήτης ενός 
συστήµατος αξιολογούσε την εργασία του ή ο πελάτης αξιολογούσε το σύστηµα ενός 
προµηθευτή. 

• Εµπιστευτικότητα: κύρια απαίτηση σε επιχειρήσεις µε ευαίσθητα δεδοµένα, 
διασφαλίζοντας την προστασία τους. 

• Παγκόσµια Αναγνώριση: λόγω της παγκόσµιας αναγνώρισης του πιστοποιηµένου 
παρόχου. 

• Αξιοπιστία: οποιασδήποτε συνεργάτης, προµηθευτής ή πελάτης µπορεί να 
αντιληφθεί την άµεση αποτελεσµατικότητα του συστήµατος της επιχείρησης. 

• Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών: τόσο των εσωτερικών, όσο και των 
εξωτερικών ότι θα ικανοποιούνται οι ανάγκες και προσδοκίες τους, σύµφωνα µε τις 
επιθυµίες και ανάγκες τους και στο χρόνο που θέλουν. 

 

OHSAS 18001 

 

Το OHSAS 18001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισµένο πρότυπο διεθνώς, για τα 
συστήµατα διαχείρισης της υγείας ασφάλειας στην εργασία. Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 
1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισµένα πρότυπα 
διεθνώς για τα συστήµατα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Σε κάποιες 
χώρες η  εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία 
αποτελεί νοµοθετική απαίτηση. Πολλές επιχειρήσεις πάλι, θέλουν απλά να µειώσουν τα 
συµβάντα στο σύνολό τους. Όπως και να έχει πάντως, η διασφάλιση της υγείας και 
ασφάλειας των εργαζοµένων αποτελεί µείζον θέµα για τις σηµερινές επιχειρήσεις. 

• Μία συστηµατική προσέγγιση στην εκτίµηση της επικινδυνότητας και στη διαχείριση 
κινδύνων, η οποία µπορεί να συµβάλλει στην παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος 
στον χώρο της εργασίας.  Αυτό θα εξυπηρετούσε στη µείωση χαµένου χρόνου από 
ασθένειες και ατυχήµατα. 

• Η διαχείριση υγείας και ασφάλειας γίνεται πιο ξεκάθαρη και αποτελεσµατική, µε την 
µετατροπή των αποτελεσµάτων των επιθεωρήσεων σε πλάνα ενεργειών, µε σκοπό 
την µείωση του ρίσκου των ατυχηµάτων. 

• Βελτιωµένο ηθικό προσωπικού, επικείµενες µειώσεις σε ασφαλιστικές διεκδικήσεις, 
και µειωµένα ασφάλιστρα. 
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SA 8000 

 

Το SA8000 είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιµα πρότυπα διεθνώς, το οποίο 
περιέχει τις απαιτήσεις για σύστηµα διαχείρισης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για τη διαρκή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στην 
επιχείρηση, η οποία θα το εφαρµόσει. Συγκεκριµένα,  το πρότυπο εκδόθηκε για πρώτη 
φορά από τον SAI (Social Accountability International) το 1997, αναθεωρήθηκε το 2001 και 
εκδόθηκε για τρίτη φορά το 2008. Παρέχει µία κατανοητή και ευρύτατα αποδεκτή βάση για 
την διασφάλιση δίκαιων και µε σεβασµό προς τον άνθρωπο συνθηκών εργασίας. Αποστολή 
του SAI είναι να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώµατα των εργαζοµένων, κυρίως µέσω του 
διεθνούς προτύπου SA8000. Βασιζόµενο στα πρότυπα του International  Labour 
Organisation (ILO) και της συνθήκης του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (UN Human 
Rights Convention) και είναι το ευρέως αποδεκτό και βιώσιµο σύστηµα ηθικής διαχείρισης 
του εργασιακού περιβάλλοντος. Ακόµη, η πιστοποίηση κατά SA 8000 ενισχύει τη δέσµευση 
της επιχείρησης σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη 
απτή απόδειξη της υπευθυνότητας και ορθής πρακτικής της επιχείρησης σε θέµατα 
κοινωνικής ευαισθησίας. 

 

BS 25999 
 

Το BS 25999-2:2007 αναφέρεται στη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας ως 
την «ολιστική διαδικασία διαχείρισης που αναγνωρίζει πιθανές απειλές για έναν οργανισµό 
και τις επιπτώσεις τους». Το πρότυπο BS 25999 εκδόθηκε το Νοέµβριο του 2007, µε σκοπό 
τη δηµιουργία πιστοποιούµενου πλαισίου απαιτήσεων για την εφαρµογή, λειτουργία και 
βελτίωση συστήµατος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Ένα αποτελεσµατικό 
σύστηµα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας, βοηθά τις επιχειρήσεις να 
υιοθετήσουν κατάλληλα πλάνα αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, ώστε η επιχείρηση να 
µπορέσει, σε µία έκτακτη ανάγκη, να συνεχίσει τη λειτουργία της µε τις λιγότερες δυνατές 
επιπτώσεις για τους πελάτες της και κατ' επέκταση για την ίδια.  Ακόµη και το χειρότερο να 
συµβεί, ένα καλά δοµηµένο σύστηµα επιχειρησιακής συνέχειας, θα στηρίξει την ανάκαµψη 
της εταιρείας, βοηθώντας έτσι στην προστασία του ονόµατος και της φήµης της, αλλά και 
στην διατήρηση του µεριδίου της αγοράς που κατέχει. Σε οποιαδήποτε επιχείρηση, 
ανεξάρτητα από τον επιχειρηµατικό τοµέα στον οποίο ανήκει. 

 
 

ISO 13485  
 
 

Το ISO 13485 είναι το διεθνές πρότυπο συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας για 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το 
πρότυπο ISO 13485 ορίζει τις απαιτήσεις συστήµατος διαχείρισης ποιότητας για εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασµό, στην παραγωγή, στην εµπορία, στην  
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εγκατάσταση  και στην τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το πρότυπο ISO 
13485 είναι βασισµένο στις αρχές του ISO 9001 και ακολουθεί τη διεργασιακή προσέγγιση 
της ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Όλοι οι οργανισµοί και οι παραγωγικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο κλάδο των ιατρικών προϊόντων µπορούν, εάν και εφόσον το 
επιθυµούν, να εφαρµόσουν και να πιστοποιήσουν ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά 
ISO 13485, προσαρµοσµένο στο µέγεθος, στο είδος καθώς και στις δραστηριότητές τους. 

Η εφαρµογή συστήµατος κατά ISO 13485 αποφέρει πλεονεκτήµατα όπως: 

• Ασφαλή προϊόντα. 
• Ικανοποίηση νοµοθετικών απαιτήσεων. 
• Βελτιωµένη ποιότητα υπηρεσιών ή προϊόντων. 
• Ικανοποιηµένους πελάτες. 

 
 

Υπουργική Απόφαση ∆Υ8δ/Γ.Π. Oικ/1348 - Αρχές και Κατευθυντήριες Γραµµές Ορθής 
Πρακτικής ∆ιανοµής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 
 
 

  Η Υπουργική Απόφαση ∆.Υ.8.δ/ΦΕΚ 1348.16.01.2004. ορίζει τις απαιτήσεις τις 
οποίες είναι υποχρεωµένες να τηρούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
της εµπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και η πιστοποίηση ως προς 
αυτήν είναι υποχρεωτική. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 
εµπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι υποχρεωµένες από το 1999 
βάσει του νόµου (Υ.Α. Ε3/833/99), να πιστοποιούνται από κοινοποιηµένους φορείς 
πιστοποίησης. Η εν ισχύς, Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει τις απαιτήσεις που είναι 
υποχρεωµένη να τηρεί µια επιχείρηση, είναι η ∆.Υ.8.δ/ΦΕΚ 1348.16.01.2004.  

 

Global Gap 

 

  Το globalgap (στο παρελθόν γνωστό ως eurepgap) έχει καθιερωθεί ως βασική 
αναφορά για τις ορθές γεωργικές πρακτικές (G.A.P.) στην παγκόσµια αγορά. Είναι 
οργανισµός ιδιωτικού δικαίου που καθορίζει τα εθελοντικά πρότυπα για την πιστοποίηση 
των αγροτικών προϊόντων σε παγκόσµιο επίπεδο. Το πρότυπο globalgap αποτελεί ένα 
διεθνώς αποδεκτό και αναγνωρίσιµο πρότυπο για την πρωτογενή παραγωγή από τους 
λιανοπωλητές  και εφαρµόζεται σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσµου.  Η θεµελιώδης 
αρχή του είναι η ίση συµµετοχή των παραγωγών και λιανοπωλητών στη δηµιουργία 
προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης. Το globalgap έχει ως πρωταρχικό σκοπό να 
επανακτήσει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στον τρόπο  που παράγονται τα τρόφιµα 
στο αγρόκτηµα µε την ελαχιστοποίηση των καταστρεπτικών περιβαλλοντικών επιδράσεων 
των καλλιεργητικών διαδικασιών, µείωση των χηµικών εισροών και εξασφάλιση µιας 
υπεύθυνης προσέγγισης στην υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων καθώς επίσης και την 
ευηµερία των ζώων. Καλύπτει όλη τη διαδικασία από τις εισροές όπως τις ζωοτροφές ή τα 
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σπορόφυτα και όλες τις υπόλοιπες παραµέτρους µέχρι και την αποδέσµευση του προϊόντος 
από την εκµετάλλευση. Το πεδίο πιστοποίησης globalgap καλύπτει την παραγωγή των 
φρούτων, των λαχανικών, του πράσινου καφέ, του τσαγιού, των λουλουδιών, του ζωικού 
κεφαλαίου, των προϊόντων µεγάλης καλλιέργειας, όπως καλαµπόκι, σιτάρι, του 
πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

HACCP Codex Alimentarius - (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)) 
 

  Το «HACCP» είναι ένα σύστηµα που βασίζεται σε αρχές υγιεινής, η εφαρµογή των 
οποίων διασφαλίζει την παραγωγή ασφαλών, για την υγεία του καταναλωτή, τροφίµων. Η 
λέξη «HACCP» προέρχεται από αρχικά γράµµατα αγγλικών λέξεων που σηµαίνουν 
«αξιολόγηση κινδύνων και κρίσιµα σηµεία ελέγχου». Με τη λέξη «κίνδυνος» νοείται κάθε 
φυσική, βιολογική ή χηµική παράµετρος, η οποία συνδέεται µε τα τρόφιµα και µπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Συνεπώς ως παραδείγµατα κινδύνων 
µπορούν να αναφερθούν τα ξένα σώµατα (φυσικοί κίνδυνοι), οι παθογόνοι µικροοργανισµοί 
(βιολογικοί κίνδυνοι), ή τα φυτοφάρµακα (χηµικοί κίνδυνοι).  

 
Η εφαρµογή του συστήµατος HACCP στηρίζεται σε επτά αρχές: 

1η Αρχή: Αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων για κάθε στάδιο της παραγωγικής 
διαδικασίας και εγκατάσταση προληπτικών µέτρων ελέγχου.  

 
2η Αρχή: Αναγνώριση των κρίσιµων σηµείων ελέγχου.  

 
3η Αρχή: Προσδιορισµός κρίσιµων ορίων για κάθε κρίσιµο σηµείο ελέγχου.  

 
4η Αρχή: Καθορισµός διαδικασίας παρακολούθησης για κάθε κρίσιµο σηµείο ελέγχου.  

 
5η Αρχή: Καθορισµός διορθωτικών ενεργειών για κάθε κρίσιµο σηµείο ελέγχου.  

 
6η Αρχή: Καθορισµός διαδικασίας επαλήθευσης του συστήµατος HACCP.  

 
7η Αρχή: Καθορισµός συστήµατος καταγραφής και δηµιουργία αρχείων παρακολούθησης 
του συστήµατος. 

Η εφαρµογή του Συστήµατος HACCP επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή και ελληνική 
νοµοθεσία. Μπορεί η πιστοποίησή του να µην είναι υποχρεωτική, αποτελεί όµως την 
έξωθεν καλή µαρτυρία για οποιαδήποτε εταιρεία την επιλέξει. Η αποτελεσµατική εφαρµογή 
ενός τέτοιου συστήµατος διασφαλίζει την παραγωγή ασφαλών, για την υγεία του 
καταναλωτή, τροφίµων. Υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρµογής του συστήµατος HACCP 
από την πλευρά του κράτους είναι ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.).  
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ISO 22716 
 
 

Το διεθνές πρότυπο για την εφαρµογή ορθών παρασκευαστικών πρακτικών στη 
βιοµηχανία καλλυντικών προϊόντων. Είναι ένα διεθνές πρότυπο που περιγράφει τις 
απαιτήσεις και παρέχει τις οδηγίες εφαρµογής ορθών πρακτικών στη βιοµηχανία 
καλλυντικών προϊόντων. Εφαρµόζεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
παρασκευή πρώτων υλών καλλυντικών προϊόντων, στην παραγωγή τελικών προϊόντων, 
αλλά και στη διανοµή, µεταφορά, εισαγωγή και εξαγωγή έτοιµων καλλυντικών προϊόντων. 
Το πρότυπο µπορεί να εφαρµοστεί µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλα διαχειριστικά 
συστήµατα (ISO 9001). Η ευρωπαϊκή οδηγία ΕΚ 1223/2009 για την παραγωγή και την 
πώληση καλλυντικών προϊόντων τίθεται σε εφαρµογή από τις 11 Ιουλίου του 2013. Η 
οδηγία προδιαγράφει την εφαρµογή ορθών πρακτικών παρασκευής για όλα τα καλλυντικά 
προϊόντα ή πρώτες ύλες που παράγονται, διατίθενται ή και εισάγονται, εξάγονται στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Με την πλήρη εφαρµογή του ISO 22716 καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
ευρωπαϊκής οδηγίας.  

Η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου δύναται να ωφελήσει στα παρακάτω σηµεία: 

• Ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων και κατ’ επέκταση της προστασίας των 
καταναλωτών. 

• Εφαρµογή ενός προτύπου διεθνούς αναγνωσιµότητας που προσδίδει κύρος και 
χτίζει δεσµούς εµπιστοσύνης µε τους πελάτες. 

• Εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου διαχείρισης των σηµαντικών σηµείων ελέγχου 
σε όλες τις φάσεις παραγωγής και διακίνησης των καλλυντικών προϊόντων. 

• Έγκαιρη λήψη µέτρων για την ικανοποίηση σχετικών νοµοθετικών απαιτήσεων. 

 

FSSC 22000 
 

Το FSSC 22000 αποτελεί συνδυασµό των απαιτήσεων του ISO22000:2005 και της 
προδιαγραφής PAS 220:2008, που καλύπτει τα προαπαιτούµενα προγράµµατα που 
σχετίζονται µε την Ασφάλεια των Τροφίµων. Το FSSC 22000 αποτελεί συνδυασµό των 
απαιτήσεων του ISO 22000:2005 και του PAS 220:2008. Είναι το πρώτο πρότυπο για την 
ασφάλεια των τροφίµων εστιασµένο στη βιοµηχανία παραγωγής και επεξεργασίας 
τροφίµων. 

Χωρίζεται σε τέσσερα βασικά µέρη: 

• Μέρος I: απαιτήσεις του συστήµατος ασφάλειας τροφίµων και οδηγίες σχετικά µε την 
υποβολή αίτησης για πιστοποίηση. 

• Μέρος II: απαιτήσεις σχετικά µε την παροχή πιστοποίησης συµπεριλαµβανοµένου 
του κανονισµού για τους φορείς πιστοποίησης και της επιτροπής εναρµόνισης. 

• Μέρος III: απαιτήσεις σχετικά µε την παροχή διαπίστευσης συµπεριλαµβανοµένου 
του κανονισµού για τους φορείς διαπίστευσης. 

• Μέρος IV: Κανονισµοί σχετικά µε το συµβούλιο των ενδιαφεροµένων µερών. 
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Το πρότυπο ISO22000 εξετάσθηκε αρχικά από την Παγκόσµια Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων (Global Food Safety Initiative ή G.F.S.I.) χωρίς να «υιοθετηθεί» 
στο κατάλογο των αναγνωρισµένων προτύπων της. Το γεγονός αυτό οφειλόταν στο ότι το 
ISO22000 δεν κάλυπτε τα προαπαιτούµενα προγράµµατα που σχετίζονται άµεσα µε την 
ασφάλεια των τροφίµων και αφορούν τους παραγωγούς, επεξεργαστές τροφίµων. Το 
παραπάνω γεγονός οδήγησε στην ανάπτυξη και σύνταξη του PAS 220:2008. Το PAS 
220:2008 είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί σε συνδυασµό µε το ISO22000:2005, 
καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις των παραγωγών, επεξεργαστών τροφίµων. Η δεύτερη 
απαίτηση της παγκόσµιας αρχής για την ασφάλεια των τροφίµων (Global Food Safety 
Initiative) συνδέεται µε το γεγονός της ύπαρξης ενός φορέα διαχείρισης του συγκεκριµένου 
προτύπου. Ως φορέας διαχείρισης του προτύπου έχει ορισθεί λοιπόν το Foundation for 
Food Safety Certification (FSSC), ο οποίος ευθύνεται τόσο για τον ορισµό των θεµάτων 
διαπίστευσης και πιστοποίησης του προτύπου FSSC 22000, όσο και για την αποδοχή του 
από την παγκόσµια αρχή για την ασφάλεια των τροφίµων (G.F.S.I.). 

 

 

FSSC 22000 και αναγνώριση από το G.F.S.I. 
 
 

  Το πρότυπο FSSC 22000 έχει εξετασθεί από την παγκόσµια αρχή για την ασφάλεια 
των τροφίµων µε βάση τις απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο G.F.S.I. Guidance 
Document Version 5 και έχει αναγνωρισθεί υπό προϋποθέσεις. Ο φορέας διαχείρισης του 
προτύπου Foundation for Food Safety Certification (FSSC) βρίσκεται στο στάδιο πλήρους 
εφαρµογής των οδηγιών του G.F.S.I.. Με την ολοκλήρωση των οδηγιών αναµένεται το 
FSSC 22000 να είναι το έκτο κατά σειρά πρότυπο που έχει αναγνωρισθεί από την 
παγκόσµια αρχή για την ασφάλεια των τροφίµων. 

• Εάν κάποια εταιρεία εφαρµόζει ήδη το πρότυπο ISO22000:2005 χρειάζεται απλώς 
µία περαιτέρω εξέταση και ανάλυση των απαιτήσεων του PAS 220 προκειµένου 
αυτές να ενσωµατωθούν στο ήδη υπάρχον εφαρµοζόµενο σύστηµα.  

• Εάν κάποια εταιρεία δεν εφαρµόζει το ISO22000:2005 τότε προτείνεται η εξαρχής 
εξέταση των απαιτήσεων του FSSC 22000 συνολικά, προκειµένου να εντοπισθούν 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να εφαρµοσθούν. 

 
 

ΕΝ 16001 - Energy Management System 
 
 

Το EN 16001 αποτελεί Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τη διαχείριση της ενέργειας. Το EN 
16001 περιγράφει τις απαιτήσεις για ένα  σύστηµα διαχείρισης της ενέργειας  προκειµένου 
ένας οργανισµός να µπορέσει να συντάξει και να εφαρµόσει µια σχετική πολιτική και να 
θέσει ανάλογους στόχους. Μέσω µιας συστηµατικής προσέγγισης ένας οργανισµός 
αναγνωρίζει τα σηµαντικά ενεργειακά θέµατα και θέτει σκοπούς, στόχους και προγράµµατα 
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για την  παρακολούθηση και µείωση της ενέργειας, όπου αυτό είναι εφικτό, και κατ' 
επέκταση για τη  βελτίωση της ενεργειακής του επίδοσης. Το EN 16001 έχει εφαρµογή σε 
δραστηριότητα κάθε είδους και σε οργανισµό οποιουδήποτε µεγέθους. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως µεµονωµένο πρότυπο ή συνδυαστικά µε άλλο διαχειριστικό σύστηµα. 
Είναι ιδιαίτερα συµβατό και άµεσα σχετιζόµενο µε το ISO 14001 δεδοµένης της παρόµοιας 
δοµής και απαιτήσεων. 

Η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου δύναται να ωφελήσει κάθε οργανισµό: 

1. στην καθιέρωση µηχανισµών και διαδικασιών για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης 
της ενέργειας, 

2. στην καθιέρωση ενός σχεδίου παρακολούθησης της ενέργειας, 
3.  στην µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, 
4. στην µείωση του κόστους της ενέργειας. 

 
  

4.1.2   Σχήµατα  
 

Τα σχήµατα αφορούν δεσµεύσεις µε τις οποίες οι εταιρείες οφείλουν να 
συµµορφώνονται είτε επειδή υποχρεούνται από το νόµο, είτε εθελοντικά. Έχουν εφαρµογή 
σε πλήθος βιοµηχανικών κλάδων και οι συνθήκες εφαρµογής τους ποικίλουν. Επίσης,  
µπορούν να έχουν εφαρµογή τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Παρακάτω παρατίθεται λίστα σχηµάτων. 

CSR Assurance Statement - ∆ήλωση Κοινωνικής Ευθύνης 

Η δήλωση «Κοινωνικής Ευθύνης» (CSR Assurance statement) είναι η αναφορά που 
δηµιουργεί µια εταιρεία σχετικά µε τις πρακτικές και δράσεις της σε θέµατα υψηλής 
κοινωνικής ευαισθησίας, όπως είναι η προστασία περιβάλλοντος, τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, η παιδική εργασία, η ασφάλεια στην εργασία. Πρώτα απ’ όλα όλες οι εταιρείες 
που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο οφείλουν να κάνουν αναφορές «Κοινωνικής 
Ευθύνης» σε ετήσια βάση.  Όλες οι επιχειρήσεις ωστόσο µπορούν να εκδώσουν αναφορές 
ΕΚΕ, βελτιώνοντας έτσι το εταιρικό τους προφίλ.  

Οφέλη από την αναφορά: 

• Σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της εταιρίας στα µάτια 
και στις προτιµήσεις του αγοραστικού κοινού που θεωρεί ότι η εταιρεία 
συµπεριφέρεται υπεύθυνα σε θέµατα σεβασµού των εργαζοµένων της, των πελατών 
της, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας στην εργασία, αποφυγής κοινωνικών 
διακρίσεων και συµµετέχει σε κοινωφελείς δραστηριότητες. 

• ∆ιευκολύνει τη συνεργασία µε µεγάλους οργανισµούς ή και πελάτες που απαιτούν 
από τους συνεργάτες ή τους προµηθευτές τους συγκεκριµένη συµπεριφορά σε 
θέµατα σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
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• Αύξηση της αναγνωρισιµότητας της εταιρείας από το καταναλωτικό κοινό λόγω των 
δηλώσεων σε εφηµερίδες ή από τη συµµετοχή της εταιρείας σε εκδηλώσεις 
κοινωνικού χαρακτήρα. 

∆ιευκολύνει τη συνεργασία µε τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες 
λαµβάνουν υπόψη τους τις επιδόσεις της εταιρίας σε κρίσιµα κοινωνικά θέµατα.  

 

EMAS  
 

Το EMAS (Eco Management Audit Scheme) είναι ένας εθελοντικός κανονισµός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κύριο σκοπό έχει να ενθαρρύνει τις εταιρείες να διαχειριστούν 
τις επιπτώσεις των ενεργειών τους στο περιβάλλον. Οι εταιρείες καλούνται να εκδώσουν µια 
σχετική δήλωση την οποία και αναλαµβάνει να επικυρώσει ή να επαληθεύσει ο αρµόδιος 
φορέας. Συγκεκριµένα το EMAS βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/761/ΕΚ της 
οποίας η εφαρµογή είναι προαιρετική και που έχει σαν κύριο σκοπό να ενθαρρύνει τις 
εταιρείες να διαχειριστούν σωστά τα απόβλητά τους και να µειώσουν τις επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον. Σύµφωνα µε την Οδηγία οι εταιρείες καλούνται να 
κοινοποιούν σχετική περιβαλλοντική δήλωση, σε ετήσια βάση, την οποία και αναλαµβάνει 
να επικυρώσει  ή επαληθεύσει ο αρµόδιος φορέας. Η περιβαλλοντική αυτή δήλωση δίνει 
την ευκαιρία στις εταιρείες να επιδείξουν δηµόσια τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και 
πρακτικές τους, αλλά και την πρόοδό τους σε θέµατα ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής.  Η 
επαλήθευση κατά EMAS είναι ένας τρόπος να επιδείξει η οικονοµική ή µη µονάδα τον 
σεβασµό της για το περιβάλλον στην κοινή γνώµη και να ικανοποιήσει τις διαρκώς 
αυξανόµενες απαιτήσεις  πελατών, µετόχων, επενδυτών, αλλά και της κοινωνίας 
γενικότερα, για έναν τόσο ευαίσθητο τοµέα όσο είναι το περιβάλλον. 

Οφέλη της επαλήθευσης EMAS: 

• Σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών στα µάτια και στις 
προτιµήσεις του αγοραστικού κοινού. 

• ∆υνατότητα επιδότησης των επενδύσεων τόσο σε εξοπλισµό παραγωγής, όσο και σε 
εξοπλισµό αντιρρυπαντικής τεχνολογίας από ευρωπαϊκά προγράµµατα. 

• Εγγραφή της εταιρίας στο ευρωπαϊκό µητρώο επαληθευµένων κατά EMAS εταιρειών 
και χρήση του σχετικού σήµατος, γεγονός πολύ σηµαντικό ειδικά στην περίπτωση 
που πραγµατοποιεί η εν λόγω εταιρία εξαγωγές. 

• Εξασφάλιση πλήρους νοµοθετικής συµµόρφωσης. 
• ∆ιευκόλυνση των συναλλαγών µε τους ∆ηµόσιους φορείς σε θέµατα έκδοσης  

περιβαλλοντικών αδειών, µε βάση την φερεγγυότητα που προσδίδει η πιστοποίηση 
κατά EMAS.  

 

TAPA FSR - Transported Asset Protection Association  Freight Security 
Requirements 
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Το TAPA FSR αποτελεί µια προδιαγραφή σε µορφή ερωτηµατολογίου που σχετίζεται 
µε την ασφάλεια κατά την αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων. Συγκεκριµένα το 
TAPA είναι µια ένωση που απαρτίζεται από κατασκευαστές προϊόντων υψηλής αξίας, 
εταιρείες security, εταιρείες logistics,  αλλά και ασφαλιστικές εταιρείες, µε απώτερο σκοπό 
τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αποτελεί µια 
προδιαγραφή σε µορφή ερωτηµατολογίου που σχετίζεται αποκλειστικά µε την ασφάλεια 
κατά την αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων, θέτοντας ξεκάθαρα τις απαιτήσεις. 
Απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των logistics. Έχει 
ήδη ξεκινήσει να αποτελεί προαπαιτούµενο για τη σύναψη σύµβασης µε κάποιον πελάτη. 
Τα οφέλη που προκύπτουν είναι τα εξής : µια εταιρεία πιστοποιηµένη κατά TAPA µειώνει 
σηµαντικά τις πιθανότητες να παρουσιασθεί συµβάν σχετικό µε την ασφάλεια στις 
δραστηριότητές της, αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µια που η πίεση για την εφαρµογή 
αυτής της προδιαγραφής ολοένα και µεγαλώνει, αλλά και κάνει ένα σηµαντικό βήµα για να 
αποκτήσει το status Authorised Economic Operator (AEO) στις διατελωνειακές της 
δραστηριότητες. 

 
 

EU ETS - Οδηγία Εµπορίας Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου - European Union 
Emissions Trading Scheme - Directive 2003/87/EC 
 
 

H οδηγία «Εµπορίας Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου» 2003/87/EC, αποτελεί έναν 
από τους τρεις µηχανισµούς που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο για τη 
µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005 και 
προβλέπει ότι κάθε κράτος έχει την δυνατότητα να εκπέµπει συγκεκριµένες ποσότητες 
αερίων θερµοκηπίου ανά έτος µε στόχο την σταδιακή µείωσή τους. Ήδη έχουµε µπει στη 
δεύτερη φάση της εφαρµογής της που εκτείνεται από το 2008 έως το 2012.  Με την έναρξη 
εφαρµογής της Οδηγίας σε κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδόθηκε ένας 
συνολικός αριθµός δικαιωµάτων εκποµπών τον οποίο δεν θα πρέπει να τον υπερβαίνει. Με 
τη σειρά του το κάθε κράτος µέλος διανέµει τα δικαιώµατα εκποµπής αερίων στις 
βιοµηχανίες που, λόγω των δραστηριοτήτων τους, εκπέµπουν στην ατµόσφαιρα τέτοιου 
είδους αέρια ανάλογα µε το µέγεθός τους και τις δραστηριότητές τους. 

Στις αρχές κάθε χρόνου και µέχρι την 31η Μαρτίου, οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 
που εµπίπτουν στην εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας και στις οποίες διανεµήθηκαν 
δικαιώµατα εκποµπών υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή (ΥΠΕΧΩ∆Ε) αναφορά µε τις 
ετήσιες εκποµπές τους. Η αναφορά αυτή πρέπει να περιέχει απολύτως ακριβή στοιχεία των 
εκποµπών τους και ο αριθµός τους πρέπει να είναι τουλάχιστον µικρότερος ή ίσος µε τα 
δικαιώµατα που τους αποδόθηκαν. Όσες εταιρείες υπερβαίνουν τον αριθµό δικαιωµάτων 
που τους αποδόθηκαν θα πρέπει είτε να τις αγοράσουν από άλλη εταιρεία που εµπίπτει 
στην εφαρµογή της οδηγίας, είτε να πληρώσουν κάποιο πρόστιµο στην  αρµόδια αρχή. 
Αντίθετα, όσες εταιρείας εξέπεµψαν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από αυτό που 
αντιστοιχεί στα δικαιώµατά τους µπορούν να πουλήσουν το πλεόνασµα τους σε εταιρείες 
που τα υπερέβησαν. Έτσι, δηµιουργείται κατά κάποιο τρόπο ένα χρηµατιστήριο 
δικαιωµάτων εκποµπών και δηµιουργούνται κίνητρα για τη µείωση των εκποµπών από τις 
ρυπογόνες εταιρείες. Προκειµένου να αποδεικνύεται η ορθότητα των αναφεροµένων 
εκποµπών πριν κατατεθούν στις αρµόδιες αρχές, οι αναφορές αυτές πρέπει να 
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επαληθεύονται από ανεξάρτητους και αµερόληπτους διαπιστευµένους φορείς, οι οποίοι 
έχουν αποδεδειγµένα τα µέσα και την ικανότητα να διενεργούν τέτοιου είδους 
επαληθεύσεις. Εφόσον η επαλήθευση γίνει µε επιτυχία και τότε µόνον, η εγκατάσταση 
µπορεί να καταθέσει την εγκεκριµένη αυτή αναφορά στην αρµόδια αρχή.  

Η επαλήθευση των αναφορών εκποµπών δεν είναι µια επιθεώρηση συστηµάτων 
διαχείρισης ποιότητας ή περιβάλλοντος, αλλά είναι περισσότερο ένα τεχνικός έλεγχος των 
µεθόδων µέτρησης ή υπολογισµού των εκποµπών, της ακρίβειάς τους, της αξιοπιστίας των 
οργάνων µέτρησης και των αριθµητικών στοιχείων που περιέχουν οι αναφορές. Γι’ αυτό 
απαιτούνται επαληθευτές µε την κατάλληλη εκπαίδευση, εµπειρία, τεχνική κατάρτιση και το 
κατάλληλο υπόβαθρο. 

Οι άλλοι δυο µηχανισµοί του Πρωτοκόλλου του Κιότο 

Εκτός του µηχανισµού «Εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών» το Πρωτόκολλο του 
Κιότο προβλέπει άλλους δυο µηχανισµούς µείωσης εκποµπών, τον µηχανισµό Καθαρής 
Ανάπτυξης (ΜΚΑ)και Κοινής Εφαρµογής (ΚΕ) – Clean Development Mechanism (CDM) 
Joint Implementation (JI). Με τους δυο αυτούς µηχανισµούς δίνεται η δυνατότητα σε 
οργανισµούς να υλοποιήσουν έργα που συµβάλλουν στη µείωση των εκποµπών αερίων 
όπως για παράδειγµα η παραγωγή ενέργειας από αιολικούς σταθµούς ή η εφαρµογή 
τεχνολογιών δέσµευσης των αερίων (Carbon Capture). Το σύνολο των ρύπων που θα 
µειωθούν αντιστοιχούν σε έναν αριθµό δικαιωµάτων εκποµπών τα οποία, ο οργανισµός 
που υλοποίησε το έργο, µπορεί είτε να τα πουλήσει στις εταιρείες που έχουν έλλειµµα 
δικαιωµάτων ή να τα χρησιµοποιήσει για να αντισταθµίσει τα δικά του ελλείµµατα σε 
δικαιώµατα. 

 

ETI Code 
 

Ο κώδικας του ETI (Ethical Trading Initiative) είναι ένας διεθνώς αναγνωρισµένος 
κώδικας εργασιακής πρακτικής και σχετίζεται άµεσα µε τις συµβάσεις του ILO. Ολοένα και 
περισσότερες εταιρείες παγκοσµίως υιοθετούν τον κώδικα ETI, είτε αυτούσιο, είτε 
ενσωµατωµένο στο δικό τους ευρύτερο εταιρικό κώδικα, στην προσπάθειά τους να 
επιδείξουν ορθές εργασιακές πρακτικές.  Ο κώδικας αποτελεί ιδιοκτησία του Ethical Trading 
Initiative (ETI – Πρωτοβουλία για εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια) στην Αγγλία. Περιέχει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα δικαιώµατα των εργατών και τις συνθήκες εργασίας. Τα µέλη 
του ΕΤΙ και πολλές αλυσίδες λιανικής, αλλά και γνωστές φίρµες, έχουν υιοθετήσει τον 
κώδικα και φροντίζουν ώστε οι προµηθευτές τους να δεσµεύονται για την υιοθέτησή του 
διαχρονικά. Εταιρείες σε όλο τον κόσµο είτε υιοθετούν τον κώδικα αυτούσιο, είτε 
ενσωµατώνουν τις απαιτήσεις του στους δικούς τους εταιρικούς κώδικες. Εµπόριο µε 
δεοντολογικά κριτήρια σηµαίνει ότι οι αλυσίδες λιανικής, οι φίρµες και οι προµηθευτές τους 
δεσµεύονται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργατών που παρασκευάζουν τα 
προϊόντα που πουλάνε. Η πλειονότητα των εργατών αυτών βρίσκονται σε φτωχές χώρες, 
στις οποίες το νοµοθετικό πλαίσιο είτε δεν είναι επαρκές, είτε δεν εφαρµόζεται. Οι εταιρείες 
που εφαρµόζουν τον κώδικα πιέζουν και τους προµηθευτές τους για την εφαρµογή του, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι θέµατα όπως η υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, η σωστή 
πληρωµή τους, οι λογικές ώρες εργασίας, η ελευθερία συνδικαλισµού και η βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας εξασφαλίζονται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.  Η εφαρµογή του 
κώδικα αποφέρει, µεταξύ των άλλων, και επιχειρηµατικά οφέλη όπως βελτιωµένο ηθικό των 
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εργαζοµένων, µείωση των απουσιών, αυξηµένη παραγωγικότητα και κερδοφορία, 
διατήρηση των εργαζοµένων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 50 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κεφάλαιο 5 
 

                 Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη 
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5.1    Ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη    
 
 
 

Το «ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» είναι ένα δίκτυο 
επιχειρήσεων µε τη µορφή µη κερδοσκοπικού Σωµατείου. Αποστολή του είναι η προώθηση 
της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον 
επιχειρηµατικό κόσµο, όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, µε απώτερο στόχο την 
ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιµης ανάπτυξης.  

 

  Αρχικά τον Μάιο του 1994 µια οµάδα Ευρωπαίων Επιχειρηµατιών και ∆ιευθυντών 
επιχειρήσεων υπέγραψε την «Ευρωπαϊκή διακήρυξη των επιχειρήσεων κατά του 
κοινωνικού αποκλεισµού» µε στόχο την ανεύρεση τρόπων για προαγωγή της κοινωνικής 
τους υπευθυνότητας. Αποτέλεσµα αυτής της διακήρυξης ήταν η δηµιουργία το 1996 του 
Ευρωπαϊκού δικτύου  επιχειρήσεων για την κοινωνική συνοχή (EBNSC). Ένας από τους 
βασικούς στόχους του δικτύου αυτού ήταν και η υποστήριξη δηµιουργίας αντίστοιχων 
εθνικών δικτύων. 

  Τον Οκτώβριο 1996 το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό δίκτυο, διοργάνωσε 
ηµερίδα µε σκοπό την παρουσίαση σε µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις των δραστηριοτήτων 
του Ευρωπαϊκού δικτύου προκειµένου στη συνέχεια να διερευνηθεί η δυνατότητα ίδρυσης 
ενός Ελληνικού δικτύου επιχειρήσεων για την κοινωνική συνοχή, αντίστοιχου µε το 
ευρωπαϊκό. Στην εκδήλωση συµµετείχαν 18 µεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού δικτύου.  

 
  Οι 18 εταιρίες που έλαβαν µέρος στην ηµερίδα ήταν: 

Τσιµέντα ΤΙΤΑΝ Α.Ε.– Βωξίτες Παρνασσού Α.Ε. – Interamerican Α.Ε. – Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος Α.Ε. - Levi Strauss Hellas – Βιοχάλκο Α.Ε.- Triumph International A.G. – 
∆ΕΛΤΑ Α.Ε. – Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. – Γιώτης Α.Ε. – Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεων 
3Ε Α.Ε. - Siemens A.E. – Tasty Foods A.E. – Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε. - Μπισκότα 
Παπαδοπούλου Α.Ε. – ΦΑΓΕ Α.Ε. - Allianz A.E. – FANCO A.E.  
 
 
  Το 1999, στέλεχος του Ευρωπαϊκού δικτύου (EBNSC) ανέλαβε νέα πρωτοβουλία για 
σύσταση και στην Ελλάδα δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε στο ΕΒΕΑ εκδήλωση 
µε τη συµµετοχή των εκπροσώπων του EBNSC , 12 επιχειρήσεων και τριών συλλογικών 
φορέων (ΕΒΕΑ, ΣΕΒ και ΣΒΒΕ). Ακολούθησε η δηµιουργία ολιγοµελούς συντονιστικής 
επιτροπής για τη δηµιουργία Ελληνικού ∆ικτύου. Το Νοέµβριο του ίδιου χρόνου, δεκατρείς 
ελληνικές επιχειρήσεις µαζί µε τους τρεις πιο πάνω συλλογικούς επιχειρηµατικούς φορείς 
κατέληξαν στην υπογραφή της διακήρυξης για την ίδρυση του «Ελληνικού δικτύου για την 
κοινωνική συνοχή». Το σχετικό καταστατικό της αστικής και µη κερδοσκοπικής εταιρίας 
κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών την 15η Ιουνίου 2000 όπου και καταχωρήθηκε µε 
αριθµό 10147/29.6.2000 και έκτοτε τροποποιήθηκε δύο φορές. Με την τροποποίηση του 
καταστατικού άλλαξε και η ονοµασία του δικτύου σε «Ελληνικό δίκτυο για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη» µε την αντίστοιχη αγγλική µετάφραση «Hellenic Network for Corporate 
Social Responsibility» (HNCSR).  
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  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του της 27ης Νοεµβρίου 2002 και 
µετά από τις απαιτούµενες ενέργειες, το δίκτυο άλλαξε τη νοµική µορφή του σε µη 
κερδοσκοπικό σωµατείο που καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών µε αριθµό 
24483/9.4.2003 µε την ίδια ονοµασία και διακριτικό τίτλο. 
 
 
 
5.2    Στόχοι, δραστηριότητες και προτεραιότητες   
 
 

Για την πραγµάτωση της αποστολής του, το δίκτυο έχει θέσει ως στόχους :  

 Τη συνεχή ενηµέρωση και διάδοση πληροφοριών στον τοµέα της ΕΚΕ,  
 Τη δικτύωση και συνεργασία µε επιχειρήσεις, συλλογικούς και άλλους φορείς 

σε κάθε επίπεδο για την ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών,  
 Την ευαισθητοποίηση της επιχειρηµατικής κοινότητας και του κοινού για την 

κοινωνική δράση και συµβολή των επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,  
 Την κινητοποίηση και ανάπτυξη συνεργασιών για την προώθηση 

προγραµµάτων συλλογικής προσφοράς και την από κοινού αντιµετώπιση κοινωνικών 
προβληµάτων,  

 Τη µεταφορά, προσαρµογή και διάδοση καλών πρακτικών στον τοµέα της 
κοινωνικής συνοχής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,  

 Την µε κάθε άλλη µορφή ανάπτυξη δράσης των επιχειρήσεων για την 
επίτευξη των σκοπών του. 

Στις προτεραιότητές του είναι:  

 Η συλλογή νέων στοιχείων σχετικά µε την κοινωνική ευθύνη των 
επιχειρήσεων,  

 Η αύξηση της ενηµέρωσης και υποστήριξη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα 
των µικροµεσαίων στην ανάπτυξη φιλοσοφίας για εταιρική κοινωνική ευθύνη,  

 Η υποστήριξη και διάχυση της «Ευρωπαϊκής Σύµπραξης για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη» ( European Alliance for CSR ),  

 Η αύξηση των µελών του,  
 Η ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα,  
 Ανάπτυξη κοινών δράσεων µεταξύ των µελών του για αντιµετώπιση 

έκτακτων κοινωνικών ή περιβαλλοντικών αλλαγών,  
 Ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφουν τα µέλη του. 

 
5.3   Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
 

Ως εταιρική κοινωνική ευθύνη εννοούµε την ηθική συµπεριφορά µιας επιχείρησης 
στις σχέσεις της µε την κοινωνία. Ειδικότερα, αυτό σηµαίνει τις υπεύθυνες ενέργειες της 
διοίκησής της κατά τις σχέσεις της µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders ). Λόγω του 
πολυσύνθετου χαρακτήρα της έννοιας δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός σε 
παγκόσµιο επίπεδο, παρόλο που χρησιµοποιείται ευρύτατα στο δηµόσιο διάλογο διεθνώς.  
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∆ιάφοροι φορείς έχουν διατυπώσει τους δικούς τους ορισµούς. Η διαφορετικότητα 
των ορισµών συνδέεται µε τη διαφορετική φιλοσοφία, τον διαφορετικό βαθµό ανάπτυξης 
κάθε χώρας, τις διαφορετικές προτεραιότητες που υπάρχουν στις διάφορες περιφέρειες. 
Παρακάτω παρατίθενται µερικοί από αυτούς που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των 
προσεγγίσεων.  

 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσµευση των επιχειρήσεων 
για ένταξη στις επιχειρηµατικές τους πρακτικές κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη 
νοµοθεσία και έχουν σχέση µε όλους όσοι άµεσα ή έµµεσα επηρεάζονται από 
τις δραστηριότητές τους» (Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη). 

 
 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύµφωνα µε την οποία οι 
επιχειρήσεις ενσωµατώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς προβληµατισµούς στις επιχειρηµατικές τους 
δραστηριότητες και στις επαφές τους µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη» 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος, 2001).  

 
 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσµευση των επιχειρήσεων για 
ηθική συµπεριφορά και συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη µε ταυτόχρονη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του εργατικού τους δυναµικού και των 
οικογενειών τους, καθώς επίσης και των τοπικών κοινοτήτων και της 
κοινωνίας γενικότερα» (WBCSD Stakeholder Dialogue on CSR, The 
Netherlands, 1998).  

 
 «Η ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει σχέση µε τον τρόπο που µια 
εταιρία εφαρµόζει την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται σε 
τρεις πυλώνες : τον οικονοµικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη υποδηλώνει ότι µια εταιρία ασχολείται σοβαρά όχι 
µόνον µε την αποδοτικότητα και ανάπτυξή της, αλλά και τον κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπό της. Πρέπει επίσης να δίνει ιδιαίτερη προσοχή 
στους εκφραζόµενους προβληµατισµούς των ενδιαφερόµενων µερών της, 
εργαζοµένων, µετόχων, πελατών, προµηθευτών και της κοινωνίας 
γενικότερα» (Novethic).  

 
 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η δέσµευση της ηγεσίας µιας επιχείρησης 
για θεµελιώδεις αξίες και αναγνώριση των τοπικών και πολιτιστικών διαφορών 
κατά την εφαρµογή παγκόσµιων πολιτικών. Είναι η υιοθέτηση εκ µέρους των 
επιχειρήσεων της σύµβασης του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και των 
εργασιακών δικαιωµάτων του διεθνούς γραφείου εργασίας» (Ολλανδία).  

Παρ’ όλους τους διαφορετικούς ορισµούς υπάρχουν τρία σηµεία για τα οποία 
υπάρχει συναίνεση. Το ένα είναι ο εθελοντικός χαρακτήρας της Ε.Κ.Ε. Είναι όλες οι δράσεις 
που οι εταιρίες εφαρµόζουν πέρα από το νόµο. Το δεύτερο είναι η στενή σχέση της µε την 
έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης και το τρίτο ότι είναι στρατηγική επιλογή της επιχείρησης και 
όχι απλά δευτερεύουσα περιστασιακή επιλογή. 

 

5.4   Ανάπτυξη εταιρικού συστήµατος ΕΚΕ 
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Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός εταιρικού 
συστήµατος ΕΚΕ για τη διαχείρισή της. Σαν σύστηµα νοείται το σύνολο των παραγόντων 
που συµµετέχουν και επηρεάζουν το αντικείµενο του συστήµατος που είναι η 
αποτελεσµατική εφαρµογή δράσεων ΕΚΕ. Έτσι, η ανάπτυξη ενός συστήµατος ΕΚΕ 
σηµαίνει τη διαµόρφωση ενός εγχειριδίου, κάποιων διαδικασιών και στη συνέχεια οδηγιών, 
µε σκοπό τη συστηµατική προσέγγιση δράσεων ΕΚΕ και την υιοθέτηση αντίστοιχων 
πρακτικών. Πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης αποτελεί η ευελιξία όσον αφορά στις 
δράσεις.  

Το πρότυπο SA 8000 

Αποστολή του οργανισµού Social Accountability International (SAI) είναι να προάγει 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα των εργαζοµένων, κυρίως, µέσω του διεθνούς προτύπου SA 
8000. Βασιζόµενο στα πρότυπα του International Labor Organization (ILO) και της 
Συνθήκης του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (U . N . Human Rights Conventions), 
είναι ευρέως αποδεκτό ως το πλέον βιώσιµο και αποδεκτό σύστηµα ηθικής διαχείρισης του 
εργασιακού περιβάλλοντος. Το πρότυπο SA 8000 µπορεί να τροφοδοτήσει µε κατευθύνσεις 
και εφαρµογές το προαναφερθέν σύστηµα διαχείρισης της ΕΚΕ, καθιστώντας το ένα πολύ 
ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο που συµβάλλει στη βελτίωση της φήµης, στην αύξηση της 
αξιοπιστίας και στη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για την επιχείρηση.  

Τα πρότυπα ΑA 1000 

Accountability  είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός, µε έδρα την Αγγλία (1995), 
µε σκοπό την προώθηση δράσεων για την υπευθυνότητα και τις υπεύθυνες επιχειρηµατικές 
πρακτικές. Η σειρά προτύπων ΑΑ1000 είναι ένα καινοτόµο σύνολο προτύπων και οδηγιών, 
που στηρίζονται σε εφαρµόσιµες πρακτικές, και διασφαλίζουν τη βάση για τη βελτίωση της 
βιώσιµης ανάπτυξης. Βασική αρχή είναι το δικαίωµα των ενδιαφεροµένων µερών 
(stakeholders) να ακούγονται και η υποχρέωση των οργανισµών να ανταποκρίνονται.  

Σήµερα υπάρχουν τρία πρότυπα σε ισχύ και δύο υπό ανάπτυξη:  

• ΑΑ 1000:1999 
• AA1000AS:2003  
• AA1000SES:2005  
• AA1000 Purpose and Principles  
• AA1000 Framework for Integration  
 

Το πρώτο θα αποσυρθεί µετά τη δηµοσίευση των δύο τελευταίων.  
  

Το πρότυπο ΙSΟ 26000 

Ο ΙSΟ αποφάσισε, το 2004, την ανάπτυξη ενός διεθνώς αποδεκτού προτύπου, 
κατάλληλου για κάθε οργανισµό, σε απλή γλώσσα κατανοητή από µη ειδικούς, που θα 
παρείχε κατευθυντήριες οδηγίες για την ΕΚΕ. Αυτό το πρότυπο ονοµάστηκε ΙSΟ 26000. Το 
πρότυπο δεν θα είναι πιστοποιήσιµο, αλλά θα παρέχει πρακτική καθοδήγηση σχετικά µε τη 
λειτουργία της κοινωνικής ευθύνης, θα προσδιορίζει και θα εµπλέκει τους κοινωνικούς 
εταίρους, θα βελτιστοποιεί την αξιοπιστία των απολογισµών µε παράλληλη αναφορά στη 
βελτίωση και τα αποτελέσµατα. Ύστερα από έρευνα που έγινε πρόσφατα σε διεθνές 
επίπεδο, προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις κατανοούν µε διαφορετικό τρόπο την εταιρική 
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κοινωνική ευθύνη. Το άνοιγµα της κλιµάκωσης της κατανόησης είναι µεγάλο και µπορεί να 
χωριστεί στα εξής επίπεδα: 

 
1. Στο πρώτο επίπεδο εντάσσονται επιχειρήσεις που θεωρούν ότι κοινωνική ευθύνη είναι η 
παροχή εργασίας στο προσωπικό τους και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για αυτές 
ηθική συµπεριφορά σηµαίνει σεβασµός της νοµοθεσίας. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή δεν 
µπορούµε να πούµε ότι λόγω του ότι οι επιχειρήσεις αυτές σέβονται τους νόµους είναι και 
κοινωνικά υπεύθυνες.  

2. Σε ένα λίγο υψηλότερο επίπεδο, η ΕΚΕ. εξοµοιώνεται µε την αγαθοεργία. Στο επίπεδο 
αυτό οι επιχειρήσεις δηµιουργούν συνήθως ένα ίδρυµα µέσα από το οποίο προωθούν τις 
δωρεές τους.  

3. Στο επίπεδο των «αρνητικών κριτηρίων» έχουµε επιχειρήσεις που λένε ότι δεν 
προξενούν ζηµιά. ∆εν µολύνουν το περιβάλλον, δεν καταναλώνουν µη ανανεώσιµους 
φυσικούς πόρους, δεν παράγουν επιβλαβή προϊόντα.  

4. Το επόµενο επίπεδο, γνωστό ως «θετικές δράσεις» για µερικές επιχειρήσεις σηµαίνει 
θετική ενασχόληση µε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα, ως µέρος της εσωτερικής τους 
δυναµικής. Για παράδειγµα εντάσσουν στις στρατηγικές τους κάποιο σύστηµα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ή απασχολούν άτοµα από µειονεκτούσες οµάδες.  

5. Πέµπτο είναι το επίπεδο της «παγκόσµιας επιρροής». Εδώ οι επιχειρήσεις δέχονται ότι 
έχουν επιρροή και ευθύνη που ξεπερνά το χώρο στον οποίο είναι δραστηριοποιηµένες. 
Αυτό περιλαµβάνει και επιχειρήσεις που διενεργούν κοινωνικούς ελέγχους στην 
παραγωγική τους αλυσίδα.  

6. Τέλος, έχουµε το επίπεδο «ενσωµάτωσης αποστολής και ευθύνης». Πρόκειται για 
καινοτόµες επιχειρήσεις που έχουν δηµιουργηθεί σε συνεργασία µε ΜΚΟ ή άλλους 
κοινωνικούς φορείς στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τον Καναδά ειδικά µε στόχο την παραγωγή 
προϊόντων ή υπηρεσιών που σε όλα τα στάδια λαµβάνουν υπόψη τις αρχές της ΕΚΕ.  

 
  Αντικατοπτρίζοντας τις πιο πάνω διαφορετικές αντιλήψεις, οι επιχειρήσεις 
εφαρµόζουν δράσεις ΕΚΕ µε πολύ διαφορετικούς τρόπους. Θα επιχειρήσουµε και εδώ µια 
κλιµάκωση.  

1. Το πρώτο επίπεδο είναι εκείνο πέρα από το οποίο πολλές επιχειρήσεις δεν προχωρούν. 
Απλά συντάσσουν έναν κώδικα ηθικής ή έναν οδηγό καλής συµπεριφοράς, στον οποίο 
εκθέτουν µια σειρά από προθέσεις και παραινέσεις σχετικά µε την κοινωνία και το 
περιβάλλον.  

2. Στο επόµενο επίπεδο βρίσκονται επιχειρήσεις που επιθυµούν έντονα την έναρξη ενός 
συγκεκριµένου προγράµµατος που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΚΕ. Για 
παράδειγµα η υιοθέτηση ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης ή η συζήτηση µε 
ένα προµηθευτή σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού του αν αυτός 
λειτουργεί κυρίως σε χώρα του τρίτου κόσµου. Στο επίπεδο αυτό η επιχείρηση έχει 
δραστηριοποιηθεί, αλλά ενεργεί ανεξάρτητα και χωρίς συνεργασία µε άλλους φορείς. Είναι 
η επιχείρηση που µόνη της θέτει τους στόχους, αναλαµβάνει τις δράσεις, προβαίνει σε 
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ελέγχους. Οι δράσεις µπορεί να είναι εφαπτόµενες ή άµεσα σχετικές µε τις βασικές 
λειτουργίες της.  

3. Στο επίπεδο αυτό έχουµε επιχειρήσεις που αποφασίζουν να εφαρµόσουν κάποιο 
σύστηµα αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΕ. Αυτό το διαγνωστικό εργαλείο µπορεί να είναι 
µοναδικό για την επιχείρηση ή να είναι κάποιο από τα αναγνωρισµένα πρότυπα. 
Παραδείγµατα είναι το EMAS και το ISO 14001 για το περιβάλλον, ή το SA 8000 για το 
ανθρώπινο δυναµικό. Όταν χρησιµοποιείται ένα εξωτερικό διαγνωστικό πρότυπο, η 
αξιολόγηση µπορεί να γίνεται είτε εσωτερικά ή από έναν εξωτερικό σύµβουλο.  

4. Το τέταρτο επίπεδο είναι εκείνο κατά το οποίο η ΕΚΕ. ενσωµατώνεται στην επιχείρηση 
στο πλαίσιο ενός πλήρως εξειδικευµένου συστήµατος διαχείρισης. Αυτή η προσέγγιση 
αφορά κυρίως θέµατα περιβάλλοντος και λιγότερο κοινωνίας. Όταν υπάρχει για παράδειγµα 
ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης αυτό σηµαίνει ότι όταν λαµβάνονται 
οποιεσδήποτε αποφάσεις πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η περιβαλλοντική πλευρά τους.  

5. Τέλος, στο επίπεδο αυτό έχουµε επιχειρήσεις που δεν αρκούνται µόνον στην εφαρµογή 
ενός προτύπου ή εξειδικευµένου συστήµατος διαχείρισης. Προχωρούν σε διάλογο µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη τους σχετικά µε τους στόχους των προγραµµάτων ΕΚΕ, τα στάδια 
εφαρµογής, την ποιότητα των ελέγχων, τη δυνατότητα ευρύτερης επικοινωνίας των 
αποτελεσµάτων και καταλήγουν σε δράσεις µέσα από τις οποίες θα έχουν όφελος και τα 
δύο µέρη, επιχείρηση και ενδιαφερόµενα µέρη. 
 

Τοµείς εφαρµογής προγραµµάτων ΕΚΕ µπορούν να διακριθούν σε εκείνους που 
αφορούν το εσωτερικό της επιχείρησης και σε εκείνους που αφορούν το εξωτερικό 
περιβάλλον της. Πιο κάτω αναφέρονται οι τοµείς και δίνονται σύντοµες επεξηγήσεις για 
κάθε έναν από αυτούς. 

• Αποστολή, Αξίες και Όραµα  
• Εργασιακό κλίµα  
• Κοινωνικός διάλογος  
• Ανθρώπινα δικαιώµατα  
• Ενασχόληση µε τις τοπικές κοινότητες  
• Ανάπτυξη τοπικών οικονοµιών  
• Περιβάλλον  
• Αγορά  
• Ηθική  

 Η Αποστολή πρέπει να µεταφέρει στον κόσµο το µοναδικό χαρακτήρα µιας 
επιχείρησης.  Η θεµελίωση της αποστολής και η υποστήριξη των εταιρικών αξιών 
χαρακτηρίζουν µια επιχείρηση. Πολλοί διευθύνοντες πιστεύουν ότι δεν µπορούν να 
ηγηθούν µιας οργάνωσης αν οι σκοποί και οι αξίες της δεν εκφράζονται µε σαφή και 
εµπνευσµένο τρόπο. Οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρίες σχεδιάζουν τις αξίες και τα οράµατά 
τους µαζί µε εκείνους που άµεσα ή έµµεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους και 
τις ενσωµατώνουν στις καθηµερινές διαχειριστικές πρακτικές.  

Αναφορικά µε το εργασιακό κλίµα, τις εργασιακές συνθήκες , ίσες ευκαιρίες , 
κατάρτιση και επαγγελµατική εξέλιξη, αµοιβές και παροχές και δεδοµένου ότι ο όρος χώρος 
εργασίας είναι γενικός, χρησιµοποιούνται τέσσερις συγκεκριµένες περιοχές για την 
περιγραφή της ΕΚΕ στο χώρο αυτό : εργασιακό περιβάλλον, αµοιβές και παροχές, ίσες 



 - 57 -

ευκαιρίες και θέµατα απασχολησιµότητας. Το εργασιακό περιβάλλον καλύπτει 
παραδοσιακούς προβληµατισµούς σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια, τα προγράµµατα 
ευηµερίας, την ισορροπία µεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής, τους τραυµατισµούς 
στους χώρους εργασίας, τη βία και την παρενόχληση. Η κατάρτιση και επαγγελµατική 
εξέλιξη αναφέρεται σε δράσεις διατήρησης του επιπέδου των δεξιοτήτων των εργαζοµένων 
όπως : κατάρτιση, ανάπτυξη επαγγελµατικής καριέρας, ενδυνάµωση και προγράµµατα 
υποστήριξης τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών, που συµβάλλουν στη βελτίωση της 
συνολικής επαγγελµατικής εξέλιξης και τη συµµετοχή των εργαζοµένων στη δια βίου 
κατάρτιση. Με τον όρο αµοιβές και παροχές εννοούνται οι διαδικασίες στελέχωσης, τα 
πακέτα αµοιβών, τα συστήµατα επιβραβεύσεων, οι υπηρεσίες και διευκολύνσεις προς το 
προσωπικό και τις οικογένειές τους, που προσφέρονται πέραν των προβλεπόµενων από το 
νόµο και συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζοµένων.  

 Με την έννοια κοινωνικός διάλογος δηλώνεται ο βαθµός αναγνώρισης και πρακτικής 
εφαρµογής των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε 
συλλογικό επίπεδο, καθώς και η διαχείριση αλλαγών στην επιχείρηση.  H συµµόρφωση µε 
τους νόµους, αλλά και οικειοθελείς δράσεις ενεργοποιούν τον κοινωνικό διάλογο σε κάθε 
επίπεδο, ο οποίος µπορεί να εκφράζεται µέσω της λειτουργίας εργασιακών συµβουλίων, 
διαβουλεύσεων µε τους κοινωνικούς εταίρους. 

 Ο καθορισµός του όρου ανθρωπίνων δικαιωµάτων αντικατοπτρίζεται στη διακήρυξη 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών, η οποία είναι ευρέως γνωστή και 
έχει υιοθετηθεί παγκόσµια. Η έννοια περιλαµβάνει τα ανθρώπινα δικαιώµατα τόσο µέσα στο 
χώρο εργασίας όσο και έξω από αυτόν. Αναφέρεται στο σεβασµό των διεθνώς 
συµφωνηθέντων συνθηκών εργασίας, όπως η απαγόρευση κάθε µορφής διάκρισης και η 
ανάληψη θετικής δράσης για το σκοπό αυτό, καθώς και η ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι. 
Αναφέρεται στον ευρύτερο αντίκτυπο των επιχειρήσεων στην κοινωνία και ασχολείται µε 
τον κοινωνικό αποκλεισµό, τη φτώχεια, το δικαίωµα στην εκπαίδευση, στη διατροφή, στην 
ελευθερία και γενικότερα στο δικαίωµα της ζωής και όχι απλώς της επιβίωσης. Ακόµη, 
αφορά την εφαρµογή µέτρων για την καταπολέµηση της παιδικής ή και της 
καταναγκαστικής εργασίας. 

 Ο όρος συνεργασία µε τις κοινότητες αναφέρεται σε δράσεις και πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσει η επιχείρηση στην τοπική κοινότητα, σε συνεργασία µε άλλους οργανισµούς για 
ένα σκοπό. Η επιχείρηση συνεργάζεται µε την κοινότητα και επενδύει πόρους στην 
υποστήριξη θεµάτων που την ενδιαφέρουν. Περιλαµβάνει παροχές και χορηγίες προς τις 
κοινότητες, όπως δωρεές σε χρήµα ή σε είδος και χορηγίες συγκεκριµένων δράσεων, 
συµµετοχή εργαζοµένων, αναφέρεται είτε στη συνεισφορά των εργαζοµένων στην 
υποστήριξη νέων κατά την περίοδο της εκπαίδευσής τους ή την υποστήριξη και 
παρότρυνση των εργαζοµένων προς τον εθελοντισµό. 

 Ο όρος δηµιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρηµατικότητα αναφέρεται στις 
πρωτοβουλίες της επιχείρησης για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βοήθεια για 
ανάπτυξη µικρών επιχειρήσεων και κατά συνέπεια ανάπτυξη τοπικών οικονοµιών. Επίσης 
µε τον όρο απασχολησιµότητα αναφερόµαστε σε δράσεις και πρωτοβουλίες για αύξηση 
αυτής, µέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων και της δια βίου κατάρτισης. 
Ενώ, παράλληλα επιδιώκεται η υποστήριξη των νεότερων γενεών µέσα από εκπαιδευτικές 
δράσεις. 

 Αναφορικά µε το περιβάλλον ο όρος βιώσιµη ανάπτυξη εµφανίστηκε για πρώτη 
φορά το 1987 στο Brundland Report, όπως έχει πρωτύτερα αναφερθεί. Καλύπτει τον τρόπο 
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µε τον οποίο οι οργανισµοί επιδιώκουν σήµερα οικονοµική ανάπτυξη µε την ταυτόχρονη 
προστασία των πόρων για την ανάπτυξη του αύριο. Αυτό είναι ένα θέµα αυξανόµενης 
σηµασίας και προβληµατισµού για τους υπεύθυνους οργανισµούς. Σήµερα οι επιχειρήσεις 
λαµβάνουν υπόψη την επίδρασή τους στο περιβάλλον σε όλους τους επιχειρηµατικούς τους 
σχεδιασµούς, διαχειρίσεις και µετρήσεις αποτελεσµατικότητας. Η βιωσιµότητα αναφέρεται 
στις δράσεις µιας εταιρίας για µείωση της αρνητικής επίδρασής της. Για παράδειγµα, η 
ύπαρξη διαχειριστικών συστηµάτων µείωσης των εκπεµποµένων ρύπων και η 
αποτελεσµατική χρήση των φυσικών πόρων. Οι πράσινες δράσεις αφορούν δράσεις που 
αναπτύσσει η επιχείρηση µέσα και έξω από την οργάνωσή της για αύξηση της γνώσης των 
περιβαλλοντικών θεµάτων. 

 Αναφορικά µε την έννοια της αγοράς, οι σχέσεις της αλυσίδας εφοδιασµού και η 
διαχείριση των προϊόντων είναι ο πυρήνας του τρόπου µε τον οποίο η ΕΚΕ την επηρεάζει. 
Το πρώτο απαιτεί υπεύθυνες δεσµεύσεις από και προς τους προµηθευτές και τους 
υπεργολάβους και τον καθορισµό προτύπων ποιότητας στον εφοδιασµό και την παραγωγή. 
Μεταξύ άλλων, ο δεύτερος όρος αναφέρεται σε θέµατα όπως οι σχέσεις µε τους πελάτες, οι 
έλεγχοι υγιεινής και ασφάλειας στις διαδικασίες παραγωγής, συσκευασίας και διανοµής. 
Επιπλέον, έρευνα για ευκαιρίες δηµιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών που 
εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες απαιτούνται, ενώ το marketing περιλαµβάνει το σωστό και 
ηθικό marketing και τη διαφήµιση 

 Τέλος, η συµµόρφωση µε τους νόµους είναι απαραίτητη, αλλά δεν είναι πλέον 
αρκετή. Οι δράσεις πέρα από τη συµµόρφωση µε τους νόµους είναι σήµερα ο δρόµος για 
απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η ηθική περιλαµβάνει εταιρικές αρχές και 
δράσεις που υποστηρίζουν τις δηµοκρατικές αρχές, την καταβολή φόρων, την έντιµη 
εµπορία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, µε την ταυτόχρονη αποφυγή κάθε µορφής 
δωροδοκίας, ξεπλύµατος χρήµατος και συνεργασίας µε καταπιεστικά καθεστώτα. 
 

  Οι τρόποι ωστόσο  µε τους οποίους κάθε επιχείρηση δηµοσιοποιεί τη θέση που έχει 
γύρω από το θέµα της κοινωνικής ευθύνης και τις δράσεις που εφαρµόζει διαφέρουν 
ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίο ανήκει, το είδος των δράσεων. 

 
Πιο κάτω περιγράφονται ενδεικτικά κάποιοι από τους τρόπους αυτούς. 

• Κοινωνικός Απολογισµός  
• Θεµατικός Απολογισµός  
• Κώδικας ∆εοντολογίας  
• Πληροφόρηση µέσω του ∆ιαδικτύου  
• ∆ιαβούλευση µε διάφορους εµπλεκόµενους φορείς (stakeholder forum)  
• Εσωτερική επικοινωνία  
• Πρότυπα και ετικέτες προϊόντων  
• Βραβεία και Εκδηλώσεις  
• Ενέργειες marketing συνδεδεµένες µε κοινωνικό σκοπό  
• ∆ελτία Τύπου µέσω του ∆ιαδικτύου 

 Ο όρος κοινωνικός απολογισµός αναφέρεται σε εκδόσεις, µέσα από τις οποίες οι 
επιχειρήσεις υιοθετούν µια ολιστική άποψη αναφοράς των ευρείας κλίµακας ευθυνών τους 
απέναντι σε όσους άµεσα ή έµµεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Ενώ η 
αναφορά εκδίδεται σε οικειοθελή βάση και οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν διαφορετικά 
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µοντέλα, οδηγίες και µεθόδους αναφοράς, ένας κοινωνικός απολογισµός θα µπορούσε 
κατά προτίµηση να περιλαµβάνει µερικά βασικά στοιχεία όπως δήλωση των αρχών της 
επιχείρησης (αποστολή, αξίες, αρχές) , πρακτικές και διαδικασίες , αποτελεσµατικότητα του 
οργανισµού. 

  Προκειµένου να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες πληροφόρησης συγκεκριµένων 
οµάδων φορέων ή να υπογραµµίσουν τη δέσµευσή τους για ένα συγκεκριµένο θέµα, οι 
επιχειρήσεις υιοθετούν διαφορετικού είδους αναφορές, άλλες από τους κοινωνικούς 
απολογισµούς, τους ονοµαζόµενους θεµατικούς απολογισµούς. Οι θεµατικοί απολογισµοί 
είναι εκδόσεις που αναφέρουν την απόδοση µιας επιχειρήσεις σε ένα συγκεκριµένο θέµα 
όπως το περιβάλλον, η υγιεινή και ασφάλεια. Επίσης περιλαµβάνονται ειδικές εκδόσεις που 
στοχεύουν στη διευκρίνιση της θέσης της επιχείρησης πάνω σε ειδικά θέµατα, όπως η 
διαφορετικότητα, η διαφθορά και δωροδοκία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

  Ο Κώδικας ∆εοντολογίας περιλαµβάνει εκείνα τα έγγραφα της επιχείρησης που 
έχουν στόχο να θέσουν εσωτερικούς και οικειοθελείς κανόνες για καθορισµό του είδους των 
αρχών, αξιών που πρέπει να υιοθετήσει στις σχέσεις της µε τους άµεσα ή έµµεσα 
επηρεαζόµενους από τις δραστηριότητές της.  

  Η ιστοσελίδα είναι ένα εργαλείο που όλο και περισσότερο χρησιµοποιείται από τις 
επιχειρήσεις για επικοινωνία θεµάτων ΕΚΕ. Συνήθως έχουν ένα ειδικό τµήµα στην 
ιστοσελίδα τους όπου διατυπώνουν τις πολιτικές τους για το περιβάλλον και άλλα κοινωνικά 
θέµατα. Μπορεί να περιλαµβάνει εκθέσεις και δηµοσιεύµατα, αλλά και νεότερα 
πληροφοριακά στοιχεία.  

 Σχετικά µε τη διαβούλευση µε διάφορους εµπλεκόµενους φορείς, η διαδικασία 
ανάµιξης των άµεσα και έµµεσα εµπλεκοµένων µε τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
(stakeholders) είναι θέµα αυξανόµενου προβληµατισµού. Η διαδικασία κατανόησης των 
απόψεων των εµπλεκοµένων φορέων θα βοηθήσει τον οργανισµό να οικοδοµήσει σχέσεις 
εµπιστοσύνης, να προβλέψει και να διαχειριστεί τις αντιθέσεις, να οικοδοµήσει κοινή 
συναίνεση ανάµεσα στις διάφορες απόψεις. Υπάρχει ποικιλία µεθόδων εµπλοκής των 
επιχειρήσεων µε τους διάφορους φορείς. Οι µέθοδοι αυτές µπορεί να σχετίζονται µε µια και 
µοναδική δράση πάνω σε κάποιο ειδικό θέµα ή µε πιο δοµηµένες, ευρύτερες και 
µακροχρόνιες διαβουλεύσεις. Στην περίπτωση των διαβουλεύσεων, αυτές µπορούν να 
γίνουν µέσω οµάδων εργασίας, δηµοσίων συναντήσεων, συνεντεύξεων, ερωτηµατολογίων. 

  Στην κατηγορία της εσωτερικής επικοινωνίας περιλαµβάνεται η ευρεία σειρά 
εργαλείων που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για να επικοινωνήσουν προς το εσωτερικό 
τους περιβάλλον θέµατα σχετικά µε την ΕΚΕ. ∆ιαφέρει σηµαντικά από επιχείρηση σε 
επιχείρηση, αλλά µερικά κοινά στοιχεία είναι το intranet, οι εφηµερίδες και τα περιοδικά, οι 
συναντήσεις µε το προσωπικό.  
 
  Οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν διαφόρων ειδών πρότυπα για να δηµοσιοποιήσουν 
την ΕΚΕ. Αυτή η κατηγορία αναφέρεται είτε στα ευρέως αποδεκτά πρότυπα ( ISO 9000, 
ISO 14000, SA 8000, EMAS ) ή σε συστήµατα και διαδικασίες υιοθετηµένες από τις 
επιχειρήσεις για αύξηση ή εξασφάλιση επιτευγµάτων σε αναγνωρίσιµο επίπεδο 
αποτελεσµατικότητας επί θεµάτων όπως υγιεινή και ασφάλεια, ποιότητα προϊόντων και 
υπηρεσιών. 
 
  Η κατηγορία βραβεία και εκδηλώσεις αναφέρεται τόσο στα βραβεία που λαµβάνει η 
επιχείρηση για επιτεύγµατα σε συγκεκριµένους τοµείς όσο και στα βραβεία που οργανώνει 
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και απονέµει η ίδια. Αυτά, για παράδειγµα, µπορεί να περιλαµβάνουν ειδικές πρωτοβουλίες 
που οργανώνονται µέσα στην επιχείρηση µε στόχο την επαύξηση των περιβαλλοντικών 
γνώσεων των εργαζοµένων. Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν ειδικές πρωτοβουλίες, 
θεµατικές ηµερίδες ή εκστρατείες οργανωµένες από την επιχείρηση για υποστήριξη ή 
επαύξηση των γνώσεων επί ενός συγκεκριµένου θέµατος ή σκοπού. 
 
  Μέσα από πρωτοβουλίες marketing που είναι συνδεδεµένες µε κοινωνικό σκοπό, οι 
επιχειρήσεις διαθέτουν οικονοµικούς πόρους για αγαθοεργίες ή κοινωνικούς σκοπούς, µε 
την ταυτόχρονη επίτευξη επιχειρηµατικών στόχων. Τέτοιες πρωτοβουλίες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από τις επιχειρήσεις ως επικοινωνιακά εργαλεία για επίδειξη της 
δέσµευσης και της επένδυσή τους σε κοινωνικούς και  ή περιβαλλοντικούς σκοπούς, όπως  
δωρεά ενός συγκεκριµένου ποσού σε αγαθοεργίες µε κάθε µονάδα πωλούµενου προϊόντος.  
 
  Η κατηγορία δελτία τύπου µέσω διαδικτύου αναφέρεται στα ∆ελτία Τύπου που 
περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. ∆ίνει µια άποψη των δηµοσιογραφικών 
κειµένων που η επιχείρηση θέλει να προβάλλει µέσα από την ιστοσελίδα της. Αυτό βέβαια 
δεν σηµαίνει ότι µε τον τρόπο αυτό µπορεί να δοθεί και πλήρης δηµοσιογραφική κάλυψη. 
 
 
5.5 Οι περιβαλλοντικοί δείκτες του Global Reporting Initiative ως εργαλείο 

διοίκησης και οικονοµίας σε µη κερδοσκοπικές οργανώσεις: η 
περίπτωση της Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι οργανισµοί ανά τον κόσµο στην 
προσπάθειά τους να συµµορφωθούν είτε µε το νόµο, είτε µε την αυξανόµενη πίεση για 
πιο υπεύθυνη συµπεριφορά προς το περιβάλλον, δηµοσιεύουν περιοδικά είτε µε τη 
µορφή περιβαλλοντικής δήλωσης, είτε ενσωµατωµένη στο έντυπο της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, τη δράση τους για το περιβάλλον και την επίπτωση της λειτουργίας 
τους σε αυτό. Εδώ και µερικά χρόνια, υπάρχει η τάση να παρουσιάζουν τα στοιχεία αυτά 
µε βάση τους περιβαλλοντικούς δείκτες του Global Reporting Initiative (GRI). Το GRI 
είναι ένας διεθνής οργανισµός που προάγει την αποκάλυψη από επιχειρήσεις και µη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις στοιχείων για το περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο. 
Σύµφωνα µε τους Papaspyropoulos et al. 2008) στην Ελλάδα µόνο οι 9 από τις 270 
εταιρίες του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ακολουθούν τους συγκεκριµένους δείκτες.  
 
  Σύµφωνα µε το GRI (2009) για το 2008 σε ένα σύνολο 960 οργανισµών που τους 
ακολουθούν παγκοσµίως, υπάρχουν και 19 µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί που τους 
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χρησιµοποιούν. Στην Ελλάδα δεν φαίνεται προς το παρόν να τους ακολουθεί κάποιος 
µη κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός οργανισµός (ΜΚΟ). Το GRI προετοιµάζει για το 
2010 δείκτες που θα αφορούν αποκλειστικά ΜΚΟ. Ως πεδίο έρευνας της παρούσας 
εργασίας επιλέχτηκε ο ΜΚΟ κυνηγετική οµοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. 
 

Είναι βέβαιο ότι η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή και οι αρνητικές επιπτώσεις της 
έχουν οδηγήσει διάφορους παγκόσµιους φορείς, όπως τον οργανισµό Ηνωµένων 
Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τη µεταστροφή του 
αρνητικού περιβαλλοντικού προβλήµατος. Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν τόσο 
δράσεις σε εθνικό επίπεδο (Hecht, 2005), όσο και δράσεις σε επίπεδο οργανισµών, 
εταιριών, µη κερδοσκοπικών και µη κυβερνητικών οργανώσεων (UNDSD, 2001). 
Ειδικότερα για το τελευταίο, υπάρχουν συγγραφείς (Hoffman and Woody, 2008) που 
θεωρούν πως για να επιτύχουν δράσεις όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο, είναι οι 
διάφοροι οργανισµοί που πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους, αφού το 
µεγαλύτερο ποσοστό της οικονοµικής δραστηριότητας περνάει απ' αυτούς.  

 
Μια από τις πρωτοβουλίες είναι και η δηµιουργία του Global Reporting Initiative 

(GRI) στα τέλη του 1997. Το GRI δηµιουργήθηκε από την οργάνωση CERES (Coalition 
for Environmentally Responsible Economies) και το Περιβαλλοντικό πρόγραµµα των 
Ηνωµένων Εθνών (UNEP) (Willis, 2003). Αρχικός σκοπός του ήταν η δηµιουργία 
ενιαίων κατευθυντήριων γραµµών  για την έκδοση περιβαλλοντικών απολογισµών από 
τους διάφορους οργανισµούς, οι οποίοι θα αποτελούσαν και ένα µέτρο σύγκρισης της 
περιβαλλοντικής τους συµπεριφοράς (Hedberg and Von Malmborg, 2003). Γρήγορα 
όµως, από το 1998 ήδη, οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές επεκτάθηκαν και στους τοµείς 
της οικονοµικής και κοινωνικής επίδοσης των οργανισµών (Willis, 2003), όπου και 
εφαρµόζονται µέχρι και σήµερα. Παρόλα αυτά, και λόγω του αυξηµένου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος των τελευταίων χρόνων, είναι οι περιβαλλοντικές 
κατευθυντήριες γραµµές, ή αλλιώς δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης (environmental 
performance indicators) που έχουν τύχει µεγαλύτερης έρευνας από ακαδηµαϊκούς και 
ερευνητές. Σύµφωνα µε τον White (2005) οι δείκτες αυτοί είναι µια καλή ένδειξη ότι ένας 
οργανισµός προσπαθεί να µειώσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές του επιπτώσεις. Οι 
κατευθυντήριες οδηγίες εκδόθηκαν µε σκοπό να µπορούν να εφαρµοστούν από ένα 
µεγάλο εύρος οργανισµών, τόσο του µεταποιητικού τοµέα, όσο και του τοµέα των 
υπηρεσιών και µη κερδοσκοπικών, µη κυβερνητικών οργανισµών (GRI, 2006). Παρόλα 
αυτά, το GRI προχώρησε και στη δηµιουργία ξεχωριστών οδηγιών που να µπορούν να 
εφαρµοστούν καλύτερα ανάλογα µε τον τοµέα από τον οποίο προέρχεται ο οργανισµός, 
µια διαδικασία που επεκτείνεται συνεχώς σε όλο και περισσότερους τοµείς. Αυτή την 
περίοδο, βρίσκονται στο στάδιο της δηµιουργίας οι δείκτες για τους µη κυβερνητικούς, 
µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς (ΜΚΟ) µε στόχο έκδοσής τους το 2010, όπως 
προηγούµενα αναφέρθηκε.  
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Στο σηµείο αυτό ερευνώνται πώς αυτοί οι δείκτες µπορούν να απoτελέσoυν 

εργαλείο διοίκησης και οικονοµίας σε τέτοιους οργανισµούς, όπως είναι η κυνηγετική 
οµοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ), ο οποίος αριθµεί πάνω από 55.000 
χιλιάδες µέλη-κυνηγούς κα ι ο οποίος έχε ι ως κύριο σκοπό την προστασία των 
πληθυσµών άγριας πανίδας και ιδιαίτερα τον θηραµατικό πλούτο της χώρας.  

 
 
5.5.1 Μη κυβερνητικού οργανισµοί και αποκάλυψη υπεύθυνων 

πρακτικών 
 
Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι πιέσεις στους διάφορους τύπους οργανισµών για 

βελτίωση της περιβαλλοντικής τους απόδοσης και υπευθυνότητας, µε απώτερο στόχο τη 
βιώσιµη ανάπτυξη της κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς ακόµα να έχει εκδώσει 
κάποια κοινοτική οδηγία, παροτρύνει τους διάφορους οργανισµούς να ενσωµατώσουν 
πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη λειτουργία τους, οι οποίες θα έχουν και 
καλύτερο αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον.  

 
Οι πιέσεις, οι οποίες ουσιαστικά ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 70 (Wiseman, 

1982), αλλά έγιναν εντονότερες µετά την έκδοση «Το κοινό µας µέλλον» της επιτροπής 
Brutland το 1987 και την Σύνοδο του Ρίο το 1992 (Etzion, 2007), δεν έχουν µέχρι 
στιγµής κατευθυνθεί προς την πλευρά των ΜΚΟ. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες αναφορές 
στο θέµα από µερικούς συγγραφείς (O'Dwyer & Unerman 2008, Gray et al. 2006, 
Jepson 2005), οι οποίοι .υπογραµµίζουν την ανάγκη βελτίωσης της υπευθυνότητας των 
ΜΚΟ σε οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.  

 

Ερωτήµατα µπορεί να εγείρει, φυσικά, το θέµα της αύξησης της υπευθυνότητας των 
ΜΚΟ, οργανισµών που πολλές φορές ασχολούνται αποκλειστικά µε στόχο την βελτίωση 
της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευηµερίας. Ο Jepson (2005) αναφέρει, όµως, ότι τα 
τελευταία χρόνια οι ΜΚΟ και ειδικά οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ έχουν µετατραπεί σε 
διακρατικούς πολύπλοκους οργανισµούς, µε χιλιάδες αµειβόµενους υπαλλήλους και 
εξεζητηµένες µεθόδους προώθησης της δράσης τους, που µοιάζουν πολύ µε 
πολυεθνικές εταιρίες. Σηµειώνει µάλιστα, ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 τέτοιες ΜΚΟ µε 
ετήσια έσοδα µεγαλύτερα των 15 εκατοµµυρίων ευρώ. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει 
το ενδιαφέρον πολλών µερών για τη διακυβέρνηση και την υπευθυνότητα τέτοιων 
οργανισµών.  

 
Εξάλλου, σηµειώνει ο ίδιος ο συγγραφέας, η αποκάλυψη από το Ινστιτούτο World 

Watch ότι κάποιες µεγάλες και γνωστές περιβαλλοντικές ΜΚΟ έχουν λειτουργήσει ως 
καταπιεστές αυτοχθόνων πληθυσµών, εγείρει ερωτήµατα περί της συµπεριφοράς και 
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υπευθυνότητάς τους. Το γεγονός επίσης πως οι ΜΚΟ πολλές φορές δέχονται µεγάλα 
ποσά από δωρητές ή χορηγούς, ή απλά µέλη (Ruppel, 2006) ενισχύει την ανάγκη για 
αποκάλυψη του πώς επενδύονται αυτά τα χρήµατα και τι αποτελέσµατα φέρνουν 
σύµφωνα µε το σκοπό που επενδύονται.   

 
Οι Gray et al (2006) αναφέρουν για ποιους λόγους πρέπει οι ΜΚΟ και 

συγκεκριµένα οι µη κυβερνητικές οργανώσεις να είναι υπόλογοι στα ενδιαφερόµενα 
µέρη, κατά παρόµοιο, αλλά όχι ίδιο τρόπο µε τους εµπορικούς οργανισµούς. Πρώτον, 
διότι είναι οργανισµοί που δέχονται δωρεές και χορηγίες, οπότε πρέπει να υπάρχει ένας 
µηχανισµός ελέγχου της υπευθυνότητάς τους ως προς αυτές τις δωρεές. ∆εύτερον, για 
λόγους διαφάνειας, αφού οι ΜΚΟ είναι οργανισµοί υποκείµενοι στο δηµόσιο έλεγχο και 
στην έρευνα των ΜΜΕ. Τρίτον, γιατί οι ΜΚΟ βρίσκονται ενσωµατωµένες σε µια 
κοινότητα οργανισµών µε την οποία µοιράζονται κοινές αξίες και γνώση, άρα πρέπει να 
συµπεριφέρονται υπεύθυνα ως προς τις ΜΚΟ µε τις οποίες βρίσκονται σε 
αλληλεπίδραση. Τέταρτο, διότι ήδη κάποιες εφαρµόζουν µεθόδους αναφοράς και 
δηµοσιοποίησης στοιχείων που τις αφορούν, ανάλογες µε τις µεθόδους των εµπορικών 
οργανισµών.  

 
Τόσο οι Gray et al. (2006) όσο και ο Jepson (2005) συµφωνούν πως ο τρόπος 

απολογισµού από την πλευρά των ΜΚΟ πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες αυτών των οργανισµών και να είναι διαφορετικός από αυτόν των 
εµπορικών οργανισµών. Η εφαρµογή των υπαρχόντων σχεδίων αποκάλυψης στοιχείων 
για το περιβάλλον από µέρους των ΜΚΟ µπορεί να αποτελέσει οδηγό και µορφή πίεσης 
προς τους εµπορικούς οργανισµούς, οι οποίοι, ιδιαίτερα στην Ελλάδα (Gjolberg 2009 και 
Papaspyropoulos et al. 2008), δεν έχουν την τάση να αποκαλύπτουν τη δράση τους για 
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εξάλλου, οι ΜΚΟ έχουν και ένα συγκριτικό 
πλεονέκτηµα. Η λειτουργία τους δεν περιβάλλεται από πολύπλοκες διαδικασίες, οπότε 
τα σχέδια αυτά, όπως για παράδειγµα οι περιβαλλοντικοί δείκτες του GRI, µπορούν πιο 
εύκολα να µετρηθούν και να αποκαλυφθούν σε σχέση µε τους εµπορικούς οργανισµούς.  

 
 
5.5.2 Global reporting initiative και οι περιβαλλοντικοί δείκτες 
 

 

Η αυξανόµενη πίεση για φιλοπεριβαλλοντική δράση των διάφορων οργανισµών 
ανά τον κόσµο οδήγησε κυβερνήσεις, ακαδηµαϊκούς, ινστιτούτα στη δηµιουργία 
διαφόρων τύπων κατευθυντήριων οδηγιών για τα θέµατα που αφορούν

 περιβαλλοντικούς απολογισµούς DEFRA,2005), ή περιβαλλοντικούς 
λογαριασµούς (JMoE, 2002). Η ανταπόκριση των οργανισµών σε αυτή την πίεση 
γινόταν µε διαφορετικό τρόπο από τον καθένα, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 
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συγκριθούν µεταξύ τους οι απολογισµοί, πολλές φορές να έχουν ελλείψεις στο 
περιεχόµενο, καθώς και να υπάρχει ασυνέπεια στην επανάληψη των απολογισµών. Τα 
στοιχεία αυτά διαπιστώθηκαν το 1997 από τον οργανισµό CERES (Willis, 2003) και έτσι, 
σε συνεργασία µε το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα του ΟΗΕ αποφασίστηκε η τυποποίηση 
για όλη την υφήλιο της µορφής και του περιεχοµένου που πρέπει να έχουν οι 
απολογισµοί περιβαλλοντικής απόδοσης. Έτσι δηµιουργήθηκε το Global Reporting 
Initiative, µε κύρια αποστολή να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο για τον απολογισµό σε 
θέµατα αειφορίας ανάλογο µε το πλαίσιο των χρηµατοοικονοµικών απολογισµών.  

 
Το GRI προσέλκυσε από το ξεκίνηµά του ένα µεγάλο και πολυποίκιλο αριθµό 

συµµετεχόντων για την εκπλήρωση των στόχων του µε αποτέλεσµα σήµερα να 
συµµετέχουν στο δίκτυό του σχεδόν 20.000 άτοµα (GRI, 2009). Αυτή η επιτυχία στην 
προσέλκυση ενδιαφεροµένων µερών, οδήγησε σύντοµα το GRI στην τροποποίηση του 
πλάνου του για έκδοση µόνο περιβαλλοντικών κατευθυντήριων γραµµών. Τέθηκε και 
εκπληρώθηκε ο στόχος της δηµιουργίας οδηγιών για την λεγόµενη Τριπλή Προσέγγιση 
(Triple Bottom Line), δηλαδή τον απολογισµό των οργανισµών για τη συνεισφορά τους 
στην οικονοµική ευηµερία, την περιβαλλοντική ποιότητα και το κοινωνικό κεφάλαιο 
(Csrhellas, 2009) . Οι οδηγίες αυτές ονοµάστηκαν «Κατευθυντήριες οδηγίες έκδοσης 
απολογισµών βιωσιµότητας».  

 
Η πρώτη ολοκληρωµένη έκδοση των οδηγιών αυτών έγινε τον Ιούνιο του 2000. 

Αµέσως µετά, το GRI δηµιούργησε µια οµάδα εργασίας µε σκοπό την αξιολόγηση της 
πρώτης αυτής προσπάθειας, ώστε να προχωρήσει στην επόµενη έκδοση (Moneva et 
al., 2006). Η δεύτερη αυτή έκδοση δηµοσιοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2002 στην 
έναρξη της Συνόδου του Γιοχάνεσµπουργκ (GRI, 2002). Η τρίτη και πιο πρόσφατη 
έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών έγινε το 2006 (GRI, 2006). Είναι οι λεγόµενες G3 
οδηγίες και είναι αυτές που χρησιµοποιούνται πια για την έκδοση απολογισµών 
βιωσιµότητας (Brown et al. 2009a, Brown et al. 2009b). Παράλληλα δηµιουργήθηκαν και 
συµπληρώµατα για συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας (GRI, 
2009). Ταυτόχρονα, η διαδικασία αξιολόγησης, προτάσεων και δηµιουργίας δεικτών για 
νέους τοµείς συνεχίζεται διαρκώς. Ανάµεσα στους νέους τοµείς που θα προστεθούν 
είναι και η περίπτωση των ΜΚΟ. Το 2008 σε ένα σύνολο 960 οργανισµών υπήρχαν και 
19 ΜΚΟ που χρησιµοποιούσαν τους δείκτες (GRI, 2009). Παραδείγµατα τέτοιων ΜΚΟ 
σε παγκόσµιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι Ruah Community Services (2009) από την 
Αυστραλία, Environment Agency Abu Dhabi (2008) από το Αµπού Ντάµπι και Trias 
(2009) από το Βέλγιο. Στην Ελλάδα σε έρευνα των Papaspyropoulos et al. (2008) 
διαπιστώθηκε πως µόνο 9 από 270 εισηγµένες του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 
χρησιµοποιούσαν τους δείκτες για έκδοση απολογισµών. Μια µικρή έρευνά επίσης στις 
διαδικτυακές σελίδες µερικών από τους µεγαλύτερους ΜΚΟ της Ελλάδας, έδειξε ότι ούτε 
από αυτούς χρησιµοποιούνται οι GRI δείκτες.  
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Οι δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης των G3 οδηγιών καλύπτουν σχεδόν κάθε 

πτυχή των επιδράσεων που µπορεί να έχει η λειτουργία ενός οργανισµού στο 
περιβάλλον. Πρόκειται για ένα σύνολο 30 δεικτών οι οποίοι κατανέµονται σε εννέα 
πτυχές επίδοσης. Οι εννέα αυτές πτυχές είναι α) υλικά, β) ενέργεια, γ) νερό, δ) 
βιοποικιλότητα, ε) εκποµπές αερίων, υγρά και στερεά απόβλητα, στ) προϊόντα και 
υπηρεσίες, ζ) συµµόρφωση, η) µεταφορές και θ) γενικά. Από τους 30 δείκτες οι 17 
θεωρούνται κύριοι δείκτες επίδοσης, ενώ οι υπόλοιποι 13 συµπληρωµατικοί.  

 
Το GRI φαίνεται να δίνει κυρίως βάρος στην περιβαλλοντική πτυχή, εκποµπές 

αερίων, υγρά και στερεά απόβλητα, αφού το ένα τρίτο των δεικτών περιλαµβάνονται σ' 
αυτή. Μάλιστα από τους δέκα αυτούς δείκτες µόλις οι τρεις θεωρούνται 
συµπληρωµατικοί. Η επιλογή αυτή είναι βέβαια άκρως ορθολογική, αφού σε αυτή την 
πτυχή περιλαµβάνονται οι κυριότερες επιβαρυντικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει η 
λειτουργία ενός οργανισµού στο φυσικό περιβάλλον. Αµέσως µετά, µε τον ίδιο αριθµό 
δεικτών (πέντε) και ισάριθµους κύριους και συµπληρωµατικούς δείκτες είναι οι πτυχές 
της ενέργειας και βιοποικιλότητας. Η πρώτη αφορά τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας 
και τις δράσεις για µείωση της κατανάλωσής της. Η δεύτερη αφορά τις επιδράσεις στο 
φυσικό περιβάλλον και την άγρια ζωή, καθώς και στις πρωτοβουλίες για µείωση των 
επιπτώσεων αυτών. Οι δέκα εναποµείναντες δείκτες κατανέµονται στις υπόλοιπες έξι 
πτυχές. Περιλαµβάνουν τη ροή υλικών που χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία του 
οργανισµού και έχουν σχέση µε το περιβάλλον, όπως κατανάλωση φυσικών πόρων, την 
κατανάλωση νερού και τις πηγές από τις οποίες προέρχεται, τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των προϊόντων στο στάδιο της χρήσης τους από τον καταναλωτή, τις 
µεταφορές του προσωπικού, τη συµµόρφωση µε το περιβαλλοντικό δίκαιο, καθώς και 
την αποκάλυψη στοιχείων για τις συνολικές ετήσιες δαπάνες και επενδύσεις για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (GRI, 2009). 

 
 
 

5.5.3 Κυνηγετική οµοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης και οι 
περιβαλλοντικοί δείκτες του GRI 
 
 

Η κυνηγετική οµοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης (ΚΟΜΑΘ) είναι ένα νοµικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ θεωρείται ως µη 
κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) (Χρυσόγονος και Kαϊδατζής, 2005). Η ΚΟΜΑΘ 
εποπτεύεται από τη διεύθυνση δασών περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, η οποία 
ελέγχει τη διαχείριση των οικονοµικών της πόρων, που προέρχονται κυρίως από τα 
χρήµατα των περισσότερων από 58.000 κυνηγών - µελών των 62 κυνηγετικών 
συλλόγων της Μακεδονίας και Θράκης. Σκοποί της είναι ο συντονισµός της δράσης των 
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Κυνηγετικών Συλλόγων της περιφέρειάς της, η διαφύλαξη των συµφερόντων των 
κυνηγών-µελών της και η προστασία και διαχείριση του θηραµατικού πλούτου µε βάση 
τις αρχές της αειφορίας. Για τον τελευταίο αυτό λόγο, όπως ορίζει το καταστατικό της, 
είναι υποχρεωµένη να διαθέτει το µεγαλύτερο τµήµα των εσόδων της σε δραστηριότητες 
που βοηθούν την προστασία και ανάπτυξη των ειδών της άγριας πανίδας και τη 
βελτίωση των ενδιαιτηµάτων τους. Στην ΚΟΜΑΘ απασχολείται επιστηµονικό 
προσωπικό, δασολόγοι, θηραµατολόγοι, οι οποίοι ενισχύουν µε τις γνώσεις τους το 
προστατευτικό έργο του οργανισµού (Μπίρτσας 2006). Στον οργανισµό αυτό έχουν 
διαπιστωθεί τρία κέντρα κόστους στα οποία κατανέµεται όλη η λειτουργία του. Αυτά είναι 
α) η επιστηµονική υποστήριξη, β) η oµoσπoνδιακή θηροφυλακή και γ) η γραµµατειακή 
και λογιστική υποστήριξη.  

 
Το 2000 αποφασίσθηκε η επιβολή πρόσθετης ετήσιας συνδροµής στους κυνηγούς 

ώστε να δηµιουργηθεί η oµoσπoνδιακή θηροφυλακή. Σκοπός ήταν η αντιµετώπιση των 
παράνοµων πρακτικών άσκησης της θήρας και των πράξεων που δυσφηµούν τον 
κυνηγό. Οι θηροφύλακες ελέγχουν τους κυνηγούς και καταθέτουν µήνυση εναντίον τους, 
εφόσον διαπιστώσουν ότι έχουν επιτελεστεί παραβάσεις του νόµου περί θήρας. Η 
θηροφυλακή απασχολεί σήµερα 62 θηροφύλακες, οι οποίοι εποπτεύουν τις περιοχές 
ευθύνης τους καθηµερινά και όλο το 24ωρο. Όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας της 
έχουν διενεργηθεί περισσότεροι από εκατό χιλιάδες έλεγχοι και πάνω από δυόµισι 
χιλιάδες µηνύσεις (Παπασπυρόπουλος κ.ά., 2008). Πέρα από τη δράση της 
θηροφυλακής, η ΚΟΜΑΘ προχωρά σε φυτεύσεις δενδρυλλίων και σπορές για τη 
βελτίωση των ενδιαιτηµάτων της άγριας πανίδας, εκπονεί προγράµµατα καταγραφής 
των θηραµατικών ειδών και των ενδιαιτηµάτων τους (Μπίρτσας, 2006), ενώ ασκεί και 
έντονη ερευνητική δράση σε θέµατα που αφορούν το κυνήγι στην Ελλάδα, καθώς και 
την διαχείριση της θήρας και των πληθυσµών. Για να επιτευχθούν φυσικά οι δράσεις της 
ΚΟΜΑΘ απαιτούνται κάποιες θυσίες σε υλικά, ενέργεια και γενικά φυσικούς πόρους. 
Αυτές οι θυσίες αναγκαστικά επιστρέφουν στο φυσικό περιβάλλον ως αρνητική 
περιβαλλοντική επίπτωση και ως αρνητικές εξωτερικότητες, αφού σύµφωνα µε 
συγγραφείς (Jasch, 2008), στους οργανισµούς που ανήκουν στον τοµέα των υπηρεσιών 
(όπως και η ΚΟΜΑΘ), όπου δεν υπάρχει και παραγωγή κάποιου χειροπιαστού 
προϊόντος, η κατανάλωση πρώτων υλών και η απόρριψή τους στο περιβάλλον 
θεωρείται ως µη προϊόντικό παράγωγο.  

 
Η διερεύνηση των βιβλίων εσόδων-εξόδων, των ετήσιων οικονοµικών 

απολογισµών και των αποδείξεων πληρωµής του λογιστικού τµήµατος της ΚΟΜΑΘ 
έδωσε µια εικόνα για το ποιες είναι οι εισροές που προκαλούν περιβαλλοντική 
επιβάρυνση. Ανάλογα µε τις εισροές διαπιστώθηκαν και ποια µη προϊόντικά παράγωγα 
υπάρχουν. Τα στοιχεία αυτά, ανάλογα µε την περιβαλλοντική πτυχή των δεικτών 
απολογισµού του GRI παρουσιάζονται ακολούθως.  
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Όσον αφορά την πρώτη περιβαλλοντική πτυχή, τα υλικά, στην ΚΟΜΑΘ 

διαπιστώθηκε ότι είναι λίγα τα σχετιζόµενα µε το περιβάλλον υλικά που 
χρησιµοποιούνται. Όπως σε κάθε οργανισµό του τοµέα των υπηρεσιών, έτσι και εδώ, το 
χαρτί γραφείου είναι το περισσότερο χρησιµοποιούµενο υλικό. Το χαρτί χρησιµοποιείται 
για τις ανάγκες του τµήµατος έρευνας, επιστηµονική υποστήριξη, της γραµµατειακής 
υποστήριξης, καθώς και για το συντονισµό της δράσης, την υποστήριξη και τη 
λειτουργία της θηροφυλακής. Στη θηροφυλακή, επίσης χρησιµοποιείται χαρτί µε τη 
µορφή βιβλίων στα οποία καταγράφονται οι κινήσεις και οι έλεγχοι των θηροφυλάκων. 
Τέλος, µεγάλες ποσότητες χαρτιού χρησιµοποιούνται για την έκδοση των ετήσιων 
περιοδικών της ΚΟΜΑΘ και των φυλλαδίων ενηµέρωσης του κοινού και των κυνηγών. 
Σύµφωνα µε τον Cushman-Roisin (2009) για την παραγωγή ενός µετρικού τόνου 
χαρτιού γραφείου απαιτείται η κοπή 24 δέντρων, η χρήση 25 m3 νερού, 10.061 kwh 
ηλεκτρικού ρεύµατος και 2,57 m3 καυσίµου. Εάν διαπιστωθεί πόσο χαρτί ξοδεύει 
ετησίως η ΚΟΜΑΘ, µπορούν να υπολογιστούν και οι εξωτερικότητες της χρήσης του. 
Όσον αφορά την περιβαλλοντική πτυχή ενέργεια, διαπιστώθηκε ότι η κυριότερη πηγή 
ενέργειας που χρησιµοποιείται είναι η αµόλυβδη βενζίνη. Η βενζίνη είναι αναγκαία στο 
στόλο των 62 οχηµάτων που χρησιµοποιούνται από τους θηροφύλακες, οι οποίοι 
κινούνται συνεχώς στην περιοχή ευθύνης τους, µε αποτέλεσµα να καταναλώνουν 
σηµαντικές ποσότητες καυσίµων. Επίσης, σε πολύ µικρότερο ποσοστό χρησιµοποιείται 
ηλεκτρική ενέργεια για τα γραφεία της ΚΟΜΑΘ, καθώς και έµµεσα, ενέργεια µέσω των 
ταξιδιών που κάνει το διοικητικό και επιστηµονικό προσωπικό µε µέσα µαζικής 
µεταφοράς. Για την περιβαλλοντική πτυχή νερό έγινε αντιληπτό ότι χρησιµοποιείται 
µεν κάποια ποσότητα νερού, αλλά αυτή είναι ελάχιστη φυσιολογικά δεν έχει κάποια 
επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον. Για την περιβαλλοντική πτυχή βιοποικιλότητα, που 
αποτελεί και το πιο ουσιαστικό κοµµάτι της εργασίας της ΚΟΜΑΘ προέκυψαν 
ενδιαφέροντα στοιχεία. Από τη λειτουργία της φαίνεται να υπάρχουν µόνο θετικές 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Για παράδειγµα η βελτίωση ενδιαιτηµάτων για την οποία 
νοικιάζει εκτάσεις και τις αφήνει ακαλλιέργητες βοηθά στην ανάπτυξη των ειδών άγριας 
πανίδας. Η ύπαρξη της θηροφυλακής µε τους ελέγχους των κυνηγών προφυλάσσει τα 
άγρια είδη από παράνοµες πρακτικές θήρας, ενώ προφυλάσσει και είδη των οποίων 
απαγορεύεται η θήρα. Επίσης, η παρουσία του θηροφυλακής, διασφαλίζει ότι δεν γίνεται 
κυνήγι σε προστατευόµενες περιοχές, ενώ διασφαλίζει και τις ορεινές και ηµιορεινές 
περιοχές της χώρας, αφού οι θηροφύλακες είναι υπεύθυνοι να αναλάβουν δράση όταν 
διαπιστώσουν παράνοµες υλοτοµίες, την ύπαρξη φωτιάς, ή οποιασδήποτε ενέργειας 
που υποβαθµίζει το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, η ΚΟΜΑΘ χρηµατοδοτεί προγράµµατα 
καταγραφής και προστασίας της άγριας πανίδας, ενώ πολλές φορές προβαίνει σε 
εµπλουτισµούς ειδών στις δασικές και αγροτικές περιοχές. Η περιβαλλοντική πτυχή 
εκποµπές αερίων, υγρά και στερεά απόβλητα είναι σχετικά εύκολο να εκτιµηθεί όταν 
έχουν υπολογιστεί οι ροές σε υλικά, ενέργεια και νερό. Το GRI (2009) προτείνει για τον 
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υπολογισµό των εκποµπών CO2 τη χρησιµοποίηση των οδηγιών του οργανισµού 
«Πρωτοβουλία για τα αέρια θερµοκηπίου» (Greenhouse Gas Protocol, GHG). Ο 
οργανισµός αυτός παρέχει συγκεκριµένους τρόπους υπολογισµού των εκποµπών τόσο 
από καύσιµα, όσο και από ηλεκτρικό ρεύµα. Όσον αφορά τα υγρά και στερεά απόβλητα, 
αυτά µπορούν να εκτιµηθούν από τις ποσότητες που αγοράστηκαν για υλικά και νερό. 
Αφού, όπως περιγράφηκε παραπάνω, όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται στον τοµέα 
των υπηρεσιών γίνονται µη προϊοντικά παράγωγα, τότε, εφόσον απορρίπτονται όλα, 
είναι γνωστές και οι ποσότητες απόρριψης. Η ανακύκλωση στερεών αποβλήτων είναι 
µια διαδικασία που είναι επιθυµητή από τους δείκτες του GRI, αλλά η τάση τελευταία 
(Schaltegger et al., 2008) προάγει την καθαρότερη παραγωγή, ζητώντας από τους 
οργανισµούς να αναλαµβάνουν ενέργειες πιο αποδοτικής χρήσης των  υλικών, ώστε να 
µη χρειάζονται στη συνέχεια τεχνικές για την απόρριψή τους. Η περιβαλλοντική πτυχή 
προϊόντα και υπηρεσίες είναι η πρόκληση για τους ΜΚΟ. Είναι σηµαντικό να βρεθεί µια 
µονάδα µέτρησης της υπηρεσίας που προσφέρουν, ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η 
περιβαλλοντική επίπτωση που δηµιουργείται κατά την παραγωγή τους ανά µονάδα 
προϊόντος. Παίρνοντας ως παράδειγµα την ΚΟΜΑΘ, ανάλογα µε το κέντρο κόστους 
αναγνωρίστηκαν οι εξής µονάδες υπηρεσίας οι έλεγχοι και µηνύσεις που διενεργούν οι 
θηροφύλακες, οι εκδόσεις, δηµοσιεύσεις του επιστηµονικού τµήµατος του οργανισµού, 
το µέλος-κυνηγός που εξυπηρετείται από τη λειτουργία της ΚΟΜΑΘ.  Όσον αφορά τη 
πτυχή συµµόρφωση και λόγω της φύσης του αντικειµένου εργασίας των ΜΚΟ είναι 
σχεδόν απίθανο να του επιβληθεί πρόστιµο για κάποια περιβαλλοντική επιβάρυνση, η 
οποία και ξεπέρασε τα όρια που προβλέπει ο νόµος. Για την πτυχή µεταφορές η 
ΚΟΜΑΘ και γενικά οι ΜΚΟ δε φαίνεται να προκαλούν κάποιες επιπτώσεις από 
µεταφορά προϊόντων, εφόσον υπάρχουν µόνο υπηρεσίες και όχι προϊόντα. Εδώ 
αναφέρεται µόνο η επίπτωση που προκαλείται από τη µεταφορά του προσωπικού προς 
και από την εργασία τους, οι οποίες καταναλώνουν ενέργεια. Τέλος, η πτυχή γενικά 
αναφέρεται στις δαπάνες και τις επενδύσεις που κάνει ο οργανισµός για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό είναι ίσως και το πιο εύκολο για κάποιον ΜΚΟ, ειδικά 
τους περιβαλλοντικούς ΜΚΟ, και είναι αυτή η πτυχή που µπορεί να αποτελέσει 
παράδειγµα προς µίµηση για τους εµπορικούς οργανισµούς. Για παράδειγµα, στην 
ΚΟΜΑΘ, όπου περισσότερο από 50% των εσόδων της επενδύονται σε προστατευτικές 
προς το περιβάλλον, και ιδιαίτερα προς την άγρια πανίδα, ενέργειες, φαίνεται ξεκάθαρα 
στους χρηµατοοικονοµικούς απολογισµούς του ποια είναι τα ποσά αυτά. Μια τέτοια 
αποκάλυψη µπορεί να δράσει ενηµερωτικά και αποκαλυπτικά προς όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη για το πού ξοδεύονται τα χρήµατα των εισφορών των µελών ή των 
χορηγών ενός ΜΚΟ. 

 
 
 

5.5.4 Περιορισµοί στους περιβαλλοντικούς δείκτες του GRI 
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Η ΚΟΜΑΘ έχει τη δυνατότητα να αποκαλύψει στοιχεία για τις περισσότερες 
περιβαλλοντικές πτυχές του GRI, και για αρκετούς από τους δείκτες του. Υπάρχουν 
όµως στοιχεία που είναι περιοριστικά και δεν αποκαλύπτουν όλη τη δράση που µπορεί 
να αναλαµβάνει ένας ΜΚΟ για την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα τέτοιο στοιχείο 
είναι ότι στην περιβαλλοντική πτυχή υλικά δεν απαιτείται από το GRI η αποκάλυψη 
στοιχείων που αφορά υλικά µε θετική περιβαλλοντική επίπτωση. Όµως αυτό, εκτιµούµε, 
είναι ένα στοιχείο που ενισχύει τη διαφάνεια ενός ΜΚΟ και µπορεί να αποτελέσει δείκτη, 
ώστε κάθε χρόνο να γίνεται προσπάθεια βελτίωσής του. Τέτοια υλικά στην ΚΟΜΑΘ είναι 
οι ποσότητες σπόρων και δενδρυλλίων που φυτεύονται ετησίως για τη βελτίωση των 
ενδιαιτηµάτων της άγριας πανίδας. Είναι υλικά που µπαίνουν στην παραγωγική 
διαδικασία του οργανισµού αυτού µε εκροές, υπηρεσίες που δηµιουργούν, εκτός από 
την βελτίωση του ενδιαιτήµατος, θετικές εξωτερικότητες στο περιβάλλον. Τέτοιες είναι η 
συγκράτηση των εδαφών, η πολλές φορές απαλλαγή τους από τη λίπανση των 
γεωργών, διότι οι σπορές γίνονται σε ενοικιαζόµενες από την ΚΟΜΑΘ εκτάσεις 
γεωργών, οι οποίοι συνήθιζαν να τις καλλιεργούν µε λιπάσµατα, τα οποία η ΚΟΜΑΘ δεν 
χρησιµοποιεί, καθώς και η απορρόφηση των αερίων CO2 από το φύλλωµα των 
δενδρυλλίων. Με το υπάρχον καθεστώς των δεικτών του GRI ζητούνται µόνο τα υλικά 
που προκαλούν αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον.   

 
Στην περιβαλλοντική πτυχή γενικά, το GRI δεν απαιτεί τον υπολογισµό του κόστους 

των µη προϊοντικών παραγώγων, όπως αυτό ορίζεται από τις οδηγίες του IFAC (2005). 
Εκτιµάται ότι όσον αφορά τις ΜΚΟ, όπου δεν υπάρχει χειροπιαστό προϊόν στην 
παραγωγική διαδικασία, αλλά όλες οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται γίνονται 
απόβλητα, αυτό είναι δεσµευτικό, διότι δεν δίνεται η δυνατότητα στον ΜΚΟ να 
διαπιστώσει τις πραγµατικές ροές χρηµάτων σε υλικά που προκαλούν περιβαλλοντική 
επίπτωση, αλλά πιθανόν και απώλειες χρηµάτων για δράσεις υπέρ του φυσικού 
περιβάλλοντος. Αν πάρουµε ως παράδειγµα την ΚΟΜΑΘ, διαπιστώνεται πως αν δεν 
υπολογιστεί το κόστος του µη προϊοντικού παραγώγου, δεν έχει τη δυνατότητα αυτός ο 
ΜΚΟ να εκτιµήσει πόσο µεγάλη είναι η επίπτωσή του κατά τη δράση για παράδειγµα της 
θηροφυλακής. Ειδικά σε αυτό το κέντρο κόστους όπου τα έξοδα για καύσιµα είναι 
πολλά, µια εκτίµηση του κόστους του µη προϊοντικού παραγώγου θα επέτρεπε η 
ΚΟΜΑΘ να λάβει µέτρα για τη µείωση της κατανάλωσης αυτής, ή της χρησιµοποίησής 
της µε πιο αποδοτικό τρόπο.  

 
Τέλος, στους δείκτες του GRI δεν υπάρχει κάποιο πεδίο που να αναφέρεται σε 

οικονοµικά οφέλη που έχουν προκύψει από τη δράση των ΜΚΟ. Ειδικά σε ΜΚΟ που 
ασχολούνται µε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, µια τέτοια απαίτηση από 
το GRI θα έδειχνε ξεκάθαρα ποιο είναι το ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία και το 
περιβάλλον από την παραγωγική διαδικασία της ΜΚΟ. Έτσι, θα υπήρχε µεγαλύτερη 
διαφάνεια ως προς τα ενδιαφερόµενα µέρη, ενώ θα έδινε και µια καλύτερη ένδειξη στην 
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ίδια τη ΜΚΟ για τη δράση της, ώστε να προσπαθεί να τη βελτιώνει κάθε χρόνο. Το 
γεγονός επίσης πως η έκφραση ενός οποιουδήποτε περιβαλλοντικού οφέλους σε 
χρηµατικές µονάδες είναι κατανοητή από τον οποιοδήποτε, σε σχέση µε τις φυσικές 
µονάδες µε τις οποίες κάποιοι δεν είναι εξοικειωµένοι, ενισχύει αυτή τη θέση. Για 
παράδειγµα, από τη µελέτη της λειτουργίας της ΚΟΜΑΘ προκύπτει ένα όφελος όσον 
αφορά την απορρόφηση CO2 από τα δενδρύλλια που φυτεύονται για την προστασία της 
άγριας πανίδας. Αυτό το όφελος αν εκφρασθεί σε χρηµατικές µονάδες και παρουσιασθεί 
σε έναν απολογισµό σύµφωνα µε τις οδηγίες του GRI θα γίνει καλύτερα κατανοητό από 
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

 
 
 

5.5.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες ως εργαλείο διοίκησης και οικονοµίας 
 
 

Η σηµασία ύπαρξης δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης για την αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής συµπεριφοράς ενός οργανισµού έχει υπερθεµατιστεί από πολλούς 
συγγραφείς (Singh et al. 2009, Ditz and Ranganathan 1999). Παρόλο που οι συγγραφείς 
αυτοί αναφέρονται κυρίως σε εµπορικούς οργανισµούς, θεωρούµε ότι η ύπαρξη αυτών των 
δεικτών, και παίρνοντας ως δεδοµένα όλα αυτά που αναφέρθηκαν µέχρι τώρα, είναι 
σηµαντική και για τους ΜΚΟ. Η Jasch (2000) αναφέρει για ποιους λόγους οι 
περιβαλλοντικοί δείκτες µπορούν να είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο διοίκησης και 
οικονοµίας για τους οργανισµούς:  

 
 για σύγκριση της περιβαλλοντικής επίδοσης στο πέρασµα του χρόνου, 
  για να αποκαλυφθούν δυνατότητες αριστοποίησης της λειτουργίας του 
οργανισµού,  

 για να τίθενται και να επιδιώκονται διάφοροι περιβαλλοντικοί στόχοι, 
 για να διαπιστωθούν δυνατότητες µείωσης του κόστους λειτουργίας,  
 για να συγκριθεί η περιβαλλοντική επίδοση µεταξύ οργανισµών,  
 για να ετοιµαστούν περιβαλλοντικοί απολογισµοί ενηµέρωσης του 
κοινού,  

 για να αποτελούν µέσο ενηµέρωσης και παρακίνησης του 
απασχολούµενου προσωπικού για καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση,  

 για να υποβοηθηθεί η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης όπως το EMAS και το ISO 14001.  

 
Η χρήση περιβαλλοντικών δεικτών εκ µέρους ενός οργανισµού έχει αποδειχτεί ότι 

συµβάλλει στη βελτίωση τόσο της εικόνας του και της οικονοµικής του θέσης, όσο και στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Οι Arimura et al. (2008) πιστεύουν ότι η έκδοση 
περιβαλλοντικών απολογισµών µέσω τέτοιων δεικτών βοηθάει έναν οργανισµό να µειώσει 
την περιβαλλοντική του επίπτωση µακροχρόνια. Η Jasch (2009) θεωρεί ότι όταν ένας 
οργανισµός καταγράφει µέσω δεικτών ποια είναι τα περιβαλλοντικά κόστη της παραγωγικής 
του διαδικασίας, τότε µπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη µείωσή τους µέσω 
φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Αυτό του δίνει το πλεονέκτηµα να µειώσει το 
κόστος λειτουργίας του και να προστατεύσει το περιβάλλον. Οι Halkos and Sepetis (2007), 
τέλος, αναφέρουν ότι η αυξηµένη περιβαλλοντική απόδοση ενός οργανισµού έχει θετική 
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επίδραση στην τιµή της µετοχής του. Κάτι που συνεπάγεται τη βελτιωµένη εξωτερική εικόνα 
του.   
 

Εάν οι ΜΚΟ χρησιµοποιήσουν τους δείκτες του GRI, τότε θα έχει το τµήµα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισµού µια ένδειξη για το πώς εξελίσσεται τόσο η 
αρνητική, όσο και η θετική περιβαλλοντική επίπτωση της λειτουργίας του οργανισµού και θα 
προβαίνει στα απαραίτητα µέτρα βελτίωσής της. Θα επιτρέψει, επίσης, στο ίδιο τµήµα να 
θέτει συνεχώς νέους στόχους για την περιβαλλοντική επίδοση του ΜΚΟ. Πολύ σηµαντικό, 
από άποψη οικονοµίας για τον οργανισµό είναι ότι οι δείκτες επιτρέπουν στον ΜΚΟ να 
διαπιστώνει πού υπάρχουν οι µεγαλύτερες ροές χρηµάτων, πόσο αποδοτικές όσον αφορά 
την περιβαλλοντική βελτίωση είναι αυτές και πόσο µπορούν να µειωθούν τα κόστη 
λειτουργίας, χωρίς να επηρεαστούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Εξάλλου, µε µια καλύτερη 
διαχείριση των οικονοµικών πόρων του ΜΚΟ, µπορούν να επιτευχθούν περισσότερες 
δράσεις. Απαραίτητο, µπορεί να αποδειχτεί και το θέµα της σύγκρισης που θα µπορούσαν 
να κάνουν µεταξύ τους οι ΜΚΟ όσον αφορά την περιβαλλοντική απόδοση, κάτι που οι 
δείκτες του GRI το επιτρέπουν. Για παράδειγµα, όσον αφορά την ΚΟΜΑΘ, στην Ελλάδα 
υπάρχουν άλλες έξι κυνηγετικές οµοσπονδίες στα υπόλοιπα έξι διαµερίσµατα της χώρας, οι 
οποίοι έχουν τις ίδιες ευθύνες περί προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και θηραµατικού 
πλούτου. Οι δείκτες και η έκδοση περιβαλλοντικής δήλωσης από την κάθε µια Οµοσπονδία 
θα συνέκρινε το έργο µεταξύ τους και θα έδινε κίνητρα σε αυτές που υστερούν να αυξήσουν 
την περιβαλλοντική τους δράση. Μέσω της ενηµέρωσης µε περιβαλλοντικούς 
απολογισµούς, επίσης, µπορεί να ενισχυθεί η διαφάνεια των ΜΚΟ, ενώ µπορεί να 
παρακινηθεί και το ίδιο το προσωπικό σε φιλικότερη συµπεριφορά ως προς το περιβάλλον. 
Τέλος, µε µια εφαρµογή τέτοιων περιβαλλοντικών δεικτών, οι ΜΚΟ θα µπορούσαν 
ενδεχοµένως να προχωρήσουν στο βήµα της εγκατάστασης συστηµάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. 
 

Σταχυολογώντας, οι ΜΚΟ µπορούν να εφαρµόσουν πρακτικές που ήδη  
εφαρµόζονται από τους εµπορικούς οργανισµούς για την βελτίωση της περιβαλλοντικής 
τους απόδοσης. Βέβαια, δεν υποστηρίζεται ότι οι ΜΚΟ έχουν το ίδιο µερίδιο µε τους 
εµπορικούς οργανισµούς για το περιβαλλοντικό πρόβληµα των ηµερών µας, αλλά 
διαφαίνεται ότι µε την εφαρµογή πλαισίων, όπως οι περιβαλλοντικοί δείκτες του GRI, 
µπορούν να ενισχύσουν το φιλοπεριβαλλοντικό τους προφίλ, να αποτελέσουν παράδειγµα 
και για τους εµπορικούς οργανισµούς, ώστε να ακολουθήσουν και αυτοί τη χρήση τέτοιων 
δεικτών. Να αποτελέσουν βοηθητικά εργαλεία για καλύτερη διαχείριση των οικονοµικών 
πόρων και αύξηση της φιλοπεριβαλλοντικής τους δράσης και απόδοσης, καθώς και να 
βοηθήσουν στη µείωση του κόστους της αρνητικής περιβαλλοντικής επίπτωσης και την 
αύξηση των δαπανών για δηµιουργία θετικής περιβαλλοντικής επίπτωσης. Η όλη ανάλυση 
βασίστηκε στο πλαίσιο του GRI διότι αυτό φαίνεται να είναι πια το πιο διαδεδοµένο για την 
έκδοση περιβαλλοντικών απολογισµών. Η ανάλυση της περίπτωσης της ΚΟΜΑΘ απέδειξε 
ότι ήδη µε το υπάρχον πλαίσιο δεικτών που εκδόθηκε από το GRI το 2006, µπορεί να 
παρουσιαστεί το µεγαλύτερο εύρος της δράσης και της επίπτωσης της ΚΟΜΑΘ στα 
ενδιαφερόµενα µέρη. Τέλος, εντοπίστηκαν τα σηµεία που δεν µπορούν µε το υπάρχον 
σύστηµα να παρουσιαστούν και που στη συνέχεια θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά 
την δηµιουργία συµπληρωµατικών δεικτών για τους ΜΚΟ από το GRI. Μια διαδικασία, 
βέβαια, που είναι ήδη σε εξέλιξη µε ηµεροµηνία παρουσίασης των νέων δεικτών το 2010. 
 
 

5.6 Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως προϋπόθεση για την αειφόρο 
ανάπτυξη 
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Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) είναι µία έννοια σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες 
ενσωµατώνουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους 
δραστηριότητες και στην αλληλεπίδρασή τους µε τα ενδιαφερόµενα µέρη σε εθελοντική 
βάση, καθώς συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο πως η υπεύθυνη συµπεριφορά 
οδηγεί σε αειφόρο επιχειρηµατική επιτυχία (Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 
 
Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) είναι ένα δείγµα σαφούς και αποδεκτής 

αναγνώρισης από τους οικονοµικούς συµµετόχους, αναφορικά µε τη σηµασία των 
αρµοδιοτήτων τους, τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την κοινωνία. Η εταιρική Κοινωνική 
ευθύνη αποτελεί µια εξισορροπητική αρχή για την οικονοµία της αγοράς, αλλά και την 
κατάσταση της αειφόρου ανάπτυξης (Εναρκτήρια οµιλία του κ. Francis Mer, Γάλλου 
Υπουργού Οικονοµίας, Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, στο συνέδριο του UN Global 
Compact για τη ∆ιαφάνεια και την καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς, στις 26 και 27 Ιανουαρίου 
του 2004). 

 
Αειφόρος Ανάπτυξη είναι : η ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος 

χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές 
τους ανάγκες (Ηνωµένα Έθνη, ∆ιάσκεψη του Ρίο 1992). 

 
 

Οι άξονες της ΕΚΕ 
 

 
 
5.7   Περιβαλλοντικοί δείκτες – ∆είκτες αειφορίας 

Οι ∆είκτες είναι σειρές µετρήσεων µε σκοπό την απλοποίηση, ποσοτικοποίηση και 
επικοινωνία της πληροφορίας. Η χρησιµοποίησή τους εξυπηρετεί την ανάδειξη της 
πληροφορίας που δεν είναι εµφανής, όπως για παράδειγµα το ποσό της ενέργειας που 
απαιτείται για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν 
δείκτης για την συγκριτική ενεργειακή αξιολόγηση διαφορετικών µεθόδων παραγωγής.   

  Οι ∆είκτες επιτελούν τρεις βασικές λειτουργίες :  
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• Αυξάνουν την ποσότητα και την ποιότητα της πληροφορίας. 
• Παρέχουν κατανοητές πληροφορίες στους αποφασίζοντες. 
• Μετρούν την πρόοδο ως προς την επίτευξη κάποιου στόχου. 

  Συγκεκριµένα, οι περιβαλλοντικοί δείκτες ή αλλιώς δείκτες αειφορίας σχεδιάζονται για 
την µέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων οποιουδήποτε συνόλου διεργασιών είτε 
πρόκειται για ολόκληρο τον πλανήτη ή για µια περιοχή, µια χώρα ή έναν οργανισµό.  Στις 
µέρες µας ενώ χρησιµοποιούνται κατά κόρον στις εθνικές απογραφές, όπως στην εθνική 
απογραφή για τα αέρια του θερµοκηπίου, υπάρχει αυξανόµενο ενδιαφέρον για την 
χρησιµοποίησή τους και σε επιχειρήσεις για την µέτρηση και αναφορά των 
περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. 

  

  Η µέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ορίζεται από τον παγκόσµιο οργανισµό 
τυποποίησης, ISO, ως «η συνεχής εσωτερική πρακτική διοίκησης που χρησιµοποιεί δείκτες 
για την παροχή δυναµικών πληροφοριών σχετικών µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ενός 
οργανισµού.  Οι µετρήσεις µε τη χρήση των δεικτών µπορούν να γίνουν µε τρεις 
διαφορετικούς τρόπους παρέχοντας πληροφορίες σε διαφορετικές θεµατικές σχετικές µε το 
περιβάλλον:  

 Οι επιδόσεις που σχετίζονται µε τη λειτουργία της εταιρίας: Οι δείκτες που 
χρησιµοποιούνται µετρούν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις που συνδέονται άµεσα µε 
την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. Για παράδειγµα η ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύµατος, η ποσότητα αποβλήτων που παράγεται σε ένα χρόνο, το ποσό 
του απαραίτητου νερού για την παραγωγή ενός προϊόντος. 

 Οι επιδόσεις που σχετίζονται µε τη διοίκηση της εταιρίας: Οι δείκτες που 
παρουσιάζουν περιβαλλοντικές πληροφορίες απόλυτα συνδεδεµένες µε τη διοίκηση 
της εταιρίας όπως ο αριθµός των περιβαλλοντικών στόχων που επιτεύχθηκαν, ο 
αριθµός των εργαζοµένων που εκπαιδεύτηκαν σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, τα 
κόστη που προκύπτουν από την περιβαλλοντική διαχείριση. 

 Οι επιδόσεις που σχετίζονται µε το άµεσο περιβάλλον: Οι δείκτες χρησιµοποιούνται 
για την παρουσίαση πληροφορίας σχετική µε τις επιδράσεις στο άµεσο περιβάλλον 
της εταιρίας, όπως η τιµή του BOD (βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο) των 
αποβλήτων που διοχετεύονται στον παρακείµενο αποδέκτη, ή το επίπεδο του 
θορύβου στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης.  

  

Πιο συγκεκριµένα η µέτρηση και η καταγραφή των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
µπορεί να βοηθήσει τον οργανισµό σας µε τους ακόλουθους τρόπους:  

• ∆ιερεύνηση του βαθµού συµµόρφωσης της επιχείρησης µε τις υπάρχουσες νοµικές 
διατάξεις, όρια εκποµπών. 

• Ανάδειξη των λειτουργιών που επιβαρύνουν το περιβάλλον και χρίζουν ιδιαίτερης 
προσοχής και των ευκαιριών για βελτίωση της παραγωγικότητας. 

• Συστηµατική καταγραφή των περιβαλλοντικών επιδόσεων και τήρηση ιστορικών 
αρχείων που µπορούν να εξυπηρετήσουν τις περιβαλλοντικές εκθέσεις.  

• Αποτίµηση της επιτυχίας προς την επίτευξη κάποιου στόχου και πρόσβαση σε 
πληροφορίες συγκρίσιµες προς τις επιδόσεις κάποιας άλλης εταιρίας. 
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• Εύκολη επικοινωνία µεταξύ των άµεσα ενδιαφεροµένων. Για παράδειγµα οι 
πληροφορίες που συλλέγονται µπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για τον έλεγχο 
συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία, όσο και για τη µέτρηση του οικονοµικού 
αποτελέσµατος από διαφορετικούς χρήστες. 

 
 
  Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει παραδείγµατα δεικτών όπως προτείνονται από την 
παγκόσµια πρωτοβουλία για τις περιβαλλοντικές εκθέσεις (Global Reporting Initiative - 
Sustaibability Reporting guidelines). 

  

Περιβαλλοντικό πρόβληµα Παράδειγµα δείκτη 

Εξοικονόµηση πρώτων υλών Συνολική ποσότητα πρώτων υλών 

Εξοικονόµηση ενέργειας Ποσοστό ενέργειας που προέρχεται από 
ανανεώσιµες πηγές 

Χρήση νερού Ποσότητα νερού που ανακυκλώνεται 

Προστασία της βιοποικιλότητας Έκταση- Τρόπος χρήση γης 

Μείωση Εκποµπών και αποβλήτων Μείωση τοξικών, CFCs και άλλων επικίνδυνων 
υλικών 

Έλεγχος προµηθευτών Το ποσοστό των προµηθευτών µε περιβαλλοντική 
πιστοποίηση 

Παρεχόµενα προϊόντα και υπηρεσίες Ποια και πόσο σηµαντικά προβλήµατα προκύπτουν 
από την τελική χρήση των προϊόντων- υπηρεσιών 

Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία Κόστος συµµόρφωσης/ κόστος από ενδεχόµενα 
πρόστιµα 

Μεταφορές- Εφοδιαστική αλυσίδα Αριθµός και τύπος περιβαλλοντικών προβληµάτων 
που προκύπτουν από την εφοδιαστική αλυσίδα της 

επιχείρησής µου 
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5.8   Πλεονέκτηµα η υιοθέτηση της αειφορίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

 

Σε µια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος και η αρµονική συµβίωση του 

ανθρώπου µε τη φύση έχουν πάρει µεγάλες διαστάσεις, ο ΟΗΕ θέσπισε το 1991 την έννοια 

της αειφόρου ανάπτυξης. Με τον όρο αυτό εννοούµε την ανάπτυξη που υλοποιείται σε 

τέτοιο βαθµό, ώστε να αποδίδεται περίπου το ίδιο ποσοστό ανάπτυξης και στις επόµενες 

γενιές. ∆ιάφορες χώρες ανά χρονικά διαστήµατα παίρνουν µέτρα για την υποστήριξη της 

αειφόρου ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ ενεργός σε θέµατα προστασίας 

περιβάλλοντος, ακολουθεί διττή περιβαλλοντική πολιτική τύπου «bonus - malus», σε 

επίπεδα: α) ανάπτυξης θεσµικού πλαισίου. Υπάρχουν περισσότερα από 500 νοµοθετικά 

κείµενα για το περιβάλλον τα οποία αναθεωρούνται κάθε 5 χρόνια και β) παροχής 

οικονοµικών κινήτρων, περίπου 26% των κονδυλίων του ΕΣΠΑ θα αφορούν επενδύσεις 

στο φυσικό περιβάλλον και άλλα 10 δισ. ευρώ θα δοθούν σε γειτονικές χώρες της Ε.Ε. για 

τον ίδιο λόγο.  

 

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι µόνον ευθύνη των κρατών, αλλά και των 

επιχειρήσεων. Υφίσταται ως κίνηµα από τη δεκαετία του 1960, υλοποιείται όµως ουσιαστικά 

από τις επιχειρήσεις τη δεκαετία του 1990, λόγω των συνεχών νόµων που άρχισαν να 

εκδίδονται. Το ευρωπαϊκό δίκαιο στηρίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Το 

υφιστάµενο καθεστώς βελτιώθηκε µε τη νέα νοµοθεσία για περιβαλλοντική ευθύνη που 

τέθηκε σε ισχύ από 1/5/2007 και 

 

 Παρέχει έννοµο συµφέρον σε οποιονδήποτε καταγγείλει περιβαλλοντική ζηµιά. 

 Υποχρεώνει για την αποκατάσταση της ζηµιάς. Με τη νέα δηλαδή νοµοθεσία ο 

ρυπαίνων δεν χρεώνεται πια απλά ένα πρόστιµο, αλλά υποχρεούται να 

αποκαταστήσει τη ζηµιά στο περιβάλλον, κάτι που σηµαίνει πελώρια κόστη. 

 Αποδίδει αντικειµενική και υποκειµενική ευθύνη στους ρυπαίνοντες.  

Η παραπάνω αρχή, «ο ρυπαίνων πληρώνει», υιοθετήθηκε πρόσφατα σε σχέδιο 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε το οποίο ενσωµατώνεται η κοινοτική οδηγία 

2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη. Είναι η 35η οδηγία για το περιβάλλον που 

ενσωµατώνει το προαναφερόµενο υπουργείο στο εθνικό µας δίκαιο. Εποµένως, µια 

επιχείρηση, για να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη, θα πρέπει να διαχειρίζεται τόσο τις 

άµεσες επιπτώσεις της στο περιβάλλον (η λειτουργία της επιβαρύνει το περιβάλλον είτε µε 

την κατανάλωση φυσικών πόρων –πρώτες ύλες, ενέργεια– είτε µε την παραγωγή 

αποβλήτων), όσο και τις έµµεσες (τα προϊόντα της και η χρήση τους από τους τελικούς 

καταναλωτές, η οποία επιβαρύνει το περιβάλλον). 
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Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι το σύνολο των ενεργειών που πραγµατοποιούν οι 

επιχειρήσεις για να συµβάλουν στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

ζητηµάτων, µε κρίσιµη πτυχή το φυσικό περιβάλλον. Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης υφίσταται από τον 18ο αιώνα ως πρακτική των επιχειρήσεων µε τη µορφή της 

χορηγίας και της φιλανθρωπίας και απέκτησε ουσιαστική εφαρµογή την τελευταία δεκαετία. 

Σήµερα η ΕΚΕ είναι ένα από τα εργαλεία για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων και, σύµφωνα µε τον ΟΗΕ, περιλαµβάνει τα εξής: 

 Θέµατα προστασίας περιβάλλοντος (εξοικονόµηση φυσικών πόρων, διαχείριση 

αποβλήτων). 

 Κοινωνικά θέµατα (δικαιώµατα των εργαζοµένων, ανθρώπινα δικαιώµατα). 

 Θέµατα ορθής εταιρικής διακυβέρνησης (διαφάνεια, εταιρική ηθική, αξιοκρατία). 

Τα παραπάνω προέρχονται από τη θέσπιση των 10 αρχών του Οικουµενικού 

Συµφώνου (Global Compact) για την ΕΚΕ από τον ΟΗΕ και από την έκδοση της Πράσινης 

Βίβλου της Ε.Ε., που σκοπό έχουν να κινητοποιήσουν τον ιδιωτικό τοµέα, ώστε να 

υιοθετήσει δράσεις στα παραπάνω θέµατα. Πρέπει στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι το 

Οικουµενικό Σύµφωνο (Global Compact) είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα εθελοντικής 

πρωτοβουλίας για την προώθηση των συγκεκριµένων αρχών υπευθυνότητας, όπως 

άλλωστε είναι και η ΕΚΕ. Οφείλουµε να τονίσουµε ότι η ΕΚΕ παραµένει µέχρι και σήµερα 

σε εθελοντικό επίπεδο παρά την κατάσταση του πλανήτη, ενώ αντιθέτως η προστασία του 

περιβάλλοντος είναι νοµικά κατοχυρωµένη. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν οι επιχειρήσεις απλά και 

µόνο τηρούν τους νόµους, δεν είναι και κοινωνικά υπεύθυνες, η εταιρική κοινωνική ευθύνη 

κάνει την υπέρβαση.  

Ο Bowen, που θεωρείται και ο «πατέρας» της ΕΚΕ, διατυπώνει ότι η «κοινωνική 

υπευθυνότητα αναφέρεται στην υποχρέωση των επιχειρηµατιών να επιδιώκουν εκείνες τις 

πολιτικές και να λαµβάνουν εκείνες τις αποφάσεις ή να ακολουθούν εκείνες τις γραµµές 

δράσης, που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τους στόχους και τις αξίες της κοινωνίας µας». 

Αντιλαµβανόταν, δηλαδή, την ΕΚΕ ως µια εθελοντική δέσµευση που συµπληρώνει τους 

ελέγχους της νοµοθεσίας, του ανταγωνισµού και του εθιµικού δικαίου. Οι επιχειρήσεις που 

θέλουν να πρωτοπορούν επιλέγουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν µια στρατηγική 

ΕΚΕ που περιλαµβάνει ενέργειες ως µέρος του περιβαλλοντικού τους σχεδίου. Τέτοιες 

ενέργειες είναι η ανακύκλωση και η διαχείριση αποβλήτων, η εξοικονόµηση φυσικών 

πόρων, ο εθελοντισµός, όπως η  δεντροφύτευση,  ο καθαρισµός των ακτών. 
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Η ανάληψη δράσεων ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις επιφέρει σηµαντικά οφέλη, µε 

µοναδική ίσως αδυναµία ότι τα περισσότερα από αυτά εισπράττονται µεσοµακροπρόθεσµα. 

Τα σηµαντικότερα από αυτά τα οφέλη είναι: 

1. Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης ως υπεύθυνη και εποµένως δυνατότερο brand 

name. Μείωση του ρίσκου και καλύτερες σχέσεις µε τους stakeholders (κοινωνία, ΜΚΟ, 

µέτοχοι, προσωπικό, πελάτες). 

2. Μείωση λειτουργικού κόστους. 

3. Βελτιστοποιείται η ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

4. Αυξάνεται η ικανοποίηση, η δέσµευση και η παραγωγικότητα των εργαζοµένων. 

5. Βελτιώνεται η ανταπόκριση της κοινής γνώµης και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 

6. Προσέλκυση κεφαλαίων από κοινωνικά υπεύθυνους επενδυτές, το οποίο συνεπάγεται 

δέσµευση στη συνεχή βελτίωση και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Ταυτόχρονα όµως υπάρχουν και κίνδυνοι όταν αναλαµβάνει κανείς τέτοιες 

πρωτοβουλίες, κυρίως για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Τέτοιοι 

κίνδυνοι είναι: 

1. Η µη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία για την προστασία του ατόµου και του 

περιβάλλοντος. 

2. Η αποδοκιµασία για µη υπεύθυνη συµπεριφορά. 

3. Η απόρριψη από τους επενδυτές λόγω υπόνοιας ότι θα υποστηρίξουν µια µη υπεύθυνη 

επιχείρηση. 

Ακόµη, επειδή οι υπεύθυνες επιχειρήσεις αποτελούν επενδύσεις χαµηλού κινδύνου, 

σύµφωνα µε το European Social Investment Forum (Eurosif), οι υπεύθυνες επενδύσεις 

έχουν αυξηθεί αισθητά. Υπάρχουν σήµερα διεθνείς χρηµατιστηριακοί δείκτες αειφορίας, 

όπως FTSE4GOOD, Dow Jones Sustainability Index, Advanced Sustainable Performance 

Indices, οι οποίοι εξετάζουν την πορεία, απόδοση των επιχειρήσεων σε θέµατα ΕΚΕ και 

αειφορίας, δηλαδή κρίνουν τη δέσµευσή τους απέναντι στη συνεχή βελτίωση επί αυτών. 

Έτσι, ο ανταγωνισµός που υπάρχει σήµερα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που 

δηλώνουν υπεύθυνες να το αποδεικνύουν απέναντι στους µετόχους, ακόµα και όταν δεν 
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είναι νοµικά υποχρεωµένες. Αυτό γίνεται µε τον κοινωνικό απολογισµό ή τον απολογισµό 

αειφορίας, ο οποίος περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις επιδόσεις τους σε κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά θέµατα. Ιστορικά, ο κοινωνικός απολογισµός είναι συνέχεια της 

περιβαλλοντικής δήλωσης, η οποία καθιερώθηκε µέσω του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 

EMAS το 1993 και περιγράφει τις δράσεις και τους στόχους που έχουν υλοποιήσει ή που 

σχεδιάζουν να υλοποιήσουν για το περιβάλλον, την κοινωνία και το άτοµο. Οι επιχειρήσεις 

που διαθέτουν EMAS είναι υποχρεωµένες να εκδίδουν ετησίως την περιβαλλοντική αυτή 

δήλωση. Η ετοιµασία του απολογισµού γίνεται µε βάση κάποια διεθνή πρότυπα αναφοράς, 

όπως το Global Reporting Initiative (1.500 οργανισµοί σε 70 χώρες έχουν υιοθετήσει τους 

δείκτες GRI, επίσηµου φορέα του ΟΗΕ που εκδίδει διεθνείς δείκτες µέτρησης 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων των οργανισµών) και το Accountability 

Assurance Standard (AA1000), τα οποία περιλαµβάνουν διεθνούς δείκτες και οδηγίες για το 

τι πρέπει να αναφέρεται και να αναλύεται σε έναν απολογισµό σχετικά µε τη βιώσιµη 

ανάπτυξη (Sustainnability Reporting Guidelines). Οι απολογισµοί που έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τα παραπάνω πρότυπα αναφοράς επιτρέπουν: 

 Μια ολοκληρωµένη εικόνα για το εταιρικό κοινωνικό έργο της επιχείρησης. 

 Την παρακολούθηση της διαχρονικής πορείας της επιχείρησης. 

 Τη διευκόλυνση στη σύγκριση της επίδοσης µεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων. 

Οι επιχειρήσεις, που θέλουν, εποµένως, να ασχοληθούν µε την ΕΚΕ και να αποκτήσουν 

έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, µπορούν να στηριχθούν σε εταιρικά δίκτυα, όπου 

επιχειρήσεις από κοινού διαχειρίζονται θέµατα ΕΚΕ. Τέτοια δίκτυα είναι: Το Ελληνικό ∆ίκτυο 

για την ΕΚΕ, η Ευρωπαϊκή Συµµαχία για την ΕΚΕ, το Παγκόσµιο Επιχειρηµατικό Συµβούλιο 

για την αειφόρο ανάπτυξη, η Οικονοµική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος 

του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Τέλος, και ειδικά για το τελευταίο αυτό δίκτυο, πρέπει 

να αναφέρουµε ότι είναι µια δράση του χρηµατοοικονοµικού κλάδου που αποτελείται από 

περίπου 200 τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισµούς και διαχειριστές κεφαλαίων, οι οποίοι 

έχουν δεσµευτεί για την προώθηση τέτοιων θεµάτων. Ανάµεσα σε αυτές υπάρχουν και 

ελληνικές εταιρίες. 

Οι έννοιες της αειφορίας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενώ έχουν εθελοντικό 

χαρακτήρα, λόγω όµως του τρόπου ζωής στις πόλεις, αλλά και των ακραίων καιρικών 

φαινοµένων που παρατηρούνται συχνότερα σήµερα εξαιτίας της καταστροφής του 

περιβάλλοντος, γίνονται όλο και πιο αναγκαία η υιοθέτηση τους αρχικά από τις µεγάλες 

επιχειρήσεις και κυβερνήσεις των κρατών παγκοσµίως και στη συνέχεια από το σύνολο της 

κοινωνίας. Η έκδοση αυστηρότερων νόµων για την προστασία του περιβάλλοντος και του 
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ατόµου, η χορήγηση µεγαλύτερων κονδυλίων, αλλά και η καθιέρωση του κοινωνικού ή 

περιβαλλοντικού απολογισµού χωρίς να απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία, 

αποδεικνύουν σε µεγάλο βαθµό την ευαισθητοποίηση των φορέων σε ιδιωτικό και δηµόσιο 

τοµέα. 

Η όλη αυτή κινητοποίηση εννοείται ότι σηµαίνει επιπλέον έξοδα για τις επιχειρήσεις, τα 

οποία όχι µόνο καλύπτονται, αλλά παρατηρούνται και κέρδη από την εικόνα µιας υγιούς 

επιχείρησης µε ευαισθησίες και ανθρώπινο πρόσωπο. 

Είναι επίσης πολύ θετικό η δηµιουργία ενός συστήµατος οργανισµών και φορέων που 

έχουν θεσµοθετήσει αρχές, δείκτες και βραβεία και οποίοι είναι διαθέσιµοι να µοιραστούν 

την τεχνογνωσία τους µε τον επιχειρηµατικό κόσµο.  

 
5.9 Εταιρική διακυβέρνηση και πράσινη επιχειρηµατικότητα της Τράπεζας 

Πειραιώς 
 
 

 
 

 Με σκοπό τη διαφύλαξη του εταιρικού συµφέροντος και των συµφερόντων των 
µετόχων της, η Τράπεζα Πειραιώς έχει προσαρµοστεί στα οριζόµενα από το θεσµικό 
πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης µε: 

• την προσαρµογή της σύνθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, ώστε να είναι 
σύµφωνη µε τα ισχύοντα περί Εκτελεστικών, µη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων 
µελών , 

• την Επιτροπή Ελέγχου, απαρτιζόµενη από µη Εκτελεστικά µέλη και Ανεξάρτητα µη 
Εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί 
σε ετήσια βάση την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος 
Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Τράπεζας και Οµίλου, µε βάση τα σχετικά στοιχεία 
και πληροφορίες της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, τις διαπιστώσεις και 
παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και των εποπτικών αρχών,  

• την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, µε σκοπό να καλύπτονται αποτελεσµατικά όλες 
οι µορφές κινδύνων, περιλαµβανοµένου του λειτουργικού και να διασφαλίζεται ο 
ενοποιηµένος έλεγχός τους, η εξειδικευµένη αντιµετώπισή τους και ο απαιτούµενος 
συντονισµός σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση, 

• τη Γενική ∆ιεύθυνση Εταιρικής ∆ιοίκησης, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη 
δράσεων και προγραµµάτων εταιρικής διακυβέρνησης που εγκρίνει η ∆ιοίκηση και 
την εποπτεία της εφαρµογής τους στην Τράπεζα και στις εταιρείες του Οµίλου στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, η Γενική ∆ιεύθυνση Εταιρικής ∆ιοίκησης 
εποπτεύει τη λειτουργική υποστήριξη των εργασιών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του 
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Εκτελεστικού Συµβουλίου και του Γραφείου Προέδρου, µε εφαρµογή βέλτιστων 
πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, 

• τον Εσωτερικό Κανονισµό Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Λειτουργίας, µε τον οποίο 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και η σύµµετρη πληροφόρηση και καλύπτονται θέµατα, τα 
οποία δεν προβλέπονται από το καταστατικό της Τράπεζας, αλλά είναι απαραίτητα 
για την εύρυθµη λειτουργία της,  

• τον Κώδικα ∆εοντολογίας που διέπει τις υποχρεώσεις του προσωπικού της 
Τράπεζας,  

• τη Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης κατά 
την Πράξη 2577/2006 του ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος), η οποία είναι 
ανεξάρτητη, αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω της Επιτροπής Ελέγχου και 
στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και έχει την ευθύνη του 
εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο Οµίλου,  

• τη ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης, η οποία θεσπίζει και εφαρµόζει 
διαδικασίες και εκπονεί ετήσιο πρόγραµµα κανονιστικής συµµόρφωσης, µε στόχο να 
επιτυγχάνεται η έγκαιρη και διαρκής συµµόρφωση του οµίλου προς το ισχύον 
ρυθµιστικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας τη συµµόρφωση µε το κανονιστικό πλαίσιο για 
την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες µέσω 
της τραπεζικής λειτουργίας, αλλά και για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, τις 
Υπηρεσίες Ενηµέρωσης Επενδυτών, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών 
Ανακοινώσεων, που είναι επιφορτισµένες µε το έργο της πληροφόρησης των 
επενδυτών, των µετόχων και των αρµόδιων εποπτικών αρχών αντίστοιχα. 

Η συνεργασία µε κοινωφελείς οργανισµούς µε άξονα την προσφορά της τράπεζας στο 
τρίπτυχο "Παιδί, Οικογένεια, Υγεία" αποτελεί στρατηγική επιλογή για στοχευµένες 
κοινωνικές παρεµβάσεις. Ενδεικτικά παραδείγµατα αποτελούν τα εξής: 

• η ενίσχυση των πολυµελών οικογενειών στη Θράκη µέσω ειδικού προγράµµατος, σε 
συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλάδας,  

• η ενίσχυση κοινοτήτων απεξάρτησης νέων από τα ναρκωτικά και η ενεργός 
συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης και επανένταξής τους στην κοινωνία,  

• η συστηµατική ενίσχυση οργανωµένων κοινοτήτων, συλλόγων και οργανώσεων για 
άπορα και ορφανά παιδιά , 

• η ενίσχυση οργανώσεων για τη στήριξη ατόµων τρίτης ηλικίας και  
• η παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε αποµονωµένες Κοινότητες και 

∆ήµους στην Ελλάδα, όπως η υλοποίηση προγράµµατος για δωρεάν παροχή 
ιατρικής φροντίδας από εθελοντές ιατρούς µε χρήση σύγχρονων διαγνωστικών 
µέσων στους κατοίκους µικρών νησιών του Ελληνικού Αρχιπελάγους, 

• η δωρεά 30 υπερσύγχρονων πυροσβεστικών οχηµάτων προς το Πυροσβεστικό 
Σώµα για την ενίσχυση των δυνάµεών του, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη 
αντιµετώπιση των πυρκαγιών, εφαρµόζοντας απόφαση της ∆ιοίκησης της Τράπεζας 
από τον Αύγουστο 2007 όταν σηµειώθηκαν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην 
Πελοπόννησο και την Εύβοια. 

 
 

5.9.1   Περιβαλλοντική πολιτική 
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Η Τράπεζα Πειραιώς συνειδητά αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για να µετατρέψει σε 
πράξη την πεποίθησή της ότι η ποιότητα της ζωής προϋποθέτει την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε µε την εφαρµογή προγραµµάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης να µειώσει την ενεργειακή της κατανάλωση και να διαχειριστεί 
καλύτερα τους φυσικούς πόρους, ενώ είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που 
δηµιούργησε ειδικά πράσινα δάνεια. Είναι, ως εκ τούτου, πρωτοπόρος ανάµεσα στους 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς όσο αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση και την 
ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας. 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσµευτεί να εφαρµόζει συγκεκριµένη πολιτική που µειώνει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο από τη λειτουργία της όσο και από την επιχειρηµατική της 
δραστηριότητα. Ταυτόχρονα βλέπει ότι η αντιµετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών 
προβληµάτων δηµιουργεί νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες µε επενδύσεις σε καθαρές 
τεχνολογίες, στην εξοικονόµηση ενέργειας και σε άλλους τοµείς που τονώνουν την 
οικονοµία και δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας. 

 
Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Τράπεζα Πειραιώς έχει θεσπίσει τη 

Μονάδα Περιβάλλοντος για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής της πολιτικής. Οι κύριοι 
στόχοι της µονάδας είναι η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία 
του οµίλου, η ένταξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών στις λειτουργικές της δοµές, 
η γενικότερη συνεισφορά στη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), η 
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και του ευρύτερου κοινού, 
καθώς και η ενίσχυση προσπαθειών προστασίας της φύσης σε συνεργασία µε την κοινωνία 
των πολιτών. 
 

Οι αρχές της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, από τις αρχές του 2003, είναι οι εξής: 

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες και για 
αυτό το λόγο πρέπει να χρησιµοποιούνται υπεύθυνα. Συνεπώς, η συµβολή της στην 
προστασία του περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, την εσωτερική και την εξωτερική. Η 
εσωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθειά της για µείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη δράση της. Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια 
αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης των πελατών της, καθώς και στην ενίσχυση 
δράσεων εκτός της Τράπεζας Πειραιώς που έχουν να κάνουν µε τη γενικότερη διαφύλαξη 
του περιβάλλοντος για τις επερχόµενες γενιές. Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού έχει 
αρχίσει να εφαρµόζεται Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης συµµορφούµενο µε τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισµό EMAS.  

H ∆ιοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δεσµεύεται για τη διαρκή εφαρµογή του Συστήµατος 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, καθώς και για τη συνεχή βελτίωσή του, τη συµµόρφωση µε 
τους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς κανονισµούς και κώδικες δεοντολογίας που αφορούν 
τη λειτουργία της και τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών µέτρων για την αποτροπή της 
υποβάθµισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Η συνεχής βελτίωση του 
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης θα επιτυγχάνεται µέσω της επανεξέτασης και της 
αναθεώρησης τόσο αυτού, όσο και των τιθέµενων στόχων διαχείρισης. Όλο το προσωπικό 
που εργάζεται στην Τράπεζα Πειραιώς υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες 
και οδηγίες εργασίας, καθώς και τις αναθεωρήσεις τους, που προκύπτουν από την 
εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 
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  Στο πλαίσιο αυτό, ως γενικοί στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος της επιχείρησης 
καθορίζονται οι επόµενοι: 

• η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την 
πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική 
λειτουργία της Τράπεζας,  

• η συνεχής ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος,  
• η διαρκής προσπάθεια µείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον µέσω της 

βελτίωσης των παρεχόµενων τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων,  
• η δηµοσίευση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας 

Πειραιώς, καθώς και τα µέτρα που λαµβάνονται για τη µείωση των επιπτώσεων 
αυτών,  

• η διατήρηση και η ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης ως προς την προστασία του 
περιβάλλοντος.  

  Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων γίνεται µε την εφαρµογή µεθόδων ελέγχου, 
παρακολούθησης και µέτρησης όλων των διεργασιών που υπάγονται στις λειτουργίες του 
σχεδιασµού και της παραγωγής των προϊόντων/υπηρεσιών, των προµηθειών και των 
συνεργασιών, της τεχνικής υποστήριξης, καθώς και µε τον ορισµό συγκεκριµένων 
µετρήσιµων στόχων διαχείρισης. Στο πλαίσιο εφαρµογής της περιβαλλοντικής πολιτικής και 
της επίτευξης των ισχυόντων ή των αναθεωρηµένων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, 
η Τράπεζα παρέχει όλα τα απαιτούµενα µέσα και υλοποιεί προγράµµατα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, τα οποία κοινοποιεί κατάλληλα σε όλους τους εµπλεκόµενους." 
 

  Εκτός από τη δέσµευση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εφαρµογή της 
περιβαλλοντικής πολιτικής αξίζει να αναφερθεί ότι η περιβαλλοντική, καθώς και η κοινωνική 
διάσταση, περιλαµβάνονται πλέον µε σηµαντικές αναφορές και δεσµεύσεις στους σκοπούς 
του κωδικοποιηµένου Καταστατικού της Τράπεζας, όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά και την 
τροποποίησή του, τον Μάιο του 2008 (άρθρο 2, παρ. 3, 4 και 5). Σε αυτό αποτυπώνεται 
σαφώς καθορισµένος ο σκοπός της Τράπεζας να ευθυγραµµιστούν οι επιχειρηµατικοί της 
στόχοι µε αυτούς της κοινωνικής προόδου και αλληλεγγύης, της υψηλής και σταθερής 
οικονοµικής ανάπτυξης, της χρήσης άριστων εργασιακών πρακτικών, της υπεύθυνης 
χρήσης των φυσικών πόρων και της προαγωγής του πολιτισµού και των επιστηµών. Ως εκ 
τούτου, η τράπεζα δίνει έµφαση σε προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ 
υποστηρίζει ιδιαίτερα επιχειρηµατικές δράσεις που παράγουν ταυτόχρονα οικονοµική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική ωφέλεια, σεβόµενες τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και 
της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. Επιπλέον, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της 
Τράπεζας Πειραιώς για την προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
αποτυπώνεται ρητά στην προβλεπόµενη δυνατότητα συµµετοχής της σε επιχειρήσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

 Πιο συγκεκριµένα, στο αναθεωρηµένο καταστατικό της αναφέρεται ότι µεταξύ άλλων, 
σκοπός της Τράπεζας είναι: 

• Η ίδρυση ή συµµετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό, ενδεικτικά δε σε τράπεζες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα εν γένει, σε εταιρείες επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture 
capital), χρηµατιστηριακές, ασφαλιστικές, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 
εταιρείες συµµετοχών (holding), διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, επενδύσεων σε 
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ακίνητη περιουσία, εταιρείες συστηµάτων πληρωµών, αξιολόγησης πιστοληπτικού 
κινδύνου, πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης, χρηµατιστήρια, εταιρείες 
συµβούλων διοίκησης επιχειρήσεων, µηχανογραφικών εφαρµογών και 
πληροφορικής, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  

• Η ευθυγράµµιση των επιχειρηµατικών στόχων της τράπεζας µε αυτούς της 
κοινωνικής προόδου και αλληλεγγύης, της υψηλής και σταθερής οικονοµικής 
ανάπτυξης, της χρήσης άριστων εργασιακών πρακτικών, της υπεύθυνης χρήσης 
φυσικών πόρων και της προαγωγής του πολιτισµού και των επιστηµών. Για το 
σκοπό αυτό, η τράπεζα µέσω προγραµµάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µπορεί 
να αναπτύσσει κοινωφελείς δραστηριότητες.  

 
5.9.2   GREEN banking4Life 
 

 

Κινητήριος δύναµη για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής της πολιτικής υπήρξε το 
πρόγραµµα GREENbanking4Life, το οποίο µε την οικονοµική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πέτυχε όχι µόνο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας 
Πειραιώς, αλλά και τη διάδοση της τεχνογνωσίας που απέκτησε σε άλλους 
ενδιαφερόµενους. Τον Οκτώβριο του 2009 ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα 
GREENbanking4Life. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα που εγκρίθηκε το 2006 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του LIFE, και πιο συγκεκριµένα του LIFE 
ENVIRONMENT. Το LIFE είναι ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την ανάπτυξη, ενίσχυση και εφαρµογή της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και 
νοµοθεσίας. Ο τίτλος του προγράµµατος ήταν: "∆ηµιουργία Πράσινων Προϊόντων στον 
Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα και Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη λειτουργία 
των Τραπεζών" και η διάρκειά του τρία χρόνια (3/10/2006 - 2/10/2009). Σκοπός του 
GREENbanking4Life ήταν η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Τράπεζας 
Πειραιώς τόσο από την εσωτερική της λειτουργία όσο και από την επιχειρηµατική της 
δραστηριότητα, καθώς και η µετάδοση της τεχνογνωσίας σε άλλες επιχειρήσεις ή 
θυγατρικές της, όπως και στο ευρύτερο κοινό. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από την 
Τράπεζα Πειραιώς, που ήταν ο δικαιούχος, µε εταίρο την Οικολογική εταιρία ανακύκλωσης 
(ΟΕΑ). 

 

Το Πρόγραµµα περιλάµβανε 8 υποέργα, µε διάφορες δράσεις, που στόχευαν:  

1. στη µέτρηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία 
και την επιχειρηµατική δραστηριότητα της τράπεζας,  

2. στη µείωση των επιπτώσεων αυτών µέσω της πρακτικής εφαρµογής οδηγών καλών 
πρακτικών, των πιλοτικών εφαρµογών νέων τεχνολογιών, καθώς και µε τη 
δηµιουργία πράσινων τραπεζικών προϊόντων,  

3. στην ενηµέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού και στη διάδοση της 
τεχνογνωσίας και εµπειρίας σε θυγατρικές, άλλους συνεργάτες της Τράπεζας καθώς 
και στο ευρύτερο κοινό.  

Για την υλοποίηση του προγράµµατος LIFE εισέφεραν πάνω από 500 άτοµα, από 
διάφορες διευθύνσεις και καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς σε όλη την Ελλάδα. 
Αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση στην Τράπεζα Πειραιώς 
ήταν η µέτρηση και η συνεχής παρακολούθηση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων. Οι 



 - 84 -

περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορίζονται και ως το αποτύπωµα της τράπεζας, στο 
περιβάλλον, από την κατανάλωση φυσικών πόρων, την εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου, 
τη διάθεση απορριµµάτων. 

Περιβαλλοντική Επίδοση και ∆ιαχείριση 

Στην Τράπεζα Πειραιώς µειώνεται συνεχώς το περιβαλλοντικό αποτύπωµα: 

• Μειώνεται κατά 16 % τη συνολική χρήση χαρτιού,  
• Μειώνεται κατά 9% τη χρήση µελανιών και τόνερ , 
• Αποφεύγεται η καταστροφή 35.000 δέντρων µε τη χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού , 
• Μειώνονται κατά 60% τα εκπαιδευτικά ταξίδια µε αυτοκίνητο µε τη χρήση 

προγραµµάτων e-learning,  
• Μειώθηκε κατά 2% η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά εργαζόµενο,  
• Ανακυκλώθηκαν 60 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών,  
• Μειώθηκαν οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 2% ανά εργαζόµενο,  
• Αντικαταστάθηκαν 260 συµβατικά αυτοκίνητα του εταιρικού στόλου µε οχήµατα 

χαµηλών εκποµπών.  

Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί ειδικά περιβαλλοντικά προγράµµατα 
προκειµένου να µειώσει τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Πρόκειται για προγράµµατα, 
εξοικονόµησης ενέργειας και νερού στα κτήριά της, προγράµµατα ανακύκλωσης υλικών, 
µείωσης µετακινήσεων και πράσινων προµηθειών. 

 

Στις αρχές του 2008 η Τράπεζα Πειραιώς εγκαινίασε 
το Κατάστηµα Green Banking στην Αθήνα. 
Πρόκειται για το πρώτο πράσινο τραπεζικό 
κατάστηµα στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και 
αποτελεί µία ακόµη πρωτοβουλία της Τράπεζας 
Πειραιώς στον τοµέα της πράσινης 
επιχειρηµατικότητας. Σκοπός του καταστήµατος 
είναι να ενηµερώνει το κοινό για το περιβαλλοντικό 
έργο της τράπεζας και να προβάλλει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τις δυνατότητες που 
παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και σε υπηρεσίες που είναι 
φιλικές στο περιβάλλον. Συγκεκριµένα, οι επισκέπτες στο GREEN BANKING µπορούν: 

• να πληροφορηθούν για την περιβαλλοντική πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς και για 
το πώς αυτή υλοποιείται µέσα από προγράµµατα διαχείρισης των περιβαλλοντικών 
της επιπτώσεων, 

• να µάθουν τι είναι το Περιβαλλοντικό Αποτύπωµα µιας επιχείρησης, πώς αυτό 
επηρεάζει το περιβάλλον και την κοινωνία και ποιο το όφελος όταν αυτό µειωθεί,  

• να πληροφορηθούν για το αν και κατά πόσο υπάρχει επιχειρηµατικός κίνδυνος από 
τις κλιµατικές αλλαγές και πώς µπορούν να τον αντιµετωπίσουν προσαρµοζόµενοι 
στα νέα δεδοµένα της εποχής µας, 

• να γνωρίσουν τις τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την περιβαλλοντική 
νοµοθεσία, τις συναφείς υποχρεώσεις αλλά και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και σε άλλους τοµείς της πράσινης οικονοµίας,  



 - 85 -

• να µάθουν πώς µπορούν να ωφεληθούν µειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας ή 
κτίζοντας µε βιοκλιµατικό σχεδιασµό, 

• να επωφεληθούν από τα πράσινα τραπεζικά προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς που 
δίνουν σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να βελτιώσουν την περιβαλλοντική 
τους συµπεριφορά, συνεισφέροντας έτσι και στο κοινωνικό σύνολο. 

 

5.9.3   Global Reporting Initiative 

 

Το 2007, η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε την προσπάθεια εναρµόνισης της ετήσιας 
έκθεσης µε τις βασικές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative-
GRI (έκδοση G3-2006). Η συγκεκριµένη µεθοδολογία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της 
αξιολόγησης του περιεχοµένου της έκθεσης και της ολοκληρωµένης επικοινωνίας µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη. Το GRI είναι ένα παγκόσµιο ∆ίκτυο από επιχειρήσεις, οικονοµικούς 
ελεγκτές, κοινωνικούς εταίρους και άλλους που συνεργάζονται για την εξεύρεση οµόφωνων 
προσεγγίσεων για τη συνεχή βελτίωση του πλαισίου αναφορών. Πρόσφατα, η Τράπεζα 
Πειραιώς υλοποίησε στην ετήσια έκθεση 2008 τα κριτήρια GRI του επιπέδου "Β", και 
αξιολογήθηκε ως GRI checked. 

Μέσα στο 2009, η Τράπεζα Πειραιώς δεσµεύτηκε για τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων 
και ιδιωτών, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν σε προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το 
περιβάλλον. Πρόκειται εν προκειµένω για δάνεια τα οποία προσφέρονται µε ευνοϊκότερους 
από τους συνήθεις όρους δανειοδότησης και εκτιµάται ότι η πρωτοβουλία αυτή θα τονώσει 
την ελληνική αγορά για νέες φιλικές προς το περιβάλλον ενέργειες, µε κυρίαρχο 
πλεονέκτηµα τη δηµιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.  

1. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας  
2. Εξοικονόµηση ενέργειας  
3. Πράσινες µεταφορές  
4. ∆ιαχείριση απορριµµάτων - αποβλήτων - νερού  
5. Βιολογική γεωργία  
6. Πράσινη χηµεία  
7. Οικοτουρισµός - Αγροτουρισµός 

Από το 2006, η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε να προσφέρει ειδικά διαµορφωµένα 
πράσινα τραπεζικά προϊόντα που στηρίζουν τους τοµείς της πράσινης επιχειρηµατικότητας. 
Έτσι, είναι σε θέση σήµερα να προσφέρει µια σειρά εξειδικευµένων προϊόντων, τα οποία 
προσφέρονται µε ειδικούς όρους. Πιο συγκεκριµένα, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει σήµερα 
τα παρακάτω προϊόντα:  

1. Πράσινα προϊόντα προς επιχειρήσεις που επιθυµούν να επενδύσουν σε µεγάλα έργα 
ΑΠΕ και φωτοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος µέχρι και 150KWp, 

2. Πράσινα στεγαστικά δάνεια, 
3. ∆άνεια Green, 
4. Πράσινες χρηµατοδοτήσεις µέσω Leasing. 
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Μέχρι το τέλος του 2009, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε χρηµατοδοτήσεις για την 
προώθηση της πράσινης επιχειρηµατικότητας της τάξης των 387 εκ. €. Επιπλέον, έδωσε 
νέα όρια σε πράσινες επενδύσεις, τα οποία ξεπερνούν τα 640 εκ. €. Η αύξηση αυτή 
ξεπερνά το 100% σε σχέση µε το 2008.  

 

 

 

 

Σηµειώνεται ενδεικτικά πως τα παραπάνω δεδοµένα έχουν υπολογιστεί µε βάση το 
ότι ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστηµα ισχύος ενός µεγαβάτ (1 ΜW), αποτρέπει την έκλυση 
περίπου 1.300 τόνων CO2 στην ατµόσφαιρα ανά έτος. Ένα αιολικό και ένα υδροηλεκτρικό 
πάρκο της ίδιας ισχύος αποτρέπουν την έκλυση 2.800 τόνων και 5.600 τόνων CO2 
αντίστοιχα. 

Ειδικά για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις επενδύσεις 
που αφορούν τους κλάδους των: 

• φωτοβολταϊκών συστηµάτων,  
• αιολικών πάρκων,  
• µικρών υδροηλεκτρικών σταθµών,  
• ηλιοθερµικών συστηµάτων,  
• τεχνολογιών και εφαρµογών γεωθερµίας και βιοµάζας. 

Για τον κάθε επιµέρους κλάδο, η χρηµατοδότηση αφορά τόσο τη µεταποίηση όσο και 
το εµπόριο και τις υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα Πειραιώς στήριξε 
επιχειρηµατικά σχέδια που σχετίζονταν µε τον κλάδο των φωτοβολταϊκών έργων και που 
αφορούν εκτός από τη δηµιουργία σταθµών, την παραγωγή και εµπορία panels και 
inverters, την παραγωγή και εµπορία συστηµάτων στήριξης, τις υπηρεσίες 
παρακολούθησης και συντήρησης σταθµών, καθώς και µελετητικές και ασφαλιστικές 
υπηρεσίες. 

Στον τοµέα εξοικονόµησης ενέργειας και οικολογικής δόµησης, η Τράπεζα Πειραιώς 
χρηµατοδοτεί όλους τους κλάδους εκείνους που αφορούν: 

• τα βιοκλιµατικά-ενεργειακά κτήρια,  
• την οικολογική δόµηση,  
• τις τεχνολογίες και τα υλικά εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς και  
• τις εταιρίες ενεργειακών επιθεωρητών και υπηρεσιών.  
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Η Τράπεζα στηρίζει τόσο επιχειρήσεις όσο και ιδιώτες που αγοράζουν µηχανολογικό 
εξοπλισµό καλύτερης ενεργειακής απόδοσης (κλιµατιστικά ενεργειακής κλάσης Α, νέους 
λέβητες και καυστήρες καλύτερης απόδοσης) καθώς και εξοπλισµό βελτίωσης του 
κτηριακού κελύφους µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας (τζάµια low-e, κουφώµατα µε 
θερµοδιακοπή, µονώσεις, σκίαστρα). Επίσης, επιβραβεύει εκείνους τους επιχειρηµατίες και 
ιδιώτες που επιλέγουν να κατασκευάσουν, επισκευάσουν ή να αγοράσουν ένα ακίνητο 
καλής ενεργειακής απόδοσης, µε ειδικά διαµορφωµένο στεγαστικό δάνειο. 

 

Ειδικά για τις πράσινες µεταφορές, η τράπεζα χρηµατοδοτεί εκείνες τις εταιρίες που 
προµηθεύονται µεταφορικά µέσα µε χαµηλές εκποµπές CO2, αλλά και τους ιδιώτες. Οι 
χρηµατοδοτήσεις αυτές µπορεί µάλιστα να αφορούν ακόµη και την αγορά ποδηλάτου. Τα 
δάνεια αυτά είναι ειδικά σχεδιασµένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επενδυτή-
ιδιώτη. Η Τράπεζα Πειραιώς χρηµατοδοτεί τις επιχειρήσεις που κατευθύνονται σε δράσεις 
όπως η ανακύκλωση ή η κοµποστοποίηση, καθώς και στην εφαρµογή ειδικών συστηµάτων 
πιστοποίησης (EMAS, ISO14001). Επιπλέον, η τράπεζα στηρίζει και τις εταιρίες παροχής 
εξοπλισµού τέτοιων τεχνολογιών, υλικών και υπηρεσιών.  

 
Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τους αγρότες που υιοθετούν την εφαρµογή 

πιστοποιηµένων συστηµάτων βιολογικών καλλιεργειών, ενώ ενισχύει όλη την αλυσίδα των 
βιολογικών προϊόντων. Χρηµατοδοτεί επίσης τις εταιρίες πιστοποίησης τέτοιων προϊόντων 
και τις επενδύσεις εκείνες που αφορούν την πιστοποίηση αυτή. Ακόµη, για τα προϊόντα  
πράσινης χηµείας (ήπια απορρυπαντικά, βιοπολυµερή, φυσικά καλλυντικά), η ενίσχυση 
αφορά τόσο στην παραγωγή όσο και στη συσκευασία και διανοµή τους για πώληση. Και σε 
αυτήν την περίπτωση, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ειδικό επιχειρηµατικό δάνειο. Τέλος, 
η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει όλες τις πτυχές του αγροτουρισµού και οικοτουρισµού. Για 
όλες αυτές τις χρηµατοδοτήσεις έχει διαµορφώσει ειδικό επιχειρηµατικό δάνειο.  
Η Τράπεζα Πειραιώς, στηρίζει κατά συνέπεια έµπρακτα όλους τους τοµείς της πράσινης 
επιχειρηµατικότητας, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και ανάγκες της 
εποχής µας και να συνεισφέρει στην αντιµετώπιση του φαινόµενου του θερµοκηπίου και 
των επιπτώσεων από τις κλιµατικές αλλαγές. 

 
 
5.9.4    Κλιµατική αλλαγή - Climabiz 
 

 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος GREENbanking4LIFE, η Τράπεζα 
Πειραιώς ξεκινά τον Ιανουάριο του 2010 ένα νέο πρόγραµµα LIFE+ (το Life+ αποτελεί 
συνέχεια του χρηµατοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον) 
µε χαρακτηριστικό ακρωνύµιο ClimaΒiz. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ήδη τη 
χρηµατοδότηση του νέου αυτού προγράµµατος µε τίτλο: Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα: 
Προετοιµάζοντας την αγορά για την προσαρµογή της στην κλιµατική αλλαγή. Σκοπός του 
ClimaΒiz είναι η προσαρµογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδοµένα που δηµιουργεί η 
κλιµατική αλλαγή, µε τον προσδιορισµό των κινδύνων, αλλά κυρίως των ευκαιριών που 
προκύπτουν από αυτήν. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του 
τριετούς ευρωπαϊκού προγράµµατος ClimaΒiz, σε συνεργασία µε το WWF Ελλάς (µη 
κυβερνητική οργάνωση µε πολυετή εµπειρία σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος) και τη 
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Facets (εταιρεία συµβούλων µε εξειδίκευση στην κλιµατική αλλαγή, καθώς και σε 
ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέµατα). 
 

Στο πλαίσιο της συνεχούς στήριξης ενεργειών για την προστασία της ελληνικής 
φύσης, η Τράπεζα Πειραιώς έχει διαµορφώσει στρατηγική ενίσχυσης δυναµικών και 
αξιόπιστων φορέων που έχουν σηµαντική και συνεχή προσφορά στην προστασία 
ευαίσθητων οικοσυστηµάτων, στη διάσωση και προστασία απειλούµενων ειδών, αλλά και 
στην ενηµέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Αποτέλεσµα αυτής της 
στρατηγικής είναι η υποστήριξη δράσεων της περιβαλλοντικής οργάνωσης MΟm για την 
προστασία της απειλούµενης µε εξαφάνιση µεσογειακής φώκιας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
Τράπεζα συµµετείχε στη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος MOFI, LIFE-Nature της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίον υλοποίησε η MOm µε στόχο τη βελτίωση της αλιευτικής 
πολιτικής και τη µείωση της απώλειας του εισοδήµατος των παράκτιων αλιέων. Η 
υποστήριξη συγκεκριµένων δράσεων των περιβαλλοντικών οργανώσεων ΑΡΧΕΛΩΝ και 
Ελληνικής ορνιθολογικής εταιρείας για την προστασία της βιοποικιλότητας εντάσσεται 
επίσης στη γενικότερη περιβαλλοντική πολιτική της τράπεζας. Επιπλέον, η συµµετοχή, ως 
εταίρου, της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης στην υλοποίηση του προγράµµατος 
GREENbanking4Life, αποτέλεσε πρωτοποριακή πρωτοβουλία στον τοµέα της συνεργασίας 
του επιχειρηµατικού τοµέα µε την κοινωνία των πολιτών. Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η 
συνεργασία µε το WWF Ελλάς για την υλοποίηση του νέου -συγχρηµατοδοτούµενου από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση- προγράµµατος LIFE+ της Τράπεζας Πειραιώς, µε την επωνυµία 
ClimaBiz. 
 
 

5.9.5    Νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα της Τράπεζας Πειραιώς για το 
2010 

 
 

Το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας , το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικών Αλλαγών και η Τράπεζα Πειραιώς, δια της 
εταιρείας ΕΤΒΑ – ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.  (συµµετοχή ∆ηµοσίου 35%, Τράπεζα Πειραιώς 65%), 
προωθούν επενδύσεις για την περιβαλλοντική αναβάθµιση στις υπάρχουσες βιοµηχανικές 
περιοχές και την δηµιουργία ενός νέου προτύπου «πράσινων επιχειρηµατικών πάρκων. Το 
συγκεκριµένο σχέδιο πράσινης ανάπτυξης αναµένεται να ανέλθει σε 1,5 δις € την ερχόµενη 
τετραετία, µε την συµµετοχή της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα, οι 
οποίες θα υποστηριχτούν και από το ΕΣΠΑ 
 

Οι δράσεις αυτές, δράσεις πράσινης επιχειρηµατικότητας, θα αποτελέσουν πρότυπο 
και για µελλοντικά σχέδια ανάπτυξης, θα επιταχύνουν  επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες 
και θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε µια από τις πρώτες θέσεις των χωρών σε σχέση µε το 
ποσοστό του ΑΕΠ που επενδύεται  στην πράσινη οικονοµία.   
 

Το σχέδιο περιλαµβάνει πέντε άξονες δράσεις: 
  

Α.  Περιβαλλοντική αναβάθµιση υπαρχουσών ΒΙΠΕ ύψους 70 εκατ.€ 
 

      Η πλειοψηφία των προτεινόµενων επενδύσεων αφορά σε δράσεις αναβάθµισης και 
ανάπτυξης περιβαλλοντικών υποδοµών, όπως: 

• ∆ιαχείριση αποβλήτων (βιολογικοί καθαρισµοί, µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων) 
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• ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων, (δίκτυα παροχής, δίκτυα υδροδότησης, δίκτυα οµβρίων, 
συστήµατα πυρόσβεσης) 

• Σύστηµα παρακολούθησης αερίων εκποµπών 
• ∆ηµιουργία πρασίνου και οργάνωση κοινοχρήστων χώρων,  
• Σήµανση οδικών δικτύων 

Β. Ενεργειακές επενδύσεις σε υπάρχουσες ΒΙΠΕ ύψους 350 εκατ.€ 
 
 Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ έχει ήδη δροµολογήσει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών (30 

MW) σε οικόπεδα εντός των ΒΙΠΕ για τα οποία έχουν εκδοθεί οι Άδειες Παραγωγής. 
Επιπλέον έχει ολοκληρωθεί η µελέτη σκοπιµότητας και δροµολογείται ενεργειακή επένδυση 
(5MW) σε Βιοµηχανική Περιοχή της Πελοποννήσου. Θα διαθέσει επιπλέον οικόπεδα σε 
επιχειρήσεις που επιθυµούν να επενδύσουν σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Παράλληλα, 
η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ θα παρέχει υπηρεσίες αξιοποίησης των βιοµηχανικών στεγών µε 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων από τους εγκατεστηµένους επιχειρηµατίες. 
Εκτιµάται ότι την επόµενη τριετία από το σύνολο των εγκατεστηµένων, τουλάχιστον το 5% 
µπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις στις  στέγες των επιχειρήσεων τους (συνολικής 
ισχύος 50 ΜW).  

 
Γ. Μονάδες κοµποστοποίησης και κέντρα διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών σε 

υπάρχουσες ΒΙΠΕ ύψους 80 εκατ.€ 
 
∆ηµιουργία 10 Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών απορριµµάτων (Κ∆ΑΥ) σε 10 

διαφορετικές ΒΙΠΕ, κυρίως στην Β. Ελλάδα, οι οποίες θα επιλεγούν  λαµβάνοντας υπ’ όψη 
το πλαίσιο του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασµού για τη ∆ιαχείριση των 
Απορριµµάτων. ∆ηµιουργία 10 µεσαίου µεγέθους µονάδων κοµποστοποίησης οργανικών 
αποβλήτων στις ίδιες περιοχές (της τάξης των 30.000 τόνων ετησίως ανά µονάδα).  

 
∆. ∆ηµιουργία 3 νέων πράσινων ΒΙΠΕ (Eco-Industrial Parks) ύψους 440 εκατ.€ 
 
Οι ανάγκες για δηµιουργία νέων οργανωµένων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων  

οδήγησαν την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. να προγραµµατίσει την ανάπτυξη των πρώτων 
«πράσινων» ΒΙ.ΠΕ. στη χώρα µας, στα πρότυπα των Eco-Industrial Parks. Οι  υποδοµές 
στις πράσινες ΒΙΠΕ θα είναι ενεργειακά αποδοτικές και χαµηλής έντασης άνθρακα και θα 
αξιοποιούν καθαρές και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, οι πράσινες ΒΙΠΕ θα 
επαναχρησιµοποιούν και θα ανακυκλώνουν πρώτες ύλες, υλικά και νερό, θα 
χρησιµοποιούν τεχνολογίες καθαρής παραγωγής και θα βελτιστοποιούν τις µεταφορές 
αγαθών και τις µετακινήσεις των εργαζοµένων. Επίσης, θα λειτουργούν ως χώρος 
υποδοχής επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τοµείς της πράσινης οικονοµίας 
(πράσινη χηµεία, βιοδιασπώµενα απορρυπαντικά, µονάδες παραγωγής εξοπλισµού 
εξοικονόµησης ενέργειας - κουφώµατα Low-e). Επίσης θα λειτουργούν ως χώρος 
υποδοχής συµβατικών επιχειρήσεων οι οποίες όµως θα έχουν ενσωµατώσει στην 
διαδικασία ανάπτυξης, παραγωγής και λειτουργίας τους τις βέλτιστες διαθέσιµες 
τεχνολογίες και σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. 
  

Ε. 10 Ολοκληρωµένα Περιβαλλοντικά Επιχειρηµατικά Πάρκα (ΟΠΕΠ) σε νησιά 
ύψους 560 εκατ.€ 
 

Τα ΟΠΕΠ έχουν στόχο να : 



 - 90 -

• Παρέχουν ενεργειακή ασφάλεια µε µέγιστη διείσδυση καθαρών και ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας ιδίως σε αυτόνοµα 
νησιωτικά δίκτυα. 

• Παρέχουν ασφάλεια και επάρκεια στον εφοδιασµό νερού σε περιοχές µε ελλιπή ή 
ακατάλληλα αποθέµατα υδάτινων πόρων. 

• Συντελούν στην περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση απορριµµάτων µε ανάκτηση 
υλικών (ανακύκλωση, κοµποστοποίηση). 

• Παρέχουν παραγωγή βιολογικών προϊόντων σε νησιά µε την ανάπτυξη καινοτόµων 
υδροπονικών βιολογικών καλλιεργειών σε σύγχρονα ηλιακά θερµοκήπια. 

Η ανάλυση για τα νησιά, πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις ανάγκες σε ενέργεια, νερό, 
νωπά λαχανικά και όγκο απορριµµάτων προς διαχείριση και έδειξε ότι η σταδιακή 
δηµιουργία τουλάχιστον 10  ΟΠΕΠ είναι εφικτή και βιώσιµη. Ανάλογα µε την τελική επιλογή 
ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός θα είναι από 200.000-250.000 µόνιµοι κάτοικοι συν 
εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Τα πρότυπα ΟΠΕΠ θα πιστοποιηθούν από αρµόδιους 
φορείς ως προς την φιλοπεριβαλλοντική τους διάσταση και αναµένεται να αποτελέσουν 
πόλο έλξης τουριστών µετά από κατάλληλη προβολή. 
 
 
 
5.10   Παρουσίαση δεικτών κατά GRI της Τράπεζας Πειραιώς 
 
 

Η δοµή της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία αποτελεί µέρος της ετήσιας 
έκθεσης του οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και καλύπτει το ηµερολογιακό έτος 2009  
καταρτίστηκε µε βάση την αναθεωρηµένη έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών του Global 
Reporting Initiative (2009) και του παραρτήµατος για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα 
(Financial Services Sector Supplement). Η Έκθεση Υπευθυνότητας 2009 διέπεται από τις 
αντίστοιχες αρχές µε την Έκθεση του 2008, οι οποίες και είναι πληρότητα, ακρίβεια, 
σαφήνεια, αξιοπιστία, αντικειµενικότητα, συγκρισιµότητα, ουσιαστικότητα, διάλογος µε 
κοινωνικούς εταίρους.  

 
O όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφαρµόζει για τρίτο συνεχόµενο έτος τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative, ακολουθώντας τη δοµή της Έκθεσης 
του 2008, θεωρώντας ότι το πρότυπο αυτό αποτελεί ένα κατανοητό πλαίσιο αρχών που 
διευκολύνει τη δηµοσιοποίηση και κοινοποίηση των θεµάτων εταιρικής υπευθυνότητας για 
τον όµιλο και για τους κοινωνικούς εταίρους του. Το περιεχόµενο της ετήσιας έκθεσης 2009 
αφορά το σύνολο του οµίλου. Η έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας 2009 τείνει να καλύψει 
όλες τις δραστηριότητες του οµίλου, ωστόσο ορισµένες απολογιστικές αναφορές και 
ποσοτικές µετρήσεις επικεντρώνονται σε συγκεκριµένες περιοχές της δραστηριότητάς του. 
Στόχος είναι η τεχνογνωσία και η συστηµατοποίηση της δραστηριότητας στα θέµατα 
εταιρικής υπευθυνότητας που υφίστανται στην Τράπεζα Πειραιώς να επεκταθούν σταδιακά 
και στο σύνολο των εταιρειών του οµίλου. Ο όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει υλοποιήσει 
την εφαρµογή των οδηγιών GRI σε επίπεδο Β, γεγονός που πιστοποιείται από το Global 
Reporting Initiative (GRI-checked). Η έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας 2009 δεν 
πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, διαδικασία που αναµένεται να 
εφαρµοστεί στο προσεχές µέλλον.  

 
Για τη συγκέντρωση των στοιχείων του 2009 που περιλαµβάνονται στην έκθεση 

αξιοποιήθηκαν συστήµατα διαχείρισης ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων, µέσω των 



 - 91 -

οποίων κατέστη δυνατή η συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων, ενώ έχουν υιοθετηθεί 
εσωτερικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 
πληροφοριών. Σε ότι αφορά τη µεθοδολογία υπολογισµού των δεικτών της έκθεσης, 
σηµειώνεται ότι οι τιµές για τα αναλώσιµα, την ηλεκτρική κατανάλωση και τις µετακινήσεις 
για εκπαιδευτικούς λόγους είναι διαφορετικές από αυτές που δηµοσιεύτηκαν στην έκθεση 
εταιρικής υπευθυνότητας 2008, καθώς κατέστη πλέον δυνατός ο υπολογισµός µε βάση 
αναλυτικότερα δεδοµένα και πιο λεπτοµερή στοιχεία, λόγω εξάπλωσης του δικτύου 
συλλογής στοιχείων και τεχνικών βελτιώσεων στο σύστηµα συλλογής. Για λόγους τήρησης 
της αρχής της συγκρισιµότητας έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρµογές για τον 
υπολογισµό των αντίστοιχων περιβαλλοντικών δεικτών του 2008 µε τη νέα µεθοδολογία. 
 

Στον Πίνακα ∆εικτών Απολογισµού κατά GRI περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες 
για όλους τους κύριους δείκτες και ένας σηµαντικός αριθµός συµπληρωµατικών δεικτών του 
GRI. Επιπλέον στο συνοπτικό πίνακα, που ακολουθεί αποτυπώνονται οι σχετικές αναφορές 
σε θέµατα πολιτικής, προσέγγισης και διαχείρισης που έχει εφαρµόσει η Τράπεζα Πειραιώς 
σε κάθε κατηγορία δεικτών GRI.  

 
 

Στόχοι 2009 για το Περιβάλλον 
 
› Μείωση των λειτουργικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
› Ενίσχυση της πράσινης επιχειρηµατικότητας. 
› Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. 
› Περιβαλλοντική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού και του ευρύτερου κοινού. 
 

Κύριες ∆ράσεις 2009 
 

› Επιτυχής ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράµµατος GREENbanking4Life. 
› Έγκριση νέου ευρωπαϊκού προγράµµατος ClimaBiz για την προσαρµογή της αγοράς στην 
κλιµατική αλλαγή. 
› Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, των µετακινήσεων και της χρήσης 
αναλώσιµων ειδών. 
› Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού και του 
ευρύτερου κοινού. 
› ∆ηµιουργία Τοµέα Πράσινης Επιχειρηµατικότητας και ∆/νσης Ανάπτυξης Εργασιών Green 
Banking. 
› ∆ηµιουργία επτά εξειδικευµένων αξόνων δράσης για τη στήριξη της πράσινης 
επιχειρηµατικότητας. 
› Χρηµατοδότηση εργοστασίων παραγωγής φωτοβολταϊκών panels. 
 

Κύριοι Στόχοι 2010 
 

› Περαιτέρω µείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας. 
› Πιστοποίηση κατά EMAS. 
› Αξιολόγηση των επιπτώσεων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιµατική 
αλλαγή για τον επιχειρηµατικό κόσµο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος ClimaBiz . 
› ∆ηµιουργία νέων πράσινων προϊόντων. 
› Αύξηση µεριδίου αγοράς στη χρηµατοδότηση επενδύσεων σε ΑΠΕ. 
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Πίνακες Περιβαλλοντικής Επίδοσης της Τράπεζας Πειραιώς 
 
 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΣΤΟΧΟΣ % 
  2008*     2009 2008-2009  2010 
Εκποµπές CO2 (τόνοι) 33.314,00 32.624,00 -2,07 

-1,0 
Εκποµπές CO2 (κιλά/εργαζόµενο) 6.563,00 6.077,00 -7,40 
Εκποµπές CH4 (τόνοι) 1,03 0,99 -4,54 

0,5 
Εκποµπές CH4 (κιλά/εργαζόµενο) 0,20 0,18 -9,73 
Εκποµπές NOx (τόνοι) 85,36 83,32 -2,39 

-1,5 
Εκποµπές NOx (κιλά/εργαζόµενο) 16,82 15,52 -7,70 
Εκποµπές SO2 (τόνοι) 249,47 242,44 -2,82 

-0,5 
Εκποµπές SO2 (κιλά/εργαζόµενο) 49,15 45,16 -8,10 
Εκποµπές CO (τόνοι) 79,50 75,38 -5,18 

-1,5 
Εκποµπές CO (κιλά/εργαζόµενο) 15,66 14,04 -10,34 
Εκποµπές VOC (τόνοι) 11,33 10,71 -5,42 

-1,5 
Εκποµπές VOC (κιλά/εργαζόµενο) 2,23 2,00 -10,57 
Εκποµπές PM10 (τόνοι) 17,65 17,37 -1,63 

-1,0 
Εκποµπές PM10 (κιλά/εργαζόµενο) 3,48 3,24 -6,98 

 
 

Όπου  CO2 διοξείδιο του άνθρακα, CH4 µεθάνιο, NOΧ οξείδια του αζώτου, SO2 διοξείδιο του θείου, CO 
µονοξείδιο του άνθρακα, VOC πτητικές οργανικές ενώσεις, PM10 µικροσωµατίδια 

 
*Οι τιµές του 2008 για τα αναλώσιµα, την ηλεκτρική κατανάλωση και τις µετακινήσεις για εκπαιδευτικούς 
λόγους είναι διαφορετικές από αυτές που δηµοσιευτήκαν στον Απολογισµό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2008, 
καθώς κατέστη πλέον δυνατός ο υπολογισµός µε βάση αναλυτικότερα δεδοµένα και πιο λεπτοµερή στοιχεία, 
λόγω εξάπλωσης του δικτύου συλλογής στοιχείων και τεχνικών βελτιώσεων στο σύστηµα συλλογής. Κατά 
συνέπεια επηρεάζονται και οι συνολικές τιµές εκποµπών αερίων ρύπων του 2008. 
 

 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
% 

ΣΤΟΧΟΣ 
% 

  2008 2009 2008-2009 2010 
Αναλώσιµα      
Κατανάλωση χαρτιού από συνδροµές 
εφηµερίδων (τόνοι)  [I] 

108,00 92,00 -14,60 -2,0 

Κατανάλωση χαρτιού από χρήση 
χάρτινων αναλώσιµων ειδών και εντύπων 
συναλλαγών (τόνοι) [IΙ] 

224,00 161,00 -28,10   

Συνολική κατανάλωση συµβατικού 
χαρτιού (τόνοι) [I]+[II]  

332,00 253,00 -23,70   

Συνολική κατανάλωση συµβατικού 
χαρτιού (κιλά/εργαζόµενο)  

65,00 47,00 -23,70   

Κατανάλωση µελανιών και τόνερ (τεµάχια)  26.127,00 23.710,00 -9,30 -0,5 
Κατανάλωση µελανιών και τόνερ 
(τεµάχια/εργαζόµενο) 

5,10 4,40 -14,20   

       
Πράσινες Προµήθειες      
Κατανάλωση ανακυκλωµένου χαρτιού Α4 
και Α3 (τόνοι) [IΙΙ]  

386,00 352,00 -8,80   

Κατανάλωση ανακυκλωµένου χαρτιού Α4 
και Α3 (κιλά/εργαζόµενο)  

76,00 66,00 -13,80   
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Συνολική κατανάλωση χαρτιού (τόνοι) 
[I]+[II]+[III]  

718,00 605,00 -15,70 -1,0 

Συνολική κατανάλωση χαρτιού 
(κιλά/εργαζόµενο) 

141,00 113,00 -20,30   

       
Ενέργεια      
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
(κιλοβατώρες, kWh)  38.064.696,00 37.441.191,00 -1,60   

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
(kWh/εργαζόµενο)  

7.738,00 7.351,00 -5,00   

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
(kWh/µ2)  

206,00 202,00 -1,90 -2,0 

Κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης 
(λίτρα/µ2)  

3,00 3,00 0,00 
επίπεδο 

2009 
Κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης 
(λίτρα/εργαζόµενο) 

130,00 120,00 -7,70   

       
Νερό      
Κατανάλωση νερού (µ3)  39.593,00 38.578,00 -2,60   
Κατανάλωση νερού (µ3/εργαζόµενο) 7,80 7,60 -2,60 -2,0 
       
∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων      
Ποσότητα χαρτιού που ανακυκλώθηκε 
(τόνοι)  

245,00 238,00 -2,80 2,0 

Ποσοστό χαρτιού που ανακυκλώθηκε 
(ανακύκλωση/κατανάλωση)  

34,1% 39,4% 15,40 2,0 

Ποσότητα µελανιών και τόνερ που 
ανακυκλώθηκαν (τεµάχια)  

697,00 2.016,00 189,20 5,0 

Ποσότητα πλαστικού που ανακυκλώθηκε 
(κιλά)  

2.215,00 3.740,00 68,80 10,0 

Ποσότητα µπαταριών που ανακυκλώθηκε 
(κιλά) 

440,00 3.523,00 700,70 10,0 

       
Μετακινήσεις      
Επαγγελµατικά ταξίδια µε αεροπλάνο 
(χλµ.)  

3.499.778,00 2.582.424,00 -26,20 
επίπεδο 

2009 
Επαγγελµατικά ταξίδια µε αεροπλάνο 
(χλµ./εργαζόµενο)  

690,00 481,00 -30,30   

Επαγγελµατικά ταξίδια µε αυτοκίνητο 
(χλµ.)  

9.460.000,00 8.909.601,00 -5,80   

Επαγγελµατικά ταξίδια µε αυτοκίνητο 
(χλµ./εργαζόµενο) 1.864,00 1.660,00 -11,00 -5,0 

Εκπαιδευτικά ταξίδια µε αυτοκίνητο (χλµ.)  221.410,00 103.144,00 -53,40 -2,0 
Αποφυγή µετακινήσεων λόγω e-learning 
(χλµ.) 

1.456.854,00 1.423.816,00 -2,30 
επίπεδο 

2009 
 
 
 
 
 

Περιβαλλοντικές ∆ράσεις 
 
 
  Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόµενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές 
προκλήσεις, έχει προχωρήσει ήδη από το 2003 σε σχεδιασµό και εφαρµογή 
περιβαλλοντικής πολιτικής µε δέσµευση του ∆Σ της. Αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο η 
περιβαλλοντική, όσο και η κοινωνική διάσταση στις αποφάσεις της τράπεζας 
περιλαµβάνονται πλέον µε σηµαντικές αναφορές και δεσµεύσεις στους σκοπούς του 
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κωδικοποιηµένου καταστατικού της. Για τον καλύτερο συντονισµό του περιβαλλοντικού 
έργου της τράπεζας λειτουργεί µονάδα περιβάλλοντος, και το 2009 δηµιουργήθηκε 
επιπλέον τοµέας πράσινης επιχειρηµατικότητας, ο οποίος περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking και το κατάστηµα GREEN BANKING. 
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει βάση δεδοµένων για την περιβαλλοντική 
νοµοθεσία, στους άξονες της οποίας οργανώνονται ο εσωτερικός έλεγχος και η αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, καθώς και µε τις 
δεσµεύσεις στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας ενόψει και της επικείµενης 
πιστοποίησης κατά EMAS. Η εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της τράπεζας το 
2009 εκφράστηκε κυρίως µέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηµατοδοτούµενου 
προγράµµατος GREENbanking4Life, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2009. Στόχος 
ήταν η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της τράπεζας και η διάδοση της 
τεχνογνωσίας στις θυγατρικές εταιρείες και στους πελάτες της.  
 

 
∆ιαχείριση Λειτουργικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 
 

H Τράπεζα Πειραιώς, µε τη βοήθεια της πρωτοπόρου βάσης περιβαλλοντικών 
δεδοµένων που έχει δηµιουργήσει, παρακολουθεί τις λειτουργικές περιβαλλοντικές της 
επιπτώσεις, τόσο από την κατανάλωση ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων, όσο 
και από τη χρήση αναλώσιµων ειδών, αλλά και από τις µετακινήσεις του ανθρώπινου 
δυναµικού, ενώ σχεδιάζει και δράσεις για τη µείωσή τους. Ακολουθεί συνοπτικός 
απολογισµός για τις επιµέρους συνιστώσες του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της 
Τράπεζας. 
 
 

Αναλώσιµα Υλικά 
 
Η κατανάλωση χαρτιού, όπως, χαρτικά αναλώσιµα είδη και έντυπα συναλλαγών, 

παρουσίασε αισθητή µείωση της τάξης του 28% το 2009, σε σχέση µε το 2008, χάρη στη 
βελτίωση των διαδικασιών και τη µετατροπή πολλών εντύπων σε ηλεκτρονική µορφή. 
Αντίστοιχα, µε τον περιορισµό της προµήθειας εφηµερίδων η κατανάλωση χαρτιού 
µειώθηκε περίπου κατά 15%. Η κατανάλωση µελανοδοχείων και τόνερ µειώθηκε κατά 9%, 
ενώ η κατανάλωση ανά εργαζόµενο µειώθηκε κατά 14%. Στόχος του 2010 είναι η µείωση 
κατανάλωσης χαρτιού κατά 1%. 
 
 

Πράσινες Προµήθειες 
 
 
α. Χαρτί φιλικό προς το περιβάλλον 
 

Στο πλαίσιο µείωσης της κατανάλωσης χαρτιού στην τράπεζα, το ανακυκλωµένο και 
µη χλωριωµένο χαρτί µειώθηκε κατά 9% το 2009 σε σχέση µε το 2008. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι µε τη χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού τα τελευταία 4 χρόνια αποφεύχθηκε η κοπή 
περίπου 35.000 δέντρων. Το 2009, από το σύνολο του χαρτιού που καταναλώθηκε στην 
τράπεζα, το 58% ήταν ανακυκλωµένο και µη χλωριωµένο χαρτί, έναντι 54% το 2008. 
Στόχος του 2010 είναι η αύξηση ποσοστού ανακυκλωµένου χαρτιού. 
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β. Εταιρικός στόλος οχηµάτων χαµηλών εκποµπών 
 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος πράσινων προµηθειών, η Τράπεζα Πειραιώς 
προχωρά σταδιακά στην αντικατάσταση του εταιρικού στόλου συµβατικών οχηµάτων µε 
οχήµατα χαµηλών εκποµπών CO2. Μέχρι σήµερα, έχουν αντικατασταθεί περισσότερα από 
260 συµβατικά αυτοκίνητα του στόλου µε αυτοκίνητα χαµηλών εκποµπών. Το όφελος από 
τη µετάβαση αυτή αντιστοιχεί στο έργο απορρόφησης CO2 που παρέχουν σε ένα χρόνο 
20.000 περίπου δέντρα.  
 
γ. Αναγοµωµένα µελανοδοχεία και τόνερ 
 
 

Το 30% των µελανοδοχείων και τόνερ που προµηθεύτηκε η τράπεζα το 2009 
προήλθαν από διαδικασία αναγόµωσης. Ειδικά για τα τόνερ των εκτυπωτών laser, που 
έχουν και τη µεγαλύτερη περιβαλλοντική επίπτωση, το ποσοστό αυτό έφτασε το 80%. 
 
 

Νερό 
 

Από το 2008 σε κάθε νέο ή προς ανακαίνιση κατάστηµα και κτήριο ∆ιοίκησης της 
τράπεζας τοποθετούνται βρύσες ελεγχόµενης ροής. Γενικότερα, η κατανάλωση νερού ανά 
εργαζόµενο στην τράπεζα µειώθηκε το 2009 σε σχέση µε το 2008 από 7,8 σε 7,6 
m3/εργαζόµενο. Η κατανάλωση νερού έχει ιδιαίτερη σηµασία σε κτήρια που βρίσκονται σε 
περιοχές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα λειψυδρίας, όπως τα νησιά. Το 2009 η τράπεζα 
υλοποίησε πιλοτική εφαρµογή συλλογής βρόχινου νερού στο κατάστηµα Κέας, µε στόχο να 
αναδείξει τα πλεονεκτήµατα της παραδοσιακής τεχνικής εξοικονόµησης νερού των 
Κυκλάδων. Τα όµβρια ύδατα συλλέγονται από την ταράτσα του κτηρίου, αποθηκεύονται σε 
µια δεξαµενή που βρίσκεται έξω από το κτήριο και µε µια αντλία µεταφέρονται στο σύστηµα 
καταιονισµού ύδατος, όπου γίνεται η µεγαλύτερη χρήση νερού. Το 1/3 του νερού που 
χρησιµοποιείται πλέον στο κατάστηµα Κέας είναι βρόχινο. Στόχος για το 2010 είναι η 
µείωση κατά 2% στην κατανάλωση νερού ανά εργαζόµενο στα καταστήµατα που 
βρίσκονται στο Αιγαίο. 
 

Ενέργεια 
 
α. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
 

Η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε το 2009 την υλοποίηση µιας σειράς προγραµµάτων 
εξοικονόµησης ενέργειας: 

 
› Κλείδωµα θερµοστατών καταστηµάτων: Σε πολλά καταστήµατα ο θερµοστάτης του 
κλιµατιστικού ρυθµίζεται από το ανθρώπινο δυναµικό σε ακατάλληλες θερµοκρασίες. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα ιδιαίτερα υψηλές καταναλώσεις. Οι θερµοστάτες σε όσα καταστήµατα 
τα συστήµατα κλιµατισµού επιδέχονται τέτοιου είδους παρεµβάσεις κλειδώθηκαν από τους 
υπεύθυνους συντηρητές στους 25-26.  
 
› Απενεργοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών κεντρικών υπηρεσιών: Μετά από απόφαση  
της ∆ιοίκησης της τράπεζας, οι προσωπικοί υπολογιστές των εργαζοµένων στις κεντρικές 
υπηρεσίες της τράπεζας, έχει προηγηθεί το δίκτυο καταστηµάτων, απενεργοποιούνται 
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καθηµερινά αυτόµατα στις 20:00, αφού εµφανιστεί κατάλληλο προειδοποιητικό µήνυµα 30 
λεπτά πριν. 
 
› Αισθητήρες παρουσίας-απουσίας σε κτήρια ∆ιοίκησης. Το 2009 εγκαταστάθηκαν στα WC 
και τα data rooms των µεγαλύτερων κτηρίων ∆ιοίκησης της Τράπεζας στην Αττική. 
 
› Αντικατάσταση λαµπτήρων στο κεντρικό κτήριο ∆ιοίκησης: Οι λαµπτήρες των 26W στους 
διαδρόµους του συγκεκριµένου κτηρίου αντικαταστάθηκαν σταδιακά µε νέους των 18W. Τα 
αποτελέσµατα από τις παραπάνω δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας αναµένεται να φανούν 
µέσα στο 2010. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε αισθητή µείωση το 2009 
σε σχέση µε το 2008, καθώς η κατανάλωση ανά εργαζόµενο µειώθηκε κατά 5% και η 
κατανάλωση ανά τετραγωνικό µέτρο κατά 2% περίπου. Το 2010 σχεδιάζεται να επεκταθούν 
τα παραπάνω προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας σε περισσότερες κτηριακές µονάδες 
της τράπεζας. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην τοποθέτηση αισθητήρων παρουσίας-
απουσίας σε WC, σε αποθηκευτικούς χώρους και στα data rooms καταστηµάτων της 
τράπεζας, όπως επίσης στην εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας για τις 
ηλεκτρικές συσκευές (προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές). Στόχος για το 2010 η µείωση 
2% της ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά τετραγωνικό µέτρο στην τράπεζα. 
 
 
β. Κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης 
 

Πετρέλαιο, κυρίως για θέρµανση, χρησιµοποιούν 20 περίπου κτηριακές υποδοµές 
της Τράπεζας. Το 2009 η κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης ανά τετραγωνικό µέτρο 
παρέµεινε στο ίδιο επίπεδο µε το 2008. Στόχος 2010: διατήρηση της κατανάλωσης 
πετρελαίου θέρµανσης στο ίδιο µε το 2009 επίπεδο. 
 
 

Μετακινήσεις 
 

Το 2009 η τράπεζα ενέταξε στην πολιτική επαγγελµατικών µετακινήσεων όρους και 
προϋποθέσεις σε ευθυγράµµιση µε τις αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής του οµίλου. 
Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνεται η χρήση και άλλων µέσων µαζικής µεταφοράς πέραν του 
αεροπλάνου, καθώς επίσης και η από κοινού αξιοποίηση ΙΧ αυτοκινήτων (car-pooling) σε 
µια προσπάθεια να περιοριστούν σηµαντικά οι ρύποι που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα 
από τα καύσιµα. 
 
α. Αεροπορικές µετακινήσεις 
 

Οι αεροπορικές µετακινήσεις το 2009 µειώθηκαν αισθητά σε σχέση µε το 2008, κατά 
26%. Σηµειώνεται ότι το 2008 τα αεροπορικά επαγγελµατικά ταξίδια παρουσίασαν 
σηµαντική αύξηση λόγω της επέκτασης του δικτύου καταστηµάτων της τράπεζας στα 
Βαλκάνια. Στόχος για το  2010 οι αεροπορικές µετακινήσεις να βρίσκονται περίπου στο 
επίπεδο του 2009. 
 
 
β. Επαγγελµατικές µετακινήσεις µε αυτοκίνητο 
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Το 2009 οι επαγγελµατικές µετακινήσεις µε αυτοκίνητο παρουσίασαν µείωση κατά 
6% περίπου σε σχέση µε το 2008. Στόχος του 2010 η µείωση των επαγγελµατικών ταξιδιών 
µε αυτοκίνητο κατά 5% ανά εργαζόµενο. 
 
 
γ. Μετακινήσεις για εκπαίδευση και αποφυγή µετακινήσεων λόγω e-learning 
 

Μείωση κατά 53% παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά ταξίδια µε αυτοκίνητο το 2009 σε 
σχέση µε το 2008. Αυτό οφείλεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στην αύξηση των προγραµµάτων 
e-learning. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα και µία από τις 
πρώτες στην Ευρώπη που επένδυσε σηµαντικά στο e-learning (ηλεκτρονική εκπαίδευση) 
ως εργαλείο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού της. Με τα προγράµµατα e-learning η 
Τράπεζα έχει αποφύγει από το 2007 µέχρι το 2009 περισσότερα από 3.500.000 χιλιόµετρα 
σε εκπαιδευτικά ταξίδια.  
 
 

∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 
 
α. Χαρτί 
 

Η ανακύκλωση χαρτιού στην τράπεζα, η οποία ξεκίνησε το 2006 και επεκτάθηκε το 
2008, συνεχίζεται µε επιτυχία σε περισσότερα από τα µισά καταστήµατα και σε όλα τα 
κτήρια ∆ιοίκησης της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Το 2009 ανακυκλώθηκαν 238 τόνοι 
χαρτιού. Στόχος του 2010 η επέκταση της ανακύκλωσης χαρτιού σε καταστήµατα της 
Αττικής και αύξηση της ανακύκλωσης χαρτιού κατά 2%. 
 
 
β. Μελανοδοχεία και τόνερ 
 

Πολύ µεγάλη αύξηση παρουσιάστηκε στις ποσότητες µελανοδοχείων και τόνερ που 
εστάλησαν από την τράπεζα για επαναχρησιµοποίηση. Περισσότερα από 2.000 τεµάχια 
παραδόθηκαν το 2009, έναντι 700 το 2008. 
 
 
γ. Μπαταρίες 
 

Η ανακύκλωση µπαταριών, που ξεκίνησε το 2008 και πραγµατοποιείται σε όλα 
σχεδόν τα καταστήµατα και τα κτήρια ∆ιοίκησης της τράπεζας, σε συνεργασία µε την 
ΑΦΗΣ, αυξήθηκε το 2009 σηµαντικά σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη. Σηµειώνεται 
επίσης ότι η τράπεζα έχει παραδώσει για ανακύκλωση στο ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ. AΕ περισσότερους 
από 2,5 τόνους ογκωδών συσσωρευτών, κυρίως µπαταρίες από UPS. Στόχος για το 2010 
η αύξηση ανακύκλωσης µπαταριών κατά 10%. 

 
δ. Πλαστικά 
 

Το 2009 η τράπεζα επέκτεινε την ανακύκλωση πλαστικού, όπως είχε στόχο, σε άλλα 
δύο κτήρια ∆ιοίκησης, µε αποτέλεσµα σχεδόν το διπλασιασµό των ποσοτήτων που 
διατέθηκαν για ανακύκλωση. Στόχος του 2010 η αύξηση ανακύκλωσης πλαστικού κατά 
10%. 
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ε. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
 

Το 2009, η τράπεζα παρέδωσε για ανακύκλωση περίπου 32,2 τόνους ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών από την αποθήκη της στην Αθήνα και την αποθήκη της στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Με την ανακύκλωση αυτή αποφεύχθηκε η απόρριψη των 
υλικών (πλαστικό, αλουµίνιο, γυαλί και µόλυβδος) στο περιβάλλον. 
 
στ. Λαµπτήρες 
 

Από το 2009 η τράπεζα ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραµµα ανακύκλωσης λαµπτήρων στο 
κεντρικό κτήριο ∆ιοίκησης στην Αθήνα. Το 2009 διατέθηκαν προς ανακύκλωση 180 kg 
λαµπτήρων.  

 
 

Εκποµπές Αερίων 
 
 

Οι εκποµπές CO2 ανά εργαζόµενο το 2009 παρουσίασαν πολύ µεγάλη µείωση σε 
σχέση µε το 2008, η οποία ξεπέρασε το 7%, ενώ σε τόνους CO2 η µείωση ήταν µεγαλύτερη 
από 2%. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην ελάττωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας και στον περιορισµό των µετακινήσεων. Σηµαντική µείωση, από 7% έως 10%, 
παρουσίασαν και οι εκποµπές των υπόλοιπων αερίων ρυπαντών (CH4, NOx, SO2, CO, 
VOC, PM10). Πρέπει να σηµειωθεί ότι έγινε αναθεώρηση των συντελεστών αερίων 
ρυπαντών του 2008. Οι αναθεωρήσεις των συντελεστών εκποµπής αερίων ρυπαντών για 
την ηλεκτρική ενέργεια σε ετήσια βάση, οφείλονται στη διαφοροποίηση του ενεργειακού 
µείγµατος του ηλεκτρικού τοµέα της χώρας από χρόνο σε χρόνο και υπολογίζονται µε βάση 
την τελευταία διαθέσιµη εθνική απογραφή (national emissions inventory) και το ενεργειακό 
ισοζύγιο της χώρας.  
 

Συµπερασµατικά η  πράσινη επιχειρηµατικότητα αποτελεί σήµερα ένα διακριτό τοµέα 
ανάπτυξης. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από το µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων που 
στρέφονται σε τεχνολογίες και επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Η Τράπεζα 
Πειραιώς στηρίζει την πράσινη επιχειρηµατικότητα έµπρακτα, µε ειδικές επιχορηγήσεις που 
ενισχύουν τις φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις. Επίσης, η ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της και του ευρύτερου κοινού σχετικά µε το 
περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητά της. Για να βελτιωθεί η περιβαλλοντική επίδοση της 
Τράπεζας δεν αρκεί µόνο η λήψη διαχειριστικών µέτρων. Απαιτείται πρωτίστως η 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Όσο µεγαλύτερη είναι η 
συµµετοχή των εργαζοµένων, τόσο µεγαλύτερη είναι και η επιτυχία των προγραµµάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Είναι ενδεικτικό ότι µέσω των προγραµµάτων 
περιβαλλοντικής ενηµέρωσης ο µέσος όρος της περιβαλλοντικής επίδοσης των 
εργαζοµένων, σε δεκαβάθµια κλίµακα, αυξήθηκε από 5,8, που ήταν τον Ιούνιο του 2007, σε 
6,3 το Σεπτέµβριο του 2009, δηλαδή αύξηση κατά 8,6% σε διάστηµα δύο ετών. Έτσι, η 
Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει στρατηγική συµµαχία µε την κοινωνία των πολιτών για 
την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος.  
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Και οι παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
 

 
http://www.accountability21.net/ 
 

 

http://www.iso.org/ sr 
 

 

http://www.sa-intl.org 
 

 

http://www.globalreporting.com 
 

 

http://www.unglobalcompact.org. 
 

 

http://europa.eu, 2009  

http://www3.aegean.gr  
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http://news.pathfinder.gr 
 

http://www.eppe.gr  

http://www.csrhellas.org  

http://www.piraeusbank.gr  

http://www.eurobank.gr 
 

http://www.sdev.gr 
 

http://www.csrhellas.org 
 

http://www. csreurope.org 
 

http://www. wbcsd.org 
 

http://www. unepfi.org 
 

http://www. aegean.gr/environment/eeppd 
 

http://www.greenbanking.gr 
 

 

 


