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“Σε μια κοινωνία που αναπτύσσεται συστηματικά μεταξύ των ανθρώπων 

ο ατομικισμός τους, η ανταγωνιστικότητά τους και ο κυνισμός τους, 

οι απαισιόδοξοι αποτελούν συντριπτική πλειοψηφία.  

Αυτή η απαισιοδοξία είναι, πιστεύουμε, το μεγαλύτερο ενιαίο  

πρόβλημα του σημερινού κοινωνικού συστήματος  

και η βαθύτερη αιτία της έλλειψης αειφορίας.” 

 

Donella Meadow (1941-2001) 

 

Beyond the Limits (1992) 

 

  



iii 
 

ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ 

 

 

Η παρούσα εργασία αφιερώνεται στην οικογένειά μου, τον Θανάση, την 

Σταυρούλα και τον Βάγιο που με στηρίζουν, με συμβουλεύουν και με 

πιστεύουν σε κάθε στόχο που θέτω. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο Ευθύμη για τις 

πολύτιμες συμβουλές του καθόλη την διάρκεια της συγγραφής της 

παρούσας εργασίας. 

  

 

 

  



iv 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον 

επιβλέποντα Καθηγητή κ. Νεγκάκη Χρήστο για την πολύτιμη συνεισφορά 

του στην προετοιμασία, την επίβλεψη και την αξιολόγηση της παρούσας 

εργασίας. 

 

 

 

  



v 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η περιβαλλοντική λογιστική αποτελεί αντικείμενο μελέτης που εμφανίζει  εντυπωσιακή 

αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η γνώση, οι πληροφορίες και το ενδιαφέρον για αυτήν 

πολλαπλασιάζονται καθημερινά με ραγδαίους ρυθμούς. 

 

Περιβαλλοντική λογιστική θα έλεγε κανείς ότι είναι απλά μια καλύτερη προσέγγιση της 

κλασσικής λογιστικής η οποία εστιάζει στα κόστη που σχετίζονται με τις πρώτες ύλες και 

προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία, τα απόβλητα που δημιουργούνται και άλλα 

κόστη άμεσα συνδεδεμένα με περιβαλλοντικά ζητήματα. Εφαρμόζοντας οι εταιρίες την 

περιβαλλοντική λογιστική, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη διαδικασία παραγωγής και 

συγχρόνως να ενημερώσουν υπεύθυνα για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης 

τους. 

 

Είναι πια καθιερωμένο το γεγονός διεθνώς να λογοδοτούν ετησίως οι οργανισμοί 

(επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες) για την 

περιβαλλοντική συμπεριφορά τους μέσω της μέτρησης και αναφοράς ενός αριθμού δεικτών 

περιβαλλοντικής επίδοσης, όπως και να πραγματοποιείται έλεγχος και αξιολόγηση αυτής της 

λογιστικής. Αν και ακόμα κάτι τέτοιο κινείται κυρίως σε εθελοντικό επίπεδο, είναι πολλά τα 

ενδιαφερόμενα μέρη των οργανισμών που με τον τρόπο τους πιέζουν προς μια τέτοια 

κατεύθυνση. 

 

Η θεματολογία της παρούσας εργασίας προσεγγίζει το φαινόμενο της περιβαλλοντικής 

λογιστικής από όλες τις πλευρές πληροφόρησης (λόγοι ανάπτυξης, αντίστασης της 

υιοθέτησής του, οφέλη της περιβαλλοντικής λογιστικής). Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στο ρυθμιστικό ή νομικό πλαίσιο και στον έλεγχο και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής 

λοιστικής πληροφόρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρησεις 

 

 

Στην διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών παρατηρήθηκε η σταδιακά αυξανόμενη 

εμφάνιση πληροφοριών που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές δαπάνες στις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Παραδοσιακά, η ανταπόκριση των 

επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της κοινωνίας και στην έλλειψη σχετικών ρυθμίσεων έχει ως 

αποτέλεσμα την παροχή μη τυποποιημένων πληροφοριών. Ως συμπέρασμα της σχετικής 

έλλειψης ρυθμίσεων, οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες εμφανίζονται κυρίως 

υπό μορφή εθελοντικής αποκάλυψης. 

 

Ως αντιπροσωπευτικό σώμα η FEE (Federation des Experts Compatibles Europeans) 

στην Ευρώπη είχε δραστηριοποιηθεί ήδη από το 1992 με τη μελέτη που διενήργησε κατόπιν 

εντολής της ευρωπαϊκής επιτροπής για την επικρατούσα κατάσταση όσον αφορά την 

περιβαλλοντική λογιστική στα κράτη μέλη. Επιπρόσθετα, η αυξανόμενη εμπλοκή σε 

περιβαλλοντικά θέματα της FEE οδήγησε στη δημιουργία μιας περιβαλλοντικής ομάδας 

εργασίας (Environmental Working Party – EWP) το 1993. 

 

 Στο στρατηγικό σχέδιο της EWP η περιβαλλοντική λογιστική (ή πράσινη λογιστική) 

περιγράφεται ως “η ενασχόληση με περιβαλλοντικά θέματα (κόστη, υποχρεώσεις και πάγια) 

μέσα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και περιβαλλοντικές εκτιμήσεις”. 

 

 Πιο συγκεκριμένα, η περιβαλλοντική λογιστική είναι μια διαδικασία, μια αξιολόγηση 

πρωτοβουλιών βιώσιμης πρόληψης της ρύπανσης κι άλλων επενδυτικών λύσεων με εκτίμηση 

του περιβαλλοντικού κόστους αλλά και των ωφελειών από κάθε εναλλακτική λύση. 

 

 Ο όρος περιβαλλοντική λογιστική έχει πολλές έννοιες και χρήσεις. Μπορεί να στηρίζει 
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τη Δημόσια Λογιστική, τη Χρηματοοικονομική Λογιστική ή τη Διοικητική Λογιστική των 

επιχειρήσεων. 

 

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

είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ΑΕΠ, ο οποίος μετρά τη συνολική αξία των 

παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών, αντιπροσωπεύει το προϊόν μιας 

χώρας παρ’ ότι ο υπολογισμός του παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες που οφείλονται σε 

δυσκολίες στατιστικής φύσης. Αν και η χρήση τέτοιων δεικτών έχει ως στόχο να προσφέρει 

το αναγκαίο πλαίσιο για μια εις βάθος ανάλυση του οικονομικού συστήματος και της 

αποτελεσματικότητας του, διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας ασυνέχειας σε ό,τι αφορά την 

αποτίμηση της αξίας των φυσικών πόρων. Συγκεκριμένα, ενώ τα ανθρωπογενή περιουσιακά 

στοιχεία, όπως τα κτίρια, λαμβάνονται ως στοιχεία της παραγωγής και η αξία τους μειώνεται 

προς όφελος της αξίας των παραγόμενων προϊόντων, δε συμβαίνει το ίδιο και με τους 

φυσικούς πόρους. Οι απώλειές τους δεν αποτελούν κάποιας μορφής επιβάρυνση στο 

παραγόμενο εισόδημα, η οποία επιβάρυνση να αντιπροσωπεύει την οφειλόμενη στις απώλειες 

αυτές μείωση της μελλοντικής δυνατότητας παραγωγής. Έτσι για την αντιμετώπιση του 

ζητήματος αυτού και για το γενικότερο συνυπολογισμό των οικονομικών συνεπειών από τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα έχει αναπτυχθεί η περιβαλλοντική λογιστική. 

 

 Η αδυναμία των κλασικών μεθόδων μέτρησης του εθνικού εισοδήματος να 

συμπεριλάβουν τις οικονομικές συνέπειες από περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η εξάντληση 

των φυσικών πόρων, αποτέλεσαν κύριο θέμα στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων 

Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992 στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας. Στη 

συνδιάσκεψη αυτή, δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη συστήματος 

ενοποιημένης περιβαλλοντικής και οικονομικής λογιστικής. Τα επόμενα χρόνια, κατατέθηκαν 

αρκετές προτάσεις για την τροποποίηση των εθνικών λογιστικών συστημάτων, ώστε να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν και ορισμένες περιβαλλοντικές παράμετροι. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

υπεύθυνοι των εθνικών λογιστικών συστημάτων αντέδρασαν στην πιθανότητα σημαντικών 

αλλαγών στα συστήματα αυτά. Έτσι, αποφασίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1993 η 

δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος, εκτός του παραδοσιακού πλαισίου των συμβατικών 

λογιστικών συστημάτων, με στόχο τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών και των 

οικονομικών σχέσεων. Το νέο αυτό σύστημα, το οποίο είναι δορυφορικό ώστε να επιτρέπεται 

η ενσωμάτωση ενός ευρύτερου φάσματος στοιχείων, είναι στενά συνδεδεμένο με τα 

παραδοσιακά εθνικά λογιστικά συστήματα καθώς στο κέντρο του ενδιαφέροντος είναι τα 
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εθνικά στοιχεία. Έγινε προσπάθεια να εφαρμοστεί η περιβαλλοντική λογιστική στις ΗΠΑ 

αλλά τα πρώτα αποτελέσματα ήταν αναπάντεχα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική μελέτη 

του Υπουργείου εμπορίου των ΗΠΑ που έγινε το 1994 και αναφερόταν στο 1987, η αξία των 

δασικών και των πετρελαϊκών πόρων των ΗΠΑ ήταν υψηλότερη στο τέλος της χρονιάς από 

ότι ήταν στην αρχή της. Το αποτέλεσμα αυτό να έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λογικά 

αναμένεται λόγω της εκμετάλλευσης, και άρα μείωσης των αποθεμάτων, των πόρων. Όμως, 

κατά τη διάρκεια εκείνης της χρονιάς καταγράφηκαν στις ΗΠΑ σημαντικές αυξήσεις των 

τιμών των δασικών προϊόντων και του πετρελαίου. Άρα, από την προσπάθεια αυτή της 

εφαρμογής της περιβαλλοντικής λογιστικής διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση 

για τους οικονομολόγους, που είναι η διακύμανση των τιμών τους. Η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου 

η μεθοδολογία της περιβαλλοντικής λογιστικής να καθιερωθεί και η χρήση της να γίνει 

γνωστή, γίνεται με τη βοήθεια της λογιστικής των φυσικών πόρων. 

 

 Η λογιστική των φυσικών πόρων (natural resource accounting) είναι μία υποπερίπτωση 

της περιβαλλοντικής λογιστικής η οποία ασχολείται με τα αποθέματα φυσικών περιουσιακών 

στοιχείων και τις μεταβολές των αποθεμάτων αυτών. Στα φυσικά περιουσιακά στοιχεία 

εντάσσονται βιολογικά στοιχεία όπως φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί με οικονομική σημασία, 

στοιχεία του υπεδάφους και στοιχεία όπως ο αέρας, το έδαφος και το νερό μαζί με τα 

οικοσυστήματά τους. Στη λογιστική των φυσικών πόρων καταγράφονται τα αποθέματα των 

διαφόρων στοιχείων σε δεδομένες χρονικές στιγμές και μετράται η ροή τους, ο ρυθμός 

δηλαδή με τον οποίο αλλάζουν τα αποθέματα των στοιχείων αυτών. Είναι απαραίτητο οι 

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

εμπειρία σχετικά με το πώς ενοποιούνται στην πράξη οι εθνικοί λογαριασμοί (national 

accounts) με τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς (environmental accounts) έχει αποκτηθεί 

ύστερα από την εφαρμογή δοκιμαστικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής λογιστικής και 

λογιστικής των φυσικών πόρων υπό την ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών και τις Παγκόσμιας 

Τράπεζας σε διάφορες χώρες. Ενώ η περιβαλλοντική λογιστική ως διαδικασία έχει πολλές και 

σημαντικές αδυναμίες, επιτρέπεται όμως σε όσους είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων 

να περιλαμβάνουν στην ανάλυσή τους τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των αποφάσεών τους στα 

αποθέματα των εθνικών φυσικών πόρων. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι 

οικονομολόγοι, υπάρχει ένα επιπρόσθετο βήμα που θα πρέπει να γίνει προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η τροποποίηση των διαφόρων δεικτών του εθνικού προϊόντος, ενοποιώντας 

σε αυτούς το τίμημα για τη χρήση φυσικών πόρων. Αυτό συνίσταται στη χρηματική 
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αποτίμηση της αξίας των πόρων αυτών, η οποία θα επιτρέψει να πάψουν πλέον οι φυσικοί 

πόροι να θεωρούνται, και συνεπώς να λαμβάνονται στα λογιστικά συστήματα, ως υλικά της 

φύσης που προσφέρονται στον άνθρωπο δωρεάν. Σε καταστάσεις όπου ο κίνδυνος λάθους 

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

κοινώς αποδεκτή κάποια από αυτές. Θα πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια 

αξιόπιστη και τυποποιημένη τεχνική για την αποτίμηση της αξίας των φυσικών πόρων και 

των επιπτώσεων από την εξάντληση των αποθεμάτων τους σε διάφορες χώρες. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη γενικότερη συσχέτιση των περιβαλλοντικών στοιχείων με χρηματική αξία να 

παραμένει δύσκολη και να επικρατεί η τάση ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της οικονομικής 

δραστηριότητας και των περιβαλλοντικών στοιχείων, με την διαφορά ότι η πρώτη 

υπολογίζεται με οικονομικούς όρους και η δεύτερη με φυσικές μονάδες. 

 

 

1.2 Ορισμός 

 

 

Ο όρος “περιβαλλοντική λογιστική” χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον R. Gray 

(Famielec, Stepien, 2005). Οι Gray, Bebbington και Walters ορίζουν την περιβαλλοντική 

λογιστική ως “ένα εργαλείο διαχείρισης για την αντιμετώπιση όλων των τομέων της 

λογιστικής που ενδέχεται να επηρεαστούν από την ανταπόκριση των επιχειρηματικών 

οργανώσεων στα περιβαλλοντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένου του νέου τομέα της 

οικολογικής λογιστικής”. Άλλος ορισμός προτάθηκε από τους κοινόχρηστους λογαριασμούς 

και τις εκτιμήσεις επιτροπής, που ορίζεται ως μια διαδικασία, η οποία παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με το περιβάλλον και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον 

που είναι χρήσιμη στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα της διοίκησης. 

Είναι επίσης έκφραση των νομισματικών και των μη χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων 

μιας οικονομικής οντότητας σε σχέση με το περιβάλλον (PAEC, 2002, Μάρτιος). Ο όρος 

"περιβαλλοντικής λογιστικής" είναι ασαφής, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες 

περιπτώσεις (IFAC, 2005, Αύγουστος). Η μεγάλη έκταση της περιβαλλοντικής λογιστικής και 

η εστίασή της στις δύο εξωτερικές και εσωτερικούς χρήστες παρέχει μια βάση για να το 

διαιρέσει σε: 

–  Περιβαλλοντική λογιστική, 

–  Τη λογιστική διαχείριση του περιβάλλοντος. 
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 Ο όρος πράσινη οικονομία έχει εισέλθει πρόσφατα στο καθημερινό λεξιλόγιο των 

ελλήνων. Μόλις το 2009, πρωτοεμφανίστηκε ο όρος Περιβαλλοντική Λογιστική 

(Environmental Accounting), σε διεθνές επίπεδο όμως ήταν ευρέως διαδεδομένη ήδη από τη 

δεκαετία του 1970, όταν προέκυψε μέσω των συζητήσεων για την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη. 

 

Περιβαλλοντική λογιστική είναι μια καλύτερη προσέγγιση της κλασσικής λογιστικής. 

Εστιάζει στα κόστη που σχετίζονται με τις πρώτες ύλες και προκύπτουν κατά την παραγωγική 

διαδικασία (φύρα), τα απόβλητα που δημιουργούνται και άλλα κόστη άμεσα συνδεδεμένα με 

περιβαλλοντικά ζητήματα. Μπορεί να παρέχει πληροφόρηση σε χρηματικές ή φυσικές 

μονάδες, καλύπτοντας συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, για όλα τα περιβαλλοντικά έξοδα 

και έσοδα και να τα παρουσιάσει σε ειδικές εκθέσεις. Εφαρμόζοντας οι εταιρίες την 

περιβαλλοντική λογιστική, έχουν τη δυνατότητα να καλυτερεύσουν τη διαδικασία παραγωγής 

και συγχρόνως να ενημερώσουν υπεύθυνα για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης 

τους. Τελικά δεν αφορά μόνο τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρείας , αλλά υποστηρίζει 

και καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις σε όλους τους τομείς. 

  

 Στον όρο περιβαλλοντική λογιστική υπάρχουν τρία πλαίσια με διαφορετικές χρήσεις: 

1. Η Δημόσια Λογιστική είναι μια μακροοικονομική τεχνική. Το ΑΕΠ είναι το μέτρο 

ροής αγαθών και υπηρεσιών μέσα στην οικονομία. Αποτελεί συχνά βασικό κριτήριο της 

οικονομικής ευημερίας της κοινωνίας μας. Ο όρος περιβαλλοντική λογιστική μπορεί να 

αναφέρεται σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιεί 

φυσικές ή νομισματικές μονάδες για να αναφέρεται στην κατανάλωση των φυσικών πόρων 

τόσο των ανανεώσιμων όσο και των μη ανανεώσιμων. Με τον τρόπο αυτό, η λογιστική 

ορίζεται και ως λογιστική των φυσικών πόρων. 

2. Η Χρηματοοικονομική Λογιστική καθιστά ικανές τις επιχειρήσεις να ετοιμάζουν 

χρηματοοικονομικές εκθέσεις για χρήση από δανειστές, επενδυτές κι άλλους. Οι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις αλλά και ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.) γενικά πρέπει να 

δημοσιεύουν τις πληροφορίες για την χρηματοοικονομική τους κατάσταση τουλάχιστον κάθε 

χρόνο, με βάση τους κανόνες, τις διατάξεις και τους νόμους που ισχύουν κάθε φορά. Η 

περιβαλλοντική λογιστική σε αυτό το πλαίσιο δίνει βάση στην εκτίμηση και δημοσίευση 

περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και στο περιβαλλοντικό κόστος απο χρηματοοικονομική 

άποψη. 
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3. Η Διοικητική Λογιστική είναι η διαδικασία αναγνώρισης, συλλογής κι ανάλυσης 

πληροφοριών βασικά για εσωτερική χρήση. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την λογιστική 

εξαιτίας του γεγονότος ότι ένας κύριος σκοπός της διοικητικής λογιστικής είναι η υποστήριξη 

των μακρόπνοων αποφάσεων της επιχείρησης. Η διοικητική λογιστική μπορεί να 

περιλαμβάνει στοιχεία για το κόστος, τα επίπεδα παραγωγής, τα αποθέματα και τις 

συσσωρευμένες εργασίες, καθώς και άλλα ζωτικά θέματα της επιχείρησης. Οι πληροφορίες 

που συλλέγονται από τη διοικητική λογιστική χρησιμοποιούνται για να σχεδιασθεί, να 

αξιολογηθεί και να ελεχθεί η πορεία της επιχείρησης με διάφορους τρόπους, όπως για 

παράδειγμα: (i) ο προγραμματισμός και η προσέλκυση της προσοχής του management, (ii) 

πληροφορίες για αποφάσεις τέτοιες, όπως είναι οι προμήθειες, οι επενδύσεις σε 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό κι άλλες, και (iii) έλεγχος και παρακίνηση της συμπεριφοράς για 

βελτίωση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. 

 

 Άρα, η περιβαλλοντική λογιστική αναφέρεται στην χρήση στοιχείων για το 

περιβαλλοντικό κόστος και την περιβαλλοντική απόδοση στις επιχειρηματικές αποφάσεις και 

λειτουργίες.      

  

             

1.3 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

 

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ ή Corporate Social Responsibility-CSR) 

αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν 

οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του 

χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, 

απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και  τις αξίες που 

χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που 

κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής). 

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε έξι (6) κατηγορίες 
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ανάλογα με τη φύση της ανάλογης πρωτοβουλίας-προγράμματος: Προώθηση Σκοπού, 

Μάρκετινγκ Σκοπού, Κοινωνικό Μάρκετινγκ, Εταιρική Φιλανθρωπία, Εταιρικός 

Εθελοντισμός, Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές. Οι όροι αυτοί (εκτός του κοινωνικού 

μάρκετινγκ) δεν είναι ακόμα παγιωμένοι στη ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα λόγω της 

σχετικής νεότητας του επιστημονικού αυτού αντικειμένου και της έλλειψης ζωηρού 

ενδιαφέροντος από τους Έλληνες ακαδημαϊκούς. 

      

Υπάρχουν αρκετές θεωρίες σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η πιο 

διαδεδομένη και απλή είναι η θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών ή εμπλεκόμενων μερών. Τα 

ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν το περιβάλλον (άμεσο και έμμεσο) το οποίο αλληλεπιδρά με 

την επιχείρηση και έχει ενδιαφέρον από τις δραστηριότητες της. (Ο αγγλικός όρος είναι 

Stakeholders δηλαδή αυτοί που κρατούν-έχουν ενδιαφέρον). Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε μία 

επιχείρηση είναι οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι δανειστές-πιστωτές (τράπεζες). Έμμεσα 

ενδιαφερόμενοι είναι το Κράτος, οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται μία 

επιχείρηση, οι ομάδες πίεσης (pressure groups) π.χ. ακτιβιστές, διαδηλωτές, κ.α. Η θεωρία 

των ενδιαφερόμενων μερών βοηθάει την επιχείρηση να λάβει υπόψη της όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (τόσο άμεσα όσο και έμμεσα) και να ξεκινήσει μία ουσιώδη διαδικασία 

διαλόγου πριν καθορίσει το πρόγραμμα δράσης της όσον αφορά την εταιρική κοινωνική της 

ευθύνη. 

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια έννοια με την οποία οι επιχειρήσεις 

αναμένεται να λάβουν υπόψην τους ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών συμφερόντων και δαπανών 

για τους ανθρώπινους πόρους και την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία δεν 

αντιμετωπίζεται ως κόστος, αλλά ως κεφαλαιουχική δαπάνη και πηγή καινοτομίας. 

 

Η αυξανόμενη επιρροή της ΕΚΕ για την ανάπτυξη της λογιστικής, τόσο η οικονομία 

όσο και η διαχείριση ήταν ορατή την δεκαετία του 1970, όταν οι εταιρείες στις ΗΠΑ είχαν 

κατηγορηθεί ότι προκαλούν κοινωνικά προβλήματα και καλούνται να βρουν λύσεις σε αυτά. 

Τότε γεννήθηκε ένας νέος κλάδος της λογιστικής, η ΕΚΕ λογιστικής, και μια σειρά από 

πρότυπες λύσεις εκπονήθηκαν στους τομείς της εξωτερικής και εσωτερικής αναφοράς, με 

σκοπό όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούσαν να πάρουν τις πληροφορίες σχετικά με τα 

κοινωνικά αποτελέσματα μιας δεδομένης εταιρείας οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ουσία 

της λογιστικής ΕΚΕ είναι η ευθύνη να παρουσιάσει έναν απολογισμό των δραστηριοτήτων 

μιας επιχείρησης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρόκειται μόνο να αναλάβουν (ή 
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παραμελήσουν) ορισμένες δραστηριότητες, αλλά και να παρέχουν μια δήλωση σχετικά με τις 

δραστηριότητες αυτές (Gray, 1996). 

 

Με βάση τα αυξανόμενα επιβλαβή αποτελέσματα της ρύπανσης του περιβάλλοντος, 

δίνεται ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στις οικονομικές πτυχές (κερδοφορία) της διαχείρισης, 

αλλά και στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της. Ταυτόχρονα, η σύγχρονη 

αντίληψη της ΕΚΕ έχει εξαιρετικά ευρύ φάσμα και καλύπτει την ευθύνη έναντι των 

εργαζομένων, την τοπική κοινωνία, την κοινωνία στο σύνολό της, και ακόμη και τις 

μελλοντικές γενιές (2007). 

 

Επιπλέον, αποτέλεσμα των τελευταίων χρόνων είναι η πρόκληση της ΕΚΕ να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της γνώσης της οικονομίας, η οποία δημιουργεί τη σχέση 

μεταξύ των διαφόρων ερευνητικών τομέων (που αντιστοιχεί σε σχέση με την οικολογία, 

επιχειρηματική ευφυΐα και την εταιρική διακυβέρνηση). Για τους λόγους αυτούς η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη αναφορά έπρεπε να είναι μια σημαντική μεταμόρφωση. 

 

Η ΕΚΕ, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης (αειφόρο 

ανάπτυξη αποτελείται από την εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας το 

δυναμικό του φυσικού περιβάλλοντος και την οργάνωση της κοινωνικής ζωής με τέτοιο 

τρόπο που να εξασφαλίζει την ανάπτυξη ποιοτικά σε νέες διαδικασίες παραγωγής, τη 

βιωσιμότητα των φυσικών πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής) προς την προστασία 

του περιβάλλοντος και αποκατάστασης, στρέφεται προς την κατεύθυνση των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων, και την συνεξάρτηση μεταξύ των οικονομικών φορέων και του 

φυσικού περιβάλλοντος. Μια επιχείρηση και το περιβάλλον της πρέπει να επηρεάζονται 

αμοιβαία. Η επιχείρηση έχει επιπτώσεις για το περιβάλλον με τις δραστηριότητές του, αλλά 

το περιβάλλον δημιουργεί επίσης τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της 

επιχείρησης. Αυτό οδηγεί σε μια ανάγκη να λάβει υπόψη τη σχέση μεταξύ της οντότητας και 

του περιβάλλοντός του στο σύστημα των πληροφοριών μιας επιχείρησης. 

 

 

1.4 Σκοπός 
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Ο σκοπός της εργασίας είναι να γίνει κατανοητή η έννοια της περιβαλλοντικής λογιστικής. 

Για τον λόγο αυτόν αναλύονται ο ορισμός, το θεσμικό πλαίσιο, όπως και οι λόγοι ανάπτυξης 

και τα οφέλη της περιβαλλοντικής λογιστικής. Επιπρόσθετα, γίνεται λόγος για τον τρόπο που 

διεξάγονται ο έλεγχος και η αξιολόγηση με βάσει συγκεκριμένα λογιστικά πρότυπα και 

συνταγματικούς νόμους. Με τον τρόπο αυτόν μπορούν να αξιολογηθούν οι οικονομικές  και 

διαχειριστικές συνέπειες της λογιστικής που μπορεί να δημιουργηθούν. 

 

 

1.5 Δομή Εργασίας 

 

 

Στο παρόν πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται η επεξήγηση των όρων και των αντικειμένων που θα 

αναλυθούν στην πορεία με συγκεκριμένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Επίσης αναλύονται 

εισαγωγικές έννοιες όπως οι διακρίσεις της περιβαλλοντικής λογιστικής, η εταιρική 

διακυβέρνυση και η εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και διάφορα ποσοτικά και ποιοτικά 

στοιχεία. 

       

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η επισκόπηση των βασικών πηγών γνώσεων για τη 

θεματολογία που προσεγγίζει η εργασία. Οι πηγές προέρχονται από ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία, αρθρογραφία και σχετικές διαδυκτιακές πηγές που παρέχουν κατάλληλο και 

χρήσιμο υλικό που υποστηρίζει την επιχειρηματολογία της εργασίας και την προετοιμασία 

της. 

 

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι λόγοι ανάπτυξης της περιβαλλοντικής λογιστικής. 

Γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται και πώς προέκυψε 

αυτός ο τομέας και η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ακόμη αναφέρονται 

οι επιπτώσεις που προκύπτουν σε κοινωνια και ανθρώπους. 

 

 Παράλληλα, γίνεται κυρίως αναφορά στα οφέλη, η καλή φήμη και η αποφυγή σχετικών 

προστίμων αναλύονται στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο πέμπτο και έκτο κεφάλαιο της εργασίας 

γίνεται αναφορά στην ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών δεδομένων και στο ρυθμιστικό 

ή νομικό πλαίσιο, αντίστοιχα. Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύεται ο έλεγχος και η αξιολόγηση 

της περιβαλλοντικής λογιστικής πληροφόρησης και η παράθεση των πιστοποιήσεων ελέγχου. 
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 Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο ενισχύεται η διαπίστωση των συμπερασμάτων και των 

προοπτικών σύμφωνα με τις βασικές τάσεις απόψεων της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας σχερικά με το θέμα της περιβαλλοντικής λογιστικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

 

Σε έρευνα των  Gray (1995) και Owen (1997) επεκτείνεται η προοπτική να εξετάστει η 

“εκλαΐκευση” του κρίσιμου αυτού λογιστικού τομέα. Ειδικότερα, το σχολείο Gray-Owen έχει 

αναπτύξει δύο διαφορετικές, αλλά πολύ χρήσιμες, πολιτικές προοπτικές της οικονομίας. 

Πρώτα, Gray ανέπτυξε μια αστική πολιτική προοπτική, όπου οι εταιρείες υποχρεούνται να 

αναφέρουν στη σχετική δημοσίευση τους  την περιβαλλοντική λογιστική. Το μοντέλο 

υποθέτει ότι η αστική πολιτική οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί ως μέρος της 

λογιστικοποίησης του κοινωνικού-περιβαλλοντικού έργου, ενώ ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει 

τα συμφερόντα του κεφαλαίου. Δεύτερον, ο Owen (1997) προσάρμοσε την φιλελεύθερη 

προοπτική, που επικρατούσε έως τότε, να αναπτύξει ένα λογιστικό πλαίσιο που θα λειτουργεί 

προς την παροχή πρόσθετων πληροφοριών στις ετήσιες εκθέσεις για την ικανοποίηση 

σχετικών δημοσιεύσεων σχετικά με τις εταιρικές συνέπειες για κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

θέματα. Οι Gray (1995) και Owen (1997) είναι σχετικοί με τον ορισμό στα κρίσιμα σημεία 

τομής μεταξύ περιβαλλοντικής και κοινωνικής λογιστικής. Αναγνωρίζουν ότι η μέση λύση 

έχει καταστεί επίδικη, καθώς προϋποθέτει ότι μια διευθέτηση μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ 

των εναλλακτικών ηθικών προοπτικών χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε οποιαδήποτε 

ολοκληρωμένα δόγματα. Ο  Gray (1987) εξηγεί αυτήν τη σύγκλιση: “Αυτές οι δύο απόψεις 

έχουν ουσιαστικά διαφορετικούς τρόπους θεώρησης των θεμάτων και είναι, ουσιαστικά, 

ασυμβίβαστες με εκείνη του αστικού που αντιμετωπίζει την αντίληψη ως σημαντικό ζητήμα, 

όπου η μαρξιστική ανάλυση το θεωρεί ως σχετικά ασήμαντο (Gray, 1995). Εδώ, ο Gray   

συγκεντρώνει την αστική  και μαρξιστική πολιτική οικονομία ως μέρος της μιας 

επικαλυπτόμενης συναίνεσης που απηχεί από τις Kantian φιλελεύθερες πηγές. 

  

Οι Gray και Bebbington (2001) παραδέχονται ότι στον περισσότερο κόσµο δεν είναι 

προφανές το πώς µπορεί να συνδεθεί η λογιστική µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

Σηµειώνουν, όµως, ότι υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που κάνουν αναγκαία αυτή τη 

συνύπαρξη: πρώτον, η λειτουργία των οργανισµών είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τα λογιστικά 
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συστήµατα. Εάν χρειάζεται οι οργανισµοί να ανταποκριθούν στην ανάγκη για προστασία του 

περιβάλλοντος, τότε και αυτά πρέπει να κινηθούν προς την ίδια πορεία. ∆εύτερον, ο 

παραδοσιακός τρόπος άσκησης της λογιστικής µε τις πάγιες υποθέσεις της περί κέρδους, 

κόστους, επιτυχίας και αποτυχίας µιας επιχείρησης κατέχει µεγάλο µέρος της ευθύνης για την 

περιβαλλοντική κρίση. 

  

 Οι δύο παραπάνω συγγραφείς και κυρίως ο Gray είναι από τους βασικούς 

αναµορφωτές των παραδοσιακών συστηµάτων λογιστικής και αυτοί που έχουν ασχοληθεί 

ίσως περισσότερο από κάθε άλλον στην ενσωµάτωση του φυσικού περιβάλλοντος σε αυτά. 

Έχουν δουλέψει για πάνω από 25 χρόνια σε τέτοια ζητήµατα, ενώ έχουν δηµιουργήσει και το 

Κέντρο για την Έρευνα στην Κοινωνική και Περιβαλλοντική Λογιστική (Centre for Social 

and Environmental Accounting Research) στο St. Andrews της Σκωτίας. 

 

 Οι προσπάθειες για µια περιβαλλοντική λογιστική (environmental accounting) 

ξεκίνησαν, όµως, αρκετά πριν τη δουλειά των Gray και Bebbington, ήδη από τη δεκαετία του 

1970 (Matthews 1997, Gray 2001, Etzion 2007). Προέκυψε ως πεδίο έρευνας διά µέσω των 

συζητήσεων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility, CSR) 

(Jones, 2003), η οποία, σύµφωνα µε την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται ως 

η ενσωµάτωση, σε εθελοντική βάση, θεµάτων κοινωνικής και περιβαλλοντικής µέριµνας στις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων καθώς και στις επαφές τους µε άλλα 

ενδιαφερόµενα µέρη. Οι πρώτες εργασίες διαπραγµατεύονται τη λογιστική για το περιβάλλον 

τόσο σε µακρο- όσο και µικρο-οικονοµικό επίπεδο. 

 

 Οι Harte και Owen (1991) ανέλυσαν τα ετήσια δελτία 30 βρετανικών εταιρειών για να 

ερευνήσουν τις περιβαλλοντικές ασκήσεις δημοσιεύσεων (reporting practices) στα ετήσια 

δελτία τους. Οι συγγραφείς αποκάλυψαν ότι η περισσότερη περιβαλλοντική αναφορά από 

αυτές τις εταιρείες ήταν ακόμη σε γενικό επίπεδο και πολύ κοντά στο να διαδώσουν τη γενική 

τους δέσμευση σε οικολογικά θέματα (green issues). Ακολουθώντας αυτό το αποτέλεσμα, 

πρότειναν ότι ο μόνος τρόπος βελτίωσης των περιβαλλοντικών αναφορών είναι η εισαγωγή-

υιοθέτηση συγκεκριμένων ελεγκτικών πληροφοριών μέσω της παρουσίασης ενός είδους 

συγκατάθεσης με εξωτερικά πρότυπα αναφοράς. 

 

 Οι Ahmed και Sulaiman (2004) εξέτασαν την έκταση και φύση εθελοντικών 

αντικειμένων περιβαλλοντικής πληροφόρησης που δημοσιεύονται στα ετήσια δελτία του 
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έτους 2000 από Μαλαισιανές εταιρείες που ανήκουν στις κατασκευές και στις εταιρείες 

βιομηχανικών προϊόντων. Συμπέραναν ότι η έκταση του περιβαλλοντικού απολογισμού ήταν 

πολύ χαμηλή. Οι συγγραφείς αποφαίνονται ότι η περιβαλλοντική πληροφόρηση που 

δημοσιεύεται σε αυτά τα ετήσια δελτία ήταν διασκορπισμένη σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Οι 

νομικές απαιτήσεις και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO 14000 ήταν η κύρια 

κινητήρια δύναμη πίσω από την δημοσίευση περιβαλλοντικών πληροφοριών. Η πρόταση των 

συγγραφέων που ακολουθεί αυτό το αποτέλεσμα είναι παρόμοια με των Harte και Owen 

(1991), δηλαδή να κάνουν τη δημοσίευση συγκεκριμένων θεμάτων περιβαλλοντικής 

πληροφόρησης υποχρεωτική για μαλαισιανές εταιρείες. Ομοίως, οι Thompson και Zakaria 

(2004) εξέτασαν την έκταση, τη φύση και μορφή των εταιρικών και κοινωνικών 

περιβαλλοντικών δημοσιεύσεων από μαλαισιανές εταιρείες και παρατήρησαν ότι η εταιρική 

περιβαλλοντική αναφορά αυτών των εταιρειών ήταν φτωχή σε ποιότητα και μικρή σε 

ποσότητα. Έτσι πρότειναν ότι ο λόγος πίσω από τέτοια χαμηλή ποιότητα και ποσότητα ήταν 

η έλλειψη πίεσης από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και ως εκ τούτου προτείνουν τα 

ενδιαφερόμενα μέρη να παρέχουν τέτοιες πιέσεις. 

 

 Οι Deegan και Gordon (1996) εξέτασαν τις περιβαλλοντικές απολογιστικές ασκήσεις 

(disclosure practices) 197 αυστραλιανών εταιρειών στα ετήσια δελτία τους το 1991. 

Παρατήρησαν χαμηλές εθελοντικές περιβαλλοντικές δημοσιεύσεις από αυτές τις εταιρείες, 

μόνο 186 λέξεων σε σύνολο. Αυτές οι δημοσιεύσεις ήταν “αυτο-θαυμαστικές” (self-admiring) 

παρά αρνητικές. Υπήρχε μια αύξηση στις δημοσιεύσεις κατά τη διάρκεια 1988-1991 εξ' 

αιτίας αυξήσεων στις συνδρομές περιβαλλοντικών οργανώσεων. Οι παραπάνω αναφερθείσες 

μελέτες ανέφεραν την κατάσταση των περιβαλλοντικών δημοσιεύσεων από εταιρείες σε 

διάφορες χώρες. Επιπροσθέτως, υπάρχουν μελέτες που ερεύνησαν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές αναφορές από εταιρείες. 

 

 Οι Cunningham και Gadenne (2003) ερεύνησαν εάν μια βελτίωση στους 

περιβαλλοντικούς κανόνες δρά σαν ορμή για αλλαγές στις απολογιστικές συμπεριφορές σε 

ετήσια δελτία, μέσω της εξέτασης εθελοντικών περιβαλλοντικών δημοσιεύσεων από 

αυστραλιανές εταιρείες κατά τη διάρκεια αυστραλιανής εθνικής εθελοντικής περιόδου 

εφαρμογής απογραφής. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στο 

επίπεδο των δημόσια αποκαλυμμένων εκπομπών μόλυνσης των αυστραλιανών εταιρειών και 

της ποσότητας της εθελοντικής περιβαλλοντικής δημοσίευσης στα ετήσια δελτία αυτών των 

εταιρειών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον περιβαλλοντικό κανονισμό να δρά σαν μια 
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καινούργια ώθηση για τις εταιρείες να συμπεριλάβουν πληροφορίες για συγκεκριμένα 

περιβαλλοντικά θέματα στο ετήσιο δελτίο. 

 

 Ο Gamble και οι συνεργάτες του (1995) ερεύνησαν την ποιότητα 10.000 

περιβαλλοντικών δημοσιεύσεων (μια αναφορά που εστάλη στις αμερικάνικες ασφάλειες και 

στην επιτροπή συναλλάγματος – SEC από τις καταχωρημένες εταιρείες) και ετήσια δελτία για 

234 εταιρείες που ανήκουν σε 12 βιομηχανίες για το διάστημα 1986-1991. Οι συγγραφείς 

εξέτασαν το περιεχόμενο των 14 περιβαλλοντικών δημοσιεύσεων χρησιμοποιώντας 

περιγραφικούς κώδικες αναφορών. Εκείνες οι βιομηχανίες που θα μπορούσαν να έχουν 

σημαντική αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον επιλέχθηκαν για τη μελέτη τους. Συμπέραναν 

ότι εταιρείες που ανήκουν στη διύλιση πετρελαίου, στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, 

στη χαλυβουργία και σε βιομηχανίες φουρνέλων (blast furnaces industries) παρείχαν την 

υψηλότερη ποιότητα από τις 10.000 δημοσιεύσεις. Το δείγμα των δημοσιεύσεων για 10.000 

ήταν πανομοιότυπο με αυτό στα ετήσια δελτία. Οι δημοσιεύσεις και στα ετήσια δελτία και 

στις 10.000 αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου δειγματοληψίας. Υπήρχε μια 

σημαντική αύξηση στις δημοσιεύσεις από το 1989. Οι λόγοι πίσω από την αύξηση ήταν τα 

πρότυπα χρηματοοικονομικής λογιστικής της έκδοσης θεμάτων του Συμβουλίου Νο. 89-13 

(1989) και 90-8 (1990), μαζί με περιβαλλοντικά ατυχήματα, όπως η πετρελαιοκηλίδα του 

Valdez που συνέβη στον πορθμό του Πρίγκιπα William στην Αλάσκα των ΗΠΑ στις 24 

Μαρτίου 1989, και γενικές δημόσιες εντολές. 

 

 Ενώ οι παραπάνω μελέτες υποστηρίζουν το γεγονός ότι τα επιβάλλοντα εξωτερικά 

περιβαλλοντικά πρότυπα αναφοράς σε εταιρείες βελτιώνουν την έκταση και ποιότητα της 

αναφοράς, ο Larrinaga και οι συνεργάτες του (2002) πρότειναν ότι ο κανονισμός δεν είναι 

αρκετός για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Εξέτασαν τη θεματολογία 

(issuance) και εφαρμογή ενός προτύπου συμφωνίας με περιβαλλοντική δημοσίευση που 

τέθηκε σε ισχύ από το 1998 για όλες τις ισπανικές εταιρείες. Αυτό το πρότυπο απαιτεί τη 

δημοσίευση περιβαλλοντικών επενδύσεων, εξόδων, προμηθειών και απρόοπτων 

υποχρεώσεων. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η εφαρμογή αυτού του προτύπου ήταν 

απατηλή. Περίπου το 80% των εταιρειών που εξετάστηκαν δεν δημοσίευαν καθόλου 

περιβαλλοντικές πληροφορίες. Οι εταιρείες που δημοσίευσαν κάποιες περιβαλλοντικές 

πληροφορίες κατέλαβαν ένα χαμηλό 1,8 θεμάτων από ένα σύνολο 7 πιθανών θεμάτων. Παρ’ 

ότι υπήρχε μια αύξηση στον αριθμό των εταιρειών που δημοσιεύουν περιβαλλοντικές 

πληροφορίες ανάμεσα στο 1997 και 1999, το 1999 μόνο το 23% των 70 εταιρειών που 
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ερευνήθηκαν να δημοσιεύουν τέτοιες πληροφορίες. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα, οι 

συγγραφείς συμπέραναν ότι ο κανονισμός δεν είναι επαρκής για την ανάπτυξη της 

περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Η αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων θα απαιτούσε τουλάχιστον 

μια συζήτηση για να εξελίξει ένα κανονισμό και μια αποτελεσματική εφαρμογή της 

νομοθεσίας. 

 

 Ο Hughes και οι συνεργάτες του (2001) εξέτασαν περιβαλλοντικές δημοσιεύσεις 51 

αμερικάνικων παραγωγικών εταιρειών για το 1992 και 1993 με ποικίλες διαβαθμίσεις των 

περιβαλλοντικών τους ενεργειών. Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν ανάλυση περιεχομένου για 

να οριοθετήσουν την έκταση των περιβαλλοντικών δημοσιεύσεων μέσα στο γράμμα του 

Προέδρου, τη συζήτηση διοίκησης και ανάλυσης (MD&A) και τους τομείς για σημειώσεις. 

Οι περιβαλλοντικές διαβαθμίσεις των αμερικάνικων εταιρειών όπως συντάχθηκαν από το 

συμβούλιο των οικονομικών προτεραιοτήτων χρησιμοποιήθηκαν για να εξετάσουν αν οι 

δημοσιεύσεις διαφοροποιούνταν ανάμεσα σε εταιρείες που είχαν βαθμολογηθεί ως καλές, 

μέτριες ή φτωχές στις περιβαλλοντικές τους ενέργειες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι 

δημοσιεύσεις ανάμεσα στις καλές-μέτριες- φτωχές εταιρείες δεν διαφοροποιούνταν μέσα στο 

γράμμα του Προέδρου. Όμως, διαφορές στις δημοσιεύσεις σημειώθηκαν ανάμεσα σε αυτές 

τις τρεις ομάδες στις σημειώσεις και στους τομείς MD&A. Οι χαμηλές αποδόσεις παρείχαν 

τις περισσότερες δημοσιεύσεις και οι περισσότερες δημοσιεύσεις εμφανίστηκαν στο τμήμα 

MD&A και στο τμήμα σημειώσεων. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι οι 

φτωχές σε αποτελέσματα εταιρείες υπόκεινται σε επαναμεσολάβηση (remediation) σε 

αντίθεση με αυτές που δεν είχαν αποδοθεί σε περιβαλλοντική υποβάθμιση. Ως εκ τούτου, οι 

φτωχές εταιρείες σε βαθμολογία πρέπει να κάνουν περισσότερες δημοσιεύσεις. 

 

 Παρόμοια με την προηγούμενη μελέτη, ο Al-Tuwaijri και οι συνεργάτες του (2004) 

εξέτασαν τις σχέσεις ανάμεσα στην περιβαλλοντική απόδοση των εταιρειών, τις 

περιβαλλοντικές δημοσιεύσεις και την οικονομική απόδοση. Η μελέτη εξέτασε δείγμα 198 

εταιρειών που αναγράφονταν στο ευρετήριο IRPC των περιβαλλοντικών προφίλ του 1994 του 

IRPC. Οι συγγραφείς συμπέραναν σε αντίθεση, ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στην καλή περιβαλλοντική απόδοση και στη δημοσίευση των 

περιβαλλοντικών πληροφοριών. 

 

 Οι Patten και Trompeter (2003) εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στην περιβαλλοντική 

δημοσίευση και διαχείριση κερδών παίρνοντας την περίπτωση της απόκρισης της χημικής 
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βιομηχανίας στο ατύχημα του Δεκεμβρίου 1984 στη μονάδα του Union Carbide’s Bhopal 

στην Ινδία. Το ατύχημα αύξησε τις ανησυχίες ότι κατοπινές έρευνες σε αυτό το γεγονός θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια αύξηση σε κανονισμούς συσχετισμένους με την ασφάλεια 

που θα είχαν σαν αποτέλεσμα από μια αύξηση στα κόστη των χημικών εταιρειών. Οι 

συγγραφείς διεξήγαγαν μια ανάλυση ενός δείγματος από 40 αμερικάνικες εταιρείες χημικών 

και συμπέραναν ότι αυτές οι εταιρείες έδειξαν σημαντικά αρνητικές κρίσεις στη λογιστική 

των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων (discretionary accruals) για το 1984. Οι εταιρείες με 

υψηλότερα επίπεδα προγενόμενων περιβαλλοντικών δημοσιεύσεων στις 10.000 αναφορές 

τους είχαν μια τάση να λάβουν λιγότερες αρνητικές κρίσεις στη λογιστική των 

δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων (discretionary accruals) συγκρινόμενες με τις εταιρείες 

που έμεναν πίσω στις δημοσιεύσεις των περιβαλλοντικών πληροφοριών πριν το γεγονός. 

 

 Ο Gray και οι συνεργάτες του (2001) εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στα εταιρικά 

χαρακτηριστικά και τις περιβαλλοντικές δημοσιεύσεις 100 βρετανικών εταιρειών που 

πάρθηκαν από το κέντρο κοινωνικής και περιβαλλοντικής λογιστικής έρευνας. Οι συγγραφείς 

παρατήρησαν ότι ο όγκος του απολογισμού σε κάθε μεμονωμένο χρόνο από το 1988 έως και 

το 1995 μαζί με ολόκληρη την οκτάχρονη περίοδο σχετίζεται με τον τζίρο, το κεφάλαιο που 

χρησιμοποιήθηκε, τον αριθμό των εργαζομένων και το κέρδος, αφού μεγαλύτερες και πιο 

επικερδείς εταιρείες έχουν δημοσιεύσει περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες. 

 

 Παρόμοια με την παραπάνω μελέτη, ο Cormier και οι συνεργάτες του (2005) εξέτασαν 

τους προσδιοριστικούς παράγοντες της εταιρικής περιβαλλοντικής δημοσίευσης 

χρησιμοποιώντας πολυ θεωρητικούς φακούς που περιέκλεισαν οικονομικά κίνητρα, δημόσιες 

πιέσεις και καθιερωμένη θεωρία παίρνοντας ένα δείγμα από 385 ετήσιες παρατηρήσεις 

εταιρειών (1992-1998). Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι το ρίσκο, η ιδιοκτησία, τα σταθερά 

περιουσιακά στοιχεία, η ηλικία, το μέγεθος της εταιρείας όπως και η ποιότητα 

περιβαλλοντικής δημοσίευσης προηγούμενης περιόδου καθόρισαν το βαθμό της 

περιβαλλοντικής δημοσίευσης από γερμανικές εταιρείες σε ένα δεδομένο έτος. Πρότειναν ότι 

η περιβαλλοντική δημοσίευση ήταν πολυδιάστατη και παρακινείται από συμπληρωματικές 

δυνάμεις. 

 

 Ο Campbell (2004) ανέλυσε τα ετήσια δελτία 10 εταιρειών βασισμένο στο Ηνωμένο 

Βασίλειο σε 5 τομείς ανάμεσα στο 1974 και 2000 και κατέγραψε την έκταση της εθελοντικής 

δημοσίευσης της καθεμιάς. Οι συγγραφείς παρατήρησαν μια αύξηση στον όγκο της 
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δημοσίευσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αλλά με μια σημαντική βελτίωση στο τέλος της 

δεκαετίας του 1980. Ο λόγος για αυτή τη βελτίωση ήταν η δομική ευαισθησία (structural 

vulnerability) από τους 5 τομείς στην περιβαλλοντική υποχρέωση και/ή κριτική. Ο 

συγγραφέας ισχυρίστηκε ότι οι διαφορές στην ανάγκη που έχει αντιληφθεί για κοινωνική 

νομιμότητα μπορεί να είναι ένας λόγος διαμήκους και εγκάρσιας διαφοροποίησης στους 

όγκους της δημοσίευσης. 

 

 Οι Cormier και Magnan (2004) εξέτασαν τον περιβαλλοντικό απολογισμό 214 μη 

χρηματοοικονομικών εταιρειών που εκπροσωπούνται στο δείκτη 300 του Χρηματιστηρίου 

του Τορόντο. Οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι η συγκέντρωση ιδιοκτησίας, η αστάθεια και η 

επιστροφή της αγοράς ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες περιβαλλοντικής δημοσίευσης και 

στα έντυπα μέσα και στο διαδίκτυο. Οι συγγραφείς παρατήρησαν επίσης ότι οι δημόσιες 

πιέσεις και οι κανονισμοί SEC επηρέασαν την περιβαλλοντική δημοσίευση. Οι συγγραφείς 

συμπέραναν ότι ενώ εταιρείες έχουν υιοθετήσει το διαδίκτυο σαν βάση για αναφορές, μια 

εκτεταμένη επικάλυψη (overlap) υπήρχε ανάμεσα στους απολογισμούς βασισμένους στον 

τύπο και στο διαδίκτυο. Αυτή η επικάλυψη δείχνει ότι οι εταιρείες δεν εκμεταλλεύονται τις 

πλήρεις δυνατότητες του διαδικτύου. 

 

 Η έρευνα των Himanhu και Rout (2010) διαπραγματεύεται αν η περιβαλλοντική 

λογιστική επηρεάζει την ανάλυση πολιτικών θεμάτων, εξετάζοντας το αποτέλεσμα της 

προστασίας του περιβάλλοντος στην οικονομική ανάπτυξη, τις επιδράσεις της εφαρμογής 

περιβαλλοντικών και φυσικών πολιτικών κατά τη σύνδεση μεταξύ εμπορίου και 

περιβαλλοντικής πολιτικής. Πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι τα εκ του νόμου όρια για τη 

ρύπανση του περιβάλλοντος μειώνουν την οικονομική ανάπτυξη. Χρησιμοποιώντας το 

μοντέλο του Denison's (1985) και υιοθετώντας πλήρως τα δεδομένα από τους εθνικούς 

οργανισμούς υποστήριξε πως κατά την περίοδο 1973-1982 το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόντων Η.Π.Α. μειώθηκε κατά 0,09% το χρόνο εξαιτίας περιορισμών για την 

καταπολέμηση της ρύπανσης. 

 

 Στη σύνδεση μεταξύ εμπορίου και περιβαλλοντικής πολιτικής κυριαρχεί η αντίληψη 

ότι τα έθνη δεν είναι δυνατό να εφαρμόζουν πολιτικές χωρίς πρώτα να εξετάζουν τι συμβαίνει 

στις υπόλοιπες χώρες. Για την διατήρηση ή την αποκατάσταση των φυσικών κεφαλαίων 

ενδείκνυται η χρησιμοποίηση των εθνικών συστημάτων λογιστικής που περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με εθνικές και περιβαλλοντικές πηγές. Τέλος, ο 
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ερευνητής υποστηρίζει πως η ύπαρξη μιας περιεκτικής πηγής δεδομένων για τον εντοπισμό 

των αιτιών των οικονομικών προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβαλλοντικό 

management καθώς και την διαδικασία συλλογής πληροφοριών για ένα ενιαίο ολοκληρωμένο 

σύνολο δεδομένων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων ιδεών αποτελούν δύο σοβαροί 

λόγοι για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και των φυσικών πηγών στους εθνικούς 

λογαριασμούς. 

 

 Σκοπός της έρευνας του Ienciuetal (2010) είναι η ανάδειξη των τρεχουσών ερευνών 

στο πεδίο τηε περιβαλλοντικής λογιστικής. Οι ερευνητές τονίζουν τη σημασία της κοινωνικής 

ευθύνης, που συνδέει την εταιρεία με την κοινωνία, στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Η έρευνα χρησιμοποιεί μια δημοσιευμένη μελέτη έρευνας για την περιβαλλοντική 

λογιστική, έχοντας μια θετική και εποικοδομιτική στάση απέναντί της. 

 

 Οι Orlitzky και Wkelan (2007) στην έρευνα τους ασχολούνται με την ανάλυση της 

θεωρίας της κοινωνικής και περιβαλλοντικής λογιστικής σε οργανωτικό και κοινωνικό 

επίπεδο. Υποστηρίζουν πως το επίπεδο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής λογιστικής θα 

πρέπει να καθοριστεί με τέτοι τρόπο ώστε το οριακό κόστος της να ισούται με το οριακό 

κέρδος σε επίπεδο επιχείρησης ή το οριακό κόστος της στην κοινωνία να ισούται με το 

οριακό κέρδος στην κοινωνία σύμφωνα με τα δόγματα της κοινωνικής αποτελεσματικότητας. 

Επιπρόσθετα στην έρευνα παρουσιάζονται τα τρέχοντα εμπειρικά στοιχεία αναφορικά με τις 

χρηματικές παροχές των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δημοσιοποιήσεων και 

προτείνονται μέτρα για την βελτίωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής λογιστικής. Τέλος, 

οι ερευνητές τονίζουν τη σημασία των ηθικών και πολιτικών συστημάτων για την κοινωνική 

και την περιβαλλοντική λογιστική, αφού όλες οι οργανωτικές αποφάσεις των εταιρειών 

λαμβάνονται από αυτά. 

 

 Οι Patrutetal (2008) αναφέρουν ότι η περιβαλλοντική λογιστική συμβάλλει στην 

αναγνώριση και στην καταμέτρηση του κόστους στη σχέση ανάμεσα στις εταιρείες και στο 

περιβάλλον, που προκύπτει από την εξάλειψη των επιπτώσεων των οικολογικών 

καταστροφών. Το περιβαλλοντικό κόστος είναι δυνατόν να οδηγήσει στη μεγιστοποίηση του 

κέρδους με την εφαρμογή των κατάλληλων περιβαλλοντικών μέτρων ενώ σχετίζεται στενά με 

το όφελος της εταιρείας. Πρακτικά η εταιρεία έχει την δυνατότητα να περιορίσει τις 

περιβαλλοντικές δαπάνες εφαρμόζοντας τις κατάλληλες περιβαλλοντικές πολιτικές που 

στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος αποφεύγοντας περιβαλλοντικές καταστροφές 
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και πρόστιμα. 

 

 Δύο στάδια περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της διαχείρισης των δαπανών που εκπίπτουν 

απο την περιβαλλοντική λογιστική: 

• Το πρώτο στάδιο αποτελείται από την αναγνώριση, την είσπραξη και τον έλεγχο του 

δημιουργούμενου κόστους από τη σχέση εταιρείας-περιβάλλον και από τη δημιουργία 

περιβαλλοντικών δημοσιονομικών καταστάσεων, 

• Στο δεύτερο στάδιο τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων του περιβάλλοντος 

αναλύονται και σύμφωνα με αυτά λαμβάνονται αποφάσεις που στοχεύουν στον περιορισμό 

των δαπανών που προέρχονται απο τις περιβαλλοντικές καταστροφές. 

 

 Τέλος τα κόστη από τη σχέση εταιρείας-περιβάλλον συλλέγονται από τα παρακάτω: 

• Από τις τιμές απόκτησης των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και των μεταφορικών 

μέσων, 

• Από τις τιμές απόκτησης οικολογικών πρώτων υλών που μειώνουν ή ακόμα 

εξαλείφουν τις δαπάνες που δημιουργούνται από τη μόλυνση του περιβάλλοντος και 

• Από τέλη ή πρόστιμα που προκύπτουν από την περιβαλλοντική μόλυνση. 

 

 

2.2 Συμπεράσματα 

 

 

Οι έρευνες που έγιναν είχαν σαν αποτέλεσμα ότι στον περισσότερο κόσμο δεν είναι προφανές 

ότι το περιβάλλον συνδέεται με τη λογιστική. Όμως υπάρρχουν δυο βασικοί λόγοι που 

καταστούν αυτή τη σύνδεση αναγκαία. Αρχικά είναι η λειτουργία των οργανισμών που είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με τα λογιστικά συστήματα και δεύτερον, ο παραδοσιακός τρόπος 

άσκησης της λογιστικής με τις πάγιες υποθέσεις περί κέρδους – κόστους κατέχει μεγάλη 

ευθύνη για την περιβαλλοντική κρίση. Επιπρόσθετα, κάποιοι συγγραφείς πρότειναν ότι ο 

μόνος τρόπος βελτίωσης των περιβαλλοντικών αναφορών είναι η εισαγωγή συγκεκριμένων 

ελεγκτικών πληροφοριών μέσω της παρουσίασης ενός είδους συγκατάθεσης με εξωτερικά 

πρότυπα αναφοράς. Άλλοι ερευνητές τονίζουν τη σημασία των ηθικών και πολιτικών 

συστημάτων για την κοινωνική και την περιβαλλοντική λογιστική, εφόσον όλες οι 

οργανωτικές αποφάσεις των εταιρειών λαμβάνονται από αυτή. Η περιβαλλοντική λογιστική 
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συμβάλλει στην αναγνώριση και στην καταμέτρηση του κόστους στη σχέση ανάμεσα στις 

εταιρείες και στο περιβάλλον, που προκύπτει από την εξάλειψη των επιπτώσεων των 

οικολογικών καταστροφών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

3.1 Το Δίκαιο του Περιβάλλοντος 

 

 

Ως δίκαιο περιβάλλοντος θεωρείται το σύνολο των κανόνων δικαίου, των διατάξεων, τα 

οποία οριοθετούν την ανθρώπινη δράση, ατομική ή συλλογική και επιδιώκουν την επίτευξη 

ισορροπίας μεταξύ του εν ευρεία έννοια περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτιστικού και κάθε 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Σκοπός της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος 

στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1650/1986, είναι η θέσπιση θεμελιωδών 

κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος 

ώστε ο άνθρωπος, ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου να ζει σε ένα υψηλής 

ποιότητος περιβάλλον μέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να αναπτύσσεται η 

προσωπικότητά του.  

 

Στο άρθρο 1, παρ. 2 του ανωτέρου νόμου αναφέρονται οι βασικότεροι στόχοι και είναι 

οι ακόλουθοι: 

• Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η 

λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών μέτρων. 

• Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και από τις διάφορες μορφές υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις οχλήσεις. 

• Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και των επί 

μέρους γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και μέσα από την ορθολογική διαχείριση 

του περιβάλλοντος. 

• Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και η ορθολογική 

αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων ή σπάνιων σε σχέση με τις τωρινές και τις μελλοντικές 

ανάγκες και με κριτήρια την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων και η 

διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας. 

• Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 
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 Οι πηγές του δικαίου είναι τα περιβεβλημένα με το κύρος της δημοσίας εξουσίας 

κείμενα, τα οποία περιέχουν τους ισχύοντες εκάστοτε νομικούς κανόνες. Διακρίνονται 

ανάλογα με τη νομική τους ισχύ σε τρεις κατηγορίες. Στη πρώτη ανήκουν οι συνταγματικού 

τύπου πηγές, στη δεύτερη οι νομοθετικού τύπου και στη τρίτη οι διοικητικού τύπου. 

Αναλυτικότερα οι πηγές του δικαίου περιβάλλοντος είναι οι εξής: 

1. Το Σύνταγμα Κύρια πηγή του δικαίου περιβάλλοντος αποτελεί το ισχύον 

Σύνταγμα 1975/1986/2001 (αναθεωρήσεις) με την ευρεία έννοια, περιλαμβάνει δηλαδή τόσο 

τα ψηφίσματα όσο και τις Συντακτικές Πράξεις. Αναφέρεται για πρώτη φορά κατά τρόπο 

άμεσο στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος στο άρθρο 24, το οποίο αποτελεί και 

θεμελιώδη πηγή του κλάδου αυτού. 

2. Τα Ψηφίσματα είναι πράξεις, οι οποίες εκδίδονται όχι από απλές αλλά από 

αναθεωρητικές ή συντακτικές Βουλές και ρυθμίζουν κενό συνταγματικού περιεχομένου, 

συνήθως μέχρι τη ψήφιση νέου Συντάγματος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων, οι οποίες 

βρίσκονται σε ισχύ. Όπως και οι συντακτικές πράξεις έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, 

αυξημένο τυπικό κύρος και προέρχονται από Βουλή, η οποία έχει σχετική αρμοδιότητα για 

την έκδοσή τους. Κύρια χαρακτηριστικά είναι ότι συνιστούν παρεμπίπτουσα άσκηση της 

συντακτικής ή αναθεωρητικής λειτουργίας, ότι έχουν προσωρινό χαρακτήρα και ότι 

ρυθμίζουν ειδικά θέματα. 

3. Οι Συντακτικές πράξεις, διάφορες των Ψηφισμάτων, εκδίδονται από την 

εκτελεστική λειτουργία κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα συνταγματική τάξη. Συνεπώς 

είναι πράξεις όχι νομίμων πολιτειακών οργάνων, οι οποίες δε στηρίζονται στην αρχή της 

νομιμότητας, αλλά στη δύναμη της επιβολής. Όπως τα Ψηφίσματα έτσι και οι Συντακτικές 

πράξεις εκδίδονται είτε κατά τη διάρκεια πολιτικών ανωμαλιών, είτε αμέσως μετά από αυτές. 

Έχουν δε αυτή την τυπική ισχύ με τα Ψηφίσματα. 

4. Συνταγματικό έθιμο και Συνταγματικές γενικές αρχές. Με τη συνεχή και 

ομοιόμορφη εν συνειδήσει δικαίου πρακτική είναι δυνατόν, παράλληλα με τα γνωστά έθιμα, 

να δημιουργούνται και συνταγματικά έθιμα κυρίως σε επιεική Συντάγματα. 

5. Το Κοινοτικό Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο και οι Διεθνείς Συμβάσεις. Το 

κοινοτικό δίκαιο διακρίνεται σε πρωτογενές και δευτερογενές. Στο πρώτο περιλαμβάνονται οι 

κανόνες, που περιέχονται στις συνθήκες Ε.Ο.Κ., Ε.Κ.Α.Χ. (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος 

και Χάλυβα) και Ε.Κ.Α.Ε. (Ευρωπαϊκή Ατομική Ενέργεια). Στο δεύτερο περιλαμβάνονται οι 

λοιποί κανόνες δικαίου, που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε από κοινού 

διαδικασία με το Συμβούλιο ή από το Συμβούλιο μόνο του ή τέλος από την Επιτροπή. 
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Πρόκειται δηλαδή για τους Κανονισμούς, τις Οδηγίες και τις Αποφάσεις που απευθύνονται 

στα μέλη-κράτη. 

 

 Οι Κανονισμοί (R), όταν θεσμοθετηθούν από το Συμβούλιο Υπουργών της Κοινότητας 

και δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεσμεύουν 

αμέσως τα κράτη-μέλη. Έχουν δηλαδή άμεση ισχύ και δεν απαιτείται λήψη νομοθετικών 

μέτρων από το κράτος-μέλος για να εναρμονιστεί το δίκαιο του προς αυτούς. 

 

 Οι Οδηγίες (L) απευθύνονται στα κράτη-μέλη και τα υποχρεώνουν να λάβουν όλα τα 

απαραίτητα νομοθετικά μέτρα ώστε να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν αυτές. 

Όταν ληφθούν αυτά τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα τότε λέμε ότι το δίκαιο της χώρας 

εναρμονίστηκε προς το κοινοτικό. 

 

 Οι Αποφάσεις (D) δεσμεύουν τα κράτη-μέλη και συνήθως αναφέρονται στην κύρωση 

Διεθνών Συμβάσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

των κρατών-μελών ή της σύστασης επιτροπών για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων 

περιβάλλοντος. Για την ενιαία ερμηνεία του δικαίου αυτού φροντίζει το Δικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.), που οι κανόνες του κοινοτικού δικαίου υπερισχύουν όλων 

των κανόνων δικαίου των κρατών-μελών, όχι μόνο των μεταγενέστερων αλλά ακόμη και των 

προγενέστερων. Για τον λόγο αυτό τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να εξετάζουν 

αυτεπαγγέλτως κατά πόσον το εθνικό δίκαιο συμβαδίζει και δεν αντίκειται προς εδρεύει στο 

Λουξεμβούργο. Μάλιστα έχει καθιερωθεί, η νομολογία του Δικαστηρίου αυτού να θεωρείται 

ως πηγή του κοινοτικού δικαίου, διότι επανειλημμένως έχει δημιουργικό χαρακτήρα δικαίου. 

Στο δευτερογενές επίσης δίκαιο συγκαταλέγονται οι διεθνείς συμβάσεις, που υπογράφουν η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα με τρίτα κράτη ή με διεθνείς Οργανισμούς. Οι κανόνες του κοινοτικού 

δικαίου υπερισχύουν όλων των κανόνων δικαίου των κρατών-μελών, όχι μόνο των 

μεταγενέστερων αλλά ακόμη και των προγενέστερων. Για τον λόγο αυτό τα εθνικά 

δικαστήρια οφείλουν να εξετάζουν αυτεπαγγέλτως κατά πόσον το εθνικό δίκαιο συμβαδίζει 

και δεν αντίκειται προς το κοινοτικό. Σε περίπτωση δε συγκρούσεως τα εθνικά δικαστήρια 

υποχρεούνται στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. 

  

6. Οι τυπικοί νόμοι, οι οποίοι ψηφίζονται από τη Βουλή και δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ειδική αρίθμηση, αποτελούν πηγή του δικαίου 

περιβάλλοντος. 
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7. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στις 

αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας περιλαμβάνεται και η δυνατότητα εκδόσεως 

πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για όλα τα θέματα, εκτός από εκείνα για τα οποία 

απαιτείται ψήφιση τυπικού νόμου. Θεωρούνται πράξεις της νομοθετικής λειτουργίας 

ιδιότυπου χαρακτήρα. Η ιδιοτυπία τους είναι ότι εξομοιούνται με τους τυπικούς νόμους, 

τελούν δε υπό την αίρεση ότι θα κυρωθούν από την Ολομέλεια της Βουλής. Εάν δεν 

υποβληθούν στην Βουλή για κύρωση εντός 40 ημερών από την έκδοση τους ή εντός 40 

ημερών από τη σύγκλιση της Βουλής σε Σύνοδο ή δεν εγκριθούν μέσα σε 3 μήνες από την 

υποβολή τους, αποβάλλουν την ισχύ τους. 

8. Οι γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου. Πολλές από αυτές τις αρχές δεν 

περιέχονται ρητά στην υπάρχουσα νομοθεσία, ενώ άλλες περιελήφθησαν απευθείας ως 

συνταγματικές διατάξεις. Έχουν λάβει ισχύ, αναγνώριση, νομικό κύρος και έχουν χαρακτήρα 

συμπληρωματικό, όταν λείπει ο σχετικός νόμος. 

9. Κανονιστικές πράξεις της Διοικήσεως. 

 

Οι πράξεις αυτές χωρίζονται ως εξής: 

• Τα Προεδρικά διατάγματα 

Από το σύνταγμα προβλέπεται η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για την εκτέλεση 

των νόμων. Αποτελούν ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της 

Δημοκρατίας, που όμως για να έχουν ισχύ θα πρέπει να προσυπογράφονται από τον αρμόδιο 

υπουργό, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του καθίσταται υπεύθυνος. Διακρίνονται στα κατ' 

ουσία διοικητικά και στα κατ' ουσία νομοθετικά. Τα πρώτα δεν αποτελούν πηγή του δικαίου 

γιατί δεν περιέχουν κανονιστική ρύθμιση σε αντίθεση με τα δεύτερα.   

• Οι νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις 

Ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών 

διαταγμάτων με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όρια της. Εξουσιοδότηση για 

έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται, προκειμένου να 

ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή 

λεπτομερειακό. Το όργανο της εκτελεστικής εξουσίας έχει την ευχέρεια να κάνει ή όχι χρήση 

της δυνατότητας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως. Ομοίως παρέχεται νομοθετική 

εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, με 

νόμους που ψηφίζονται από την Ολομέλεια της Βουλής, για τη ρύθμιση των θεμάτων, τα 

οποία καθορίζονται σ' αυτούς σε γενικό πλαίσιο. Με τους νόμους αυτούς χαράσσονται οι 

γενικές γραμμές και οι κατευθύνσεις της ρυθμίσεως που πρέπει να ακολουθηθεί και τίθενται 
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χρονικά όρια για τη χρήση της εξουσιοδοτήσεως. 

• Άλλες νομοθετικές διατάξεις 

Υπάρχουν και άλλες διοικητικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου οι οποίες 

αποτελούν πηγή δικαίου, π.χ. πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, του Πρωθυπουργού, των 

Υπουργών, των Υφυπουργών, των νομαρχών κτλ., εφ' όσον στηρίζονται σε νομοθετική 

εξουσιοδότηση. 

 

10. Το έθιμο σύμφωνα με γενική αρχή του δημοσίου δικαίου μόνο τα γραπτά 

κείμενα μπορούν να αποτελέσουν πηγή του διοικητικού δικαίου. Στα πλαίσια όμως 

διεθνοποίησης του χαρακτήρα του δικαίου περιβάλλοντος είναι δυνατό να γίνει επίκληση του 

διεθνούς εθίμου. Ήδη η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη διεθνών εθιμικών 

κανόνων. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς τα κράτη δεν έχουν απόλυτο δικαίωμα να 

χρησιμοποιούν το έδαφος τους κατά τρόπο που θίγει τα δικαιώματα ή συμφέροντα άλλων 

κρατών. 

11. Η νομολογία. Η νομολογία των διοικητικών ή πολιτικών δικαστηρίων προάγει 

την επιστημονική έρευνα. Πλέον ενισχύεται και η άποψη ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται 

μεταξύ των πηγών του δικαίου. 

12. Η διοικητική πρακτική, οι εγκύκλιοι και η θεωρία. Η διοικητική πρακτική που 

περιέχει πράξεις κρατικών οργάνων, οι εγκύκλιοι που βοηθούν την Διοίκηση στην ορθή 

ερμηνεία του νόμου και η θεωρία (ή επιστήμη) προάγουν το δίκαιο. 

 

 Το δίκαιο περιβάλλοντος έχει ορισμένες αρχές, τις οποίες έχει υιοθετήσει και ο 

ν.1650/1986 με τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Η αρχή της προσλήψεως, 

• Η αρχή του ρυπαίνοντος, 

• Η αρχή της συνεργασίας – επικουρικότητας, 

• Η αρχή της δημοσιότητας και 

• Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

 

3.2 Τα Περιβαλλοντικά Μέσα 
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Εκτός της θεσπίσεως ενός νομοθετικού πλαισίου, που εξασφαλίζει το υψηλό επιπέδο 

προστασίας του περιβάλλοντος, εγγυώμενο παράλληλα, τη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς, η Κοινότητα θέσπισε: 

• Χρηματοδοτικό μέσο: το Πρόγραμμα LIFE. 

• Τεχνικά μέσα: το Οικολογικό σήμα, το Κοινοτικό Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης και Οικολογιστικού Ελέγχου (το οποίο θα εξεταστεί αργότερα αναλυτικότερα), 

το Σύστημα Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων, τα κριτήρια βάσει των οποίων διεξάγονται οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα 

κράτη-μέλη. 

 

 Σταδιακά, αναβαθμίστηκε και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. 

Η σύστασή του αποβλέπει στη συλλογή και διάχυση συγκρίσιμων πληροφοριών στον τομέα 

του περιβάλλοντος. Ο ρόλος του είναι καθαρά συμβουλευτικός, πλην όμως οι δραστηριότητες 

του Οργανισμού γίνονται ολοένα και καθοριστικότερες κατά την θέσπιση νέων μέτρων ή 

κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων ήδη εκδοθεισών αποφάσεων. 

 

 Περιβαλλοντικούς στόχους εξυπηρετεί και σειρά προγραμμάτων του ενεργειακού 

τομέα: ALTENER για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας (40 εκατ. ECU στην περίοδο 1993-

97), SAVE-II για την εξοικονόμηση ενέργειας (45 εκατ. ECU για το 1996-2000) καθώς και 

ειδικές δράσεις του THERMIE. Την ενίσχυση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων έχει περιλάβει 

το Ταμείο Συνοχής (δικαιούχοι: Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιρλανδία) με πολύ 

μεγαλύτερες δυνατότητες κινητοποίησης πόρων. Η περιβαλλοντική διάσταση είναι παρούσα 

στις διαδικασίες της διεύρυνσης, με τα προγράμματα PHARE, DISAE και ΤΑΙΕΧ να 

συνεισφέρουν πόρους. Σήμερα επιδιώκεται η μεγαλύτερη ποικιλία των περιβαλλοντικών 

μέσων, ειδικότερα την προσφυγή στους περιβαλλοντικούς φόρους (αρχή του "ο ρυπαίνων 

πληρώνει"), στην περιβαλλοντική λογιστική και στις συμφωνίες. Χωρίς την αποτελεσματική 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καμία πρόοδος δεν είναι δυνατή. Η 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής εξαρτάται από τη θέσπιση κινήτρων για τους 

οικονομικούς συντελεστές (επιχειρήσεις και καταναλωτές). 

 

 

3.3 Η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Πολιτική 
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Η προστασία του περιβάλλοντος αναδεικνύεται σε ένα από τα κυριότερα προβλήματα που 

καλείται η Ευρώπη να αντιμετωπίσει. Η Κοινότητα αποτέλεσε τον στόχο έντονης κριτικής 

επειδή ευνόησε την ανάπτυξη της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, αποδίδοντας 

μικρότερη σημασία στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σήμερα, αναγνωρίζεται ότι το 

ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης δεν είναι δυνατόν να στηρίζεται στην εξάντληση των φυσικών 

πόρων και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

 

 Η ιδρυτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ) Συνθήκη (Ρώμη, 25 Μαρτίου 

1957) δεν προέβλεπε ρητά Κοινοτική Πολιτική για το Περιβάλλον, όπως συνέβαινε σε 

άλλους τομείς και συγκεκριμένα στο εμπόριο, στη γεωργία, στις μεταφορές και στον 

κοινωνικό τομέα. Η εξήγηση γι' αυτήν την "απουσία" βρίσκεται στο γεγονός ότι την εποχή 

εκείνη, η έννοια της "περιβαλλοντικής πολιτικής" ή "της προστασίας του περιβάλλοντος" 

όπως την εννοούμε σήμερα, δεν υφίστατο. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η Κοινότητα, υπό 

το Κράτος της ιδρυτικής πράξης, αναμείχθηκε στα περιβαλλοντικά πράγματα, είναι 

οικονομικής φύσεως. Οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών για το περιβάλλον θα 

ήταν δυνατό να επηρεάσουν την καλή λειτουργία της Κοινής Αγοράς με τη δημιουργία  

ανισοτήτων, στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό και τεχνικών εμποδίων στη διεξαγωγή του 

εμπορίου στο εσωτερικό της. Τέλος , ένας άλλος λόγος που επέτρεψε αλλά και κατέστησε 

αναγκαία την ενασχόληση της Κοινότητας με τις περιβαλλοντικές πολιτικές απορρέει τόσο 

από τη φύση της Κοινότητας όσο και από τον χαρακτήρα των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων: Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ως έκφραση στην πράξη της ενότητας και της 

συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκών Εθνών, όφειλε να διαδραματίσει ένα ενεργητικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων που από τη φύση της ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα των Κρατών. 

 

 Έτσι από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 η περιβαλλοντική πολιτική κατέχει σημαντική θέση 

στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Επισήμως στο Συμβούλιο Κορυφής των Παρισίων του 

1972 διατύπωσαν για πρώτη φορά, σε ανώτατο επίπεδο της Κοινότητας, αποφάσεις για τη 

θέσπιση βασικών περιβαλλοντικών αρχών με τη γενικότερη διακήρυξη ότι η οικονομική 

ανάπτυξη δεν αποτελεί πλέον αυτοσκοπό. Οι πρώτες κοινοτικές δράσεις οι οποίες άρχισαν το 

1982, εγγεγραμμένες σε τέσσερα διαδοχικά προγράμματα δράσεως, υιοθετούσαν μια κάθετη 

και τομειακή προσέγγιση των οικολογικών προβλημάτων. Κατά την περίοδο αυτήν, η 

Κοινότητα θέσπισε περίπου 200 νομοθετικές πράξεις, κυρίως για τον περιορισμό της 

ρύπανσης, μέσω της θέσπισης ελάχιστων προτύπων, ιδιαίτερα δε σε θέματα διαχείρισης των 
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αποβλήτων, ρύπανσης των υδάτων και του αέρα. 

 

 Η θέσπιση του κανονιστικού αυτού πλαισίου δεν ανέστειλε την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος. Η ευαισθητοποίηση του κοινού έναντι των κινδύνων που συνδέονταν με τα 

παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, κατέστησε αναπόδραστη την υιοθέτηση μιας 

συντονισμένης, σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα, προσέγγισης. 

 

 Έκτοτε αναπτύχθηκε σταθερά η κοινοτική δράση, μέχρις ότου η Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση την αναβαθμίσει σε επίπεδο επίσημης πολιτικής. Η Ε.Ε. έχει εξελιχθεί σε 

μια υπερεθνική κυβέρνηση η οποία ασκεί την εξουσία που της έχει παραχωρηθεί με τις 

ιδρυτικές Συνθήκες και η οποία διαθέτει: 

• Νομοθετικά, εκτελεστικά και δικαστικά όργανα άσκησης εξουσιών. 

• Εξουσία για μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα κράτη-μέλη προς την Ε.Ε. σύμφωνα με 

τη Συνθήκη Ε.Ο.Κ. 

• Υπεροχή του κοινοτικού νόμου έναντι του εθνικού δικαίου. 

 

 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ (τέθηκε σε ισχύ το 1999) συνέχισε στην κατεύθυνση αυτή, με 

την ενσωμάτωση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης στους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και με την ανάδειξη του υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος σε μια 

από τις απόλυτες προτεραιότητες. 

  

 Η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. έχει τους παρακάτω στόχους: 

• Διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

• Προστασία της υγείας του ανθρώπου. 

• Συνετή και ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. 

• Προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση σε διεθνές επίπεδο των περιφερειακών ή 

παγκόσμιων προβλημάτων περιβάλλοντος. 

 

 Για να εφαρμοστεί η πολιτική αυτή και έχοντας υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων 

και συνθηκών στις διάφορες περιοχές της κοινότητας, στηρίζεται στις εξής αρχές: 

• Της προφύλαξης και πρόληψης. 

• Της καταπολέμησης των καταστροφών του περιβάλλοντος στην πηγή της δημιουργίας 

τους. 
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• Της φιλοσοφίας "ο ρυπαίνων πληρώνει", όχι μόνο για την αποκατάσταση της 

προσβολής και επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά και 

πρόστιμο για την προκαλούμενη προσβολή του περιβάλλοντος. 

 

 Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δρα σύμφωνα με την 

αρχή της επικουρικότητας. Δραστηριοποιείται δηλαδή, μόνο εάν και κατά πόσο οι στόχοι στις 

προβλεπόμενες δράσεις της είναι αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και 

δύναται λόγω των μεγεθών ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης να επιτευχθούν 

καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Μέχρι σήμερα η Κοινότητα έχει συμμετάσχει σε 

πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις και έχει συνάψει σταθερές σχέσεις με ορισμένες τρίτες 

χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ελβετία κ.ά. Είναι επίσης παρούσα σε μια 

σειρά διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος όπως το Πρόγραμμα 

των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (PNUE), η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη, 

ομοίως του Ο.Η.Ε, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κ.ά. Τέλος έχει 

συνάψει πολυάριθμες συμφωνίες τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα της 

έρευνας για το περιβάλλον με ορισμένες τρίτες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, καθώς επίσης 

συμφωνίες τεχνικής συνεργασίας που έχουν και πτυχές περιβαλλοντικές με ορισμένες 

αναπτυσσόμενες χώρες, όπως π.χ. με την Αίγυπτο, την Κίνα κ.ά. 

 

Δράσεις για το περιβάλλον 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα σε άλλες δράσεις για τη προστασία του περιβάλλοντος: 

• Ανακοινώνει την στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη. 

• Υλοποιεί το 5ο Πρόγραμμα δράσης - "Προς μια αειφόρο ανάπτυξη". 

• Αποφασίζει το 6ο Πρόγραμμα δράσης - "Το περιβάλλον κατά το έτος 2010:το δικό 

μας μέλλον, η δικιά μας επιλογή". 

• Εκδίδει την Λευκή Βίβλο για την περιβαλλοντική ευθύνη. 

• Εκδίδει τη Πράσινη Βίβλο για μια ολοκληρωμένη πολιτική για τα προϊόντα. 

 

 

3.4 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Περιβαλλοντική Λογιστική 

 

 

3.4.1 ΔΠΧΑ 6 – Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων 
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Το ΔΠΧΑ 6 πραγματεύεται την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με 

την έρευνα και αξιολόγηση των ορυκτών πόρων. Ειδικότερα καθορίζει τις απαιτήσεις για 

ορισμένες βελτιώσεις στις ήδη ακολουθούμενες πρακτικές για δαπάνες έρευνας και 

αξιολόγησης, για έλεγχο απομείωσης αξίας βάσει του Προτύπου και για αποτίμηση της 

απομείωσεις βάσει του ΔΛΠ 36 όπως και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. 

  

Κατά την αναγνώριση τα περιουσιακά στοιχεία έρευνας και αξιολόγησης αποτιμώνται 

στο κόστος. Δαπάνες που αφορούν την αρχική αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων από 

έρευνα και αξιολόγηση αποτελούν: οι τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωφυσικές και 

γεωμηχανικές μελέτες, οι γεωτρήσεις, η εσκαφή και άλλα. Συγκεκριμένα οι δαπάνες αυτές 

δεν αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία έρευνας και αξιολόγησης, αλλά καθοδηγούνται 

με τις διατάξεις του ΔΛΠ 38. Μετά την αναγγνώριση τα αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώνται με τη μέθοδο του κόστους ή της αναπροσαρμογής. 

 

 Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων ότι η λογιστική αξία περιουσιακού στοιχείου από 

έρευνα και αξιολόγηση είναι μεγαλύτερη του ανακτήσιμου πόσου τότε γίνεται έλεγχος 

απομείωσης με αποτίμηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση πιθανόν προκύπτουσας ζημίας 

απομείωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 36. Με εξαίρεση αν η εταιρεία για τον έλεγχο απομείωσης 

των περιουσιακών αυτών στοιχείων εφαρμόσει μια λογιστική πολιτική για τον επιμερισμό 

τους σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (η μονάδα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 

από ένα λειτουργικό τομέα σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 “Λειτουργικοί Τομείς”). 

  

 Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 6, η ύπαρξη ενός ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 

αποτελούν ένδειξη για ελέγχο απομείωσης αυτών. Η λήξη δικαιώματος έρευνας, η απουσία 

προγράμματος, η μη ανακάλυψη οικονομικά βιώσιμου όγκου ορυκτών πόρων από έρευνα και 

αξιολόγηση σε συγκεκριμένη περιοχή και άλλων όμοιων περιπτώσεων έχουν ως αποτέλεσμα 

την εφαρμογή ελέγχου απομείωσης (ΔΛΠ36) και κάθε ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται ως 

έξοδο. 

 

 

3.4.2 ΔΛΠ 1 – Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων 
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Το ΔΛΠ 1 έχει ως στόχο τον προσδιορισμό του τρόπου παρουσίασης των οικονομικών 

καταστάσεων για να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα, τόσο με τις οικονομικές καταστάσεις 

των προηγούμενων ετών ππου συντάσσει η οικονομική οντότητα, όσο και με τις οικονομικές 

καταστάσεις άλλων οικονομικών οντοτήτων. Καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την δομή και το περιεχόμενο τους. 

 

Έχει ως στοπό να ενημερώνει τόσο τους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς 

χρήστες της οικονομικής οντότητας για την χρηματοοικονιμική θέση της εταιρείας, την 

αποδοτικότητα, τις ταμειακές ροές αλλά και την πορεία που διανύει με την πάροδο των ετών, 

τόσο για τα στοιχεία της ίδιας όσο και για σύγκριση με τις άλλες εταιρείες. 

 

 

3.4.3 ΔΛΠ 8 – Λογιστικές Πολιτικές-Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων 

και Λαθών 

 

 

Σκοπός του είναι να καθορίσει τα κριτήρια που σχετίζεται με την επιλογή και εφαρμογή των 

λογιστικών πολιτικών, το λογιστικό χειρισμό των μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές και 

εκτιμήσεις και την αντιμετώπιση λαθών προηγούμενων χρήσεων και τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των γεγονότων. Οι φορολογικές επιδράσεις των διορθώσεων που αφορούν 

λάθη προηγούμενων περιόδων και των αναδρομικών προσαρμογών που απορρέουν από την  

εφαρμογή των μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, αναγνωρίζονται λογιστικά σύμφωνα με 

το ΔΛΠ 12 “Φόροι Εισοδήματος”. 

 

  

3.4.4 ΔΛΠ 20 – Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση 

της Κρατικής Υποστήριξης 

 

 

Το ΔΛΠ 20 αφορά το λογιστικό χειρισμό και την γνωστοποίηση των κρατικών 

επιχορηγήσεων όπως τη γνωστοποίηση άλλων μορφών κρατικής υποστήριξης. Εφαρμόζεται 
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από όλες τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις, εφόσον συντάσσουν τις 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονιμικής Αναφοράς. 

 

  

3.4.5 ΔΛΠ 37 – Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Περιουσιακά Στοιχεία 

 

 

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου ΔΛΠ αναφέρεται στη λογιστική των προβλέψεων, 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων και περιουσιακών στοιχείων με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου 

ορισμένες προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις που ακολουθούν 

διαφορετικό ΔΠΧΑ, για παράδειγμα το ΔΛΠ 39 που καλύπτει τα Χρηματοοικονομικά Μέσα, 

το ΔΛΠ 11 που καλύπτει τις Σύμβασεις Κατασκευής, το ΔΛΠ 12 που σχετίζεται με τους 

Φόρους Εισοδήματος, το ΔΛΠ 17 που αναλύει τις Μισθώσεις κ.ά.. Ακόμη δεν εφαρμόζεται 

σε προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από εκτελεστέες συμβάσεις εκτός 

και αν αποτελούν επαχθή συμβάσεις. 

 

 

3.4.6 ΔΛΠ 41 – Γεωργία 

 

 

Το ΔΛΠ 41 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό και τον τρόπο παρουσίασης της γεωργικής 

δραστηριότητας στις οικονομικές καταστάσεις, καλύπτει την αναγνώριση και την αποτίμηση 

των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, της γεωργικής παραγωγής τη στιγμή της 

συγκομιδής, των κυβερνητικών επιχορηγήσεων που σχετίζονται με τα στοιχεία αυτά και 

αναλύει τις απαρίτητες γνωστοποιήσεις. 

 

Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για: 

• τις κρατικές επιχορηγήσεις, 

• τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις και 

• τη λογιστική αντιμετώπιση και παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις : 

- τη γεωργική δραστηριότητα βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (για 

παράδειγμα αμπέλια, φυτείες, κλπ), 
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- τα γεωργικά προϊόντα τη στιγμή της συγκομιδής (για παράδειγμα σταφύλια , 

βαμβάκι, κλπ), τα οποία αντιστοιχούν σε αυτούσια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

και δεν περιλάμβάνει βιολογικά προϊόντα που απαιτούν περισσότερη επεξεργασία, 

τότε εφαρμόζεται το ΔΛΠ 22 ή το αντίστοιχο ΔΛΠ. 

 

Το ΔΛΠ 41 δεν αφορά το έδαφος αλλά και τα άυλο περιουσιακά στοιχεία που 

σχετίζονται με τη γεωργική δραστηριότητα. 

 

 Η αναγνώριση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου ή γεωργικής παραγωγής 

γίνεται μόνο αν : 

• ο έλεγχος του περιουσιακού στοιχείου σαν  αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος 

ανήκει στην οικονομική οντότητα, η νομική ιδιοκτησία (π.χ. οι νομικοί τίτλοι γεωργικών και 

δασικών εκτάσεων) αλλά και η σηματοδότηση ή άλλη σήμανση. 

• η αξιόπιστη αποτίμηση του κόστους του περιουσιακού στοιχείου είναι δυνατή. 

• η εισροή στην οικονομική οντότητα μελλοντικών οικονομικών ωφελειών σχετικά με 

το περιουσιακό στοιχείο είναι πιθανή η εκτίμηση των μελλοντικών ωφελειών να γίνεται 

συνήθως με την αποτίμηση των σημαντικών φυσικών ιδιοτήτων και βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

 

4.1 Λόγοι Ανάπτυξης 

 

 

Η περιβαλλοντική λογιστική είναι απαραίτητη, διότι είναι το κύριο εργαλείο που 

χρησιμοποιείται από τις εταιρείες για να μεταβιβάζουν τις αλληλεπιδράσεις τους ανάμεσα 

στην κοινωνία και το περιβάλλον, με το ευρύ κοινό.  

 

Τα δύο θέματα που αναλύονται από τους Branco και Rodrigues (2012) που σχετίζονται 

με την περιβαλλοντική λογιστική είναι οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για να 

συλλάβουν τα εμπειρικά δεδομένα και τα ζητήματα της θεωρητικής ερμηνείας. Το πρώτο 

μέλημα των μεθοδολογιών είναι το μέγεθος του δείγματος με βάση το μέγεθος της εταιρείας. 

Είναι λογικό να συγκεντρώσει δείγματα μεγαλύτερου μεγέθους εταιρείες, επειδή δεν είναι 

πιθανό να έχουν περισσότερα να αναφέρουν, αλλά και να έχουν μια ιστοσελίδα που περιέχει 

τις πληροφορίες. Μόλις τα δείγματα επιλεγούν, η καλύτερη μέθοδος θα ήταν να ξεκινήσει με 

τις ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας. Αφού οι εκθέσεις που απαιτούνται είναι βάσει του GAAP 

(Generally Accepted Accounting Principles), η προσβασιμότητα είναι εγγυημένη. Οι εταιρείες 

υποχρεούνται επίσης να χρησιμοποιούν ένα ένστολο πρότυπο, καθιστώντας τις ετήσιες 

εκθέσεις εύκολα συγκρίσιμες. Υπήρξε επίσης ένα ενδιαφέρον για το διαδίκτυο, δεδομένου ότι 

έχουν γρήγορη και φθηνή πρόσβαση, αλλά έχει το μεγάλο μειονέκτημα ότι δεν ελέγχεται. Ως 

εκ τούτου, υπάρχει ακόμη περισσότερο η ανησυχία ότι η πληροφορία θα μπορούσε να είναι 

προκατάληψη. Μετά τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, γίνεται η ανάλυση περιεχομένου. 

Αυτή “κωδικοποιεί τις ποιοτικές πληροφορίες σε ανέκδοτα και τη λογοτεχνική μορφή σε 

κατηγορίες, προκειμένου να αντλήσει ποσοτικές κλίμακες των διαφόρων επιπέδων της 

πολυπλοκότητας” (Branco & Rodrigues, 2012). Στη συνέχεια, η ποιοτική πληροφόρηση 

τίθεται σε  ποσοτικές πληροφορίες με βάση την διάκριση της σημασίας. Η θεωρία της 

οικονομικής προσέγγισης αναφέρει ότι τα άτομα οδηγούνται από το προσωπικό συμφέρον, 

έτσι ώστε “οι διαχειριστές να αποκαλύψουν τις κοινωνικές πληροφορίες μόνο εάν αυξηθεί η 



35 
 

ευημερία τους, δηλαδή, όταν τα οφέλη από την αποκάλυψη αντισταθμίσουν τις σχετικές 

δαπάνες”. Η θεωρία της πολιτικής οικονομίας λέει ότι η οικονομία, η πολιτική και η κοινωνία 

είναι όλες δεμένες μεταξύ τους, έτσι ώστε όλοι να λάβουν υπόψη όταν υπάρχει ανάγκη. Η 

θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών περιλαμβάνει την ιδέα ότι οι εταιρείες έχουν πολλά 

ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται και με τη σειρά τους επηρεάζουν την εταιρεία. Η 

θεωρία της νομιμότητας σημαίνει ότι η παροχή οικονομικών οφειλών και σύμφωνα με τους 

κανόνες δεν είναι πλέον αρκετό για τις επιχειρήσεις. Με τις εταιρείες παγκοσμιοποίησης, θα 

πρέπει επίσης να εξετάζονται οι τιμές και οι κανόνες της κοινωνίας. Η ιδέα πίσω από αυτές 

τις μεθόδους είναι ότι ο μέτοχος θα βελτιωθεί όταν αντιληφθεί γιατί η εταιρεία αποκαλύπτει 

τις πληροφορίες του. Με βάση αυτό, θα είναι σε θέση να καθορίσει αν η εταιρεία κάνει λόγω 

της ηθικής ευθύνης ή για προσωπικό όφελος. 

 

 Το περιβαλλοντικό κόστος είναι ένας από τους πολλούς τύπους κόστους που οι 

επιχειρήσεις δημιουργούν καθώς παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες τους. Η 

περιβαλλοντική απόδοση είναι ένα από τα πολλά κριτήρια της επιχειρηματικής επιτυχίας. Το 

περιβαλλοντικό κόστος και η περιβαλλοντική απόδοση έλκουν την προσοχή της διεύθυνσης 

της εταιρείας για λόγους όπως: 

• Πολλές περιβαλλοντικές δαπάνες μπορούν να μειωθούν σημαντικά ή να 

εξαφανισθούν ως αποτέλεσμα επιχειρηματικών αποφάσεων, από λειτουργικές αλλαγές και 

μειώσεις στις σπατάλες σε επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες ή 

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

σπατάλη και απόρριψη πρώτων υλών) μπορεί να μην παρέχουν προστιθέμενη αξία σε μια 

διεργασία σύστημα ή προιόν. 

• Οι περιβαλλοντικές δαπάνες (και επομένως οι πιθανές εξοικονομήσεις κόστους) 

μπορεί να συγχέονται στο λογαριασμό των γενικών εξόδων ή και να αγνοούνται εντελώς. 

• Πολλές επιχειρήσεις έχουν ανακαλύψει ότι το περιβαλλοντικό κόστος μπορεί να 

αντισταθμιστεί με τη δημιουργία προσόδων από πωλήσεις αποβλήτων, υποπροϊόντων ή 

μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων ρυπάνσεως ή πωλήσεως καθαρών τεχνολογιών. 

• Καλύτερη διαχείριση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να συντελέσει στη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής αποδόσεως και σε σημαντικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία 

όπως και στην επιτυχία γενικώς της επιχείρησης. 

• Κατανόηση του περιβαλλοντικού κόστους και της περιβαλλοντικής απόδοσης των 

διαδικασιών και προϊόντων μπορεί να προωθήσει πιο σωστή κοστολόγηση και τιμολόγηση 

των προϊόντων και μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στο σχεδιασμό περιβαλλοντικά 
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προτιμότερων διεργασιών προϊόντων και υπηρεσιών για το μέλλον. 

• Συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τους ανταγωνιστές μπορεί να προκύψει από 

διεργασίες προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να εμφανίζονται ως περιβαλλοντικά 

προτιμητέα. 

• Η λογιστική για το περιβαλλοντικό κόστος και την περιβαλλοντική απόδοση μπορεί 

να στηρίξει την ανάπτυξη και τη λειτουργία της επιχειρήσεως με ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης του περιβάλλοντος. Έτσι τώρα που τέτοια συστήματα γίνονται για τις εταιρείες 

αναγκαιότητα (π.χ. ISO 14001, EMAS) η περιβαλλοντική λογιστική θα είναι πολύ 

απαραίτητη. 

 

 Η περιβαλλοντική λογιστική μπορεί να εφαρμόζεται από επιχειρήσεις μεγάλες και 

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

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

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

ανάλογα με τις ανάγκες. Οι εταιρείες με επίσημα συστήματα διαχειρίσης του περιβάλλοντος 

μπορεί να θελήσουν να θεσμοθετήσουν την περιβαλλοντική λογιστική επειδή είναι ένα 

λογικό εργαλείο υποστηρίξεως αυτών των συστημάτων. Ομοίως πολλές εταιρείες έχουν 

αρχίσει να εξετάζουν νέες επιχειρηματικές προσεγγίσεις στις οποίες η περιβαλλοντική 

λογιστική μπορεί να συμβάλει σημαντικά. Τέτοιες προσεγγίσεις μπορεί να είναι: 

• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Περιβάλλοντος, 

• Ανασχεδιασμός των Επιχειρηματικών Διεργασιών, 

• Μείωση του Κόστους, 

• Κόστος Ποιότητας και Κόστος Ποιότητας Περιβάλλοντος, 

• Σχεδίαση για το Περιβάλλον/ Σχεδίαση Κύκλου Ζωής, 

• Εκτίμηση του Κύκλου ζωής και 

• Κοστολόγηση του Κύκλου ζωής. 

 

 Ιστορικά οι αξιολογήσεις των κεφαλαιακών προϋπολογισμών συχνά δεν 

περιλαμβάνουν όλες τις περιβαλλοντικές δαπάνες και τις εξοικονομήσεις κόστους. Άρα οι 

αποφάσεις για τους προϋπολογισμούς κεφαλαίων μπορεί να προκαλέσουν πρόωρη απόρριψη 

επενδυτικών σχεδίων για πρόληψη της ρύπανσης ακόμα και αν αυτά τα σχέδια 

περιλαμβάνουν σημαντική εξοικονόμηση περιβαλλοντικού κόστους που συχνά όμως 

παραγνωρίζεται. Η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων για την πρόληψη της ρύπανσης με βάση 

ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που χρησιμοποιούνται για άλλες επενδύσεις επιτρέπει στα 
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επενδυτικά σχέδια πρόληψης της ρύπανσης να συγκριθούν άμεσα για κάθε ποσό που 

επενδύεται. 

 

 Ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών ακόμα και μεγάλες εταιρείες σε διάφορους κλάδους 

με αξιόλογα διοικητικά στελέχη υποτιμούν τα κόστη και τις ροές πρώτων υλών που 

σχετίζονται με το περιβάλλον και επιδρούν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Η ποσότητα 

και η αξία πρώτων υλών που εκρέουν ως απόβλητα (σκουπίδια, υγρά απόβλητα, αέριες 

εκπομπές) το πραγματικό κόστος της διαχείρησης των απορριμάτων (συλλογή, διαχωρισμός, 

ανακύκλωση και τελική διάθεση) ή έμμεσες συνέπειες όπως το κόστος για συμμόρφωση με 

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

περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι μερικές από τις περιπτώσεις υποτίμησης που 

προαναφέρθηκαν. Όταν οι επιχειρηματίες δεν έχουν καθαρή εικόνα των ροών αυτών δεν 

μπορούν ούτε να διαχειριστούν ούτε να τις μειώσουν. Οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται 

σοβαρά στην ιδέα βελτίωσης του περιβαλλοντικού τους προφίλ χρησιμοποιώντας ως 

εργαλείο την περιβαλλοντική λογιστική μπορούν να ωφεληθούν με διάφορους τρόπους: 

• Λιγότερα απόβλητα και καλύτερη διαχείριση αυτών καθώς και εξοικονόμηση 

χρημάτων για τη διαχείριση τους ενώ ταυτόχρονα καλύπτεται καλύτερα από τις ανάγκες της 

εταιρείας για εσωτερική πληροφόρηση. 

• Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας πρακτική που απαντά άριστα στις 

προκλήσεις της ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς. 

• Εκμετάλλευση κρατικών χρηματοδοτήσεων και ευρωπαικών επιχορηγήσεων και 

ταυτόχ                                                                                                                                                                                                                          

ρονη μείωση του κινδύνου μηνύσεων ή επιβολής προστίμων και φόρων. 

• Καλύτερη πληροφόρηση, γνώση και διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

βελτίωση της εικόνας της εταιρείας στους πελάτες, σε επενδυτές, στην τοπική κοινωνία, στο 

κράτος σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και γενικά χτίσιμο δυνατών ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων. 

 

Η περιβαλλοντική λογιστική δεν αφορά μόνο τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της 

εταιρείας αλλά υποστηρίζει καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις σε όλους τους τομείς. 

 

 

4.2 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις σε Κοινωνία και Ανθρώπους 
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4.2.1 Ανάλυση της Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 

 

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει κάποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, µικρές ή 

µεγάλες, θετικές ή αρνητικές, άµεσες ή έµµεσες. Ειδικότερα οι δραστηριότητες που αφορούν 

τη χρήση φυσικών πόρων ή την κατασκευή τεχνικών έργων έχουν κατά κανόνα σηµαντικές 

επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίες µπορεί να αυξηθούν ή να µειωθούν, αναλόγως 

µε τις λύσεις που επιλέγονται κάθε φορά για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Η ύπαρξη 

των επιπτώσεων δεν απαιτεί να καταργηθούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες, ούτε η 

αναγκαιότητα των έργων µπορεί να δικαιολογεί οποιαδήποτε επέµβαση στο περιβάλλον.  

 

Οι λύσεις πρέπει να αναζητούνται µε περίσκεψη και με προσεκτικά βήµατα, µε βάση 

τους αποδεκτούς στόχους, όπως οι παρακάτω, που θα έπρεπε να αποτελούν και κριτήρια 

αξιολόγησης των σχεδίων και προγραµµάτων: 

• Η ανάπτυξη αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η ποιότητα ζωής δεν 

σηµαίνει µόνο αριθµητική αύξηση του εισοδήµατος, αλλά συµπεριλαµβάνει "την πρόσβαση 

στους πόρους που είναι αναγκαίοι για µια αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση, όπως η τροφή, το 

καθαρό νερό, η εκπαίδευση, η υγειονοµική περίθαλψη και η πολιτική ελευθερία", σύµφωνα 

µε τη διατύπωση διεθνών οργανισµών. 

• Η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, δηλαδή "η µεγιστοποίηση του καθαρού 

οφέλους της οικονοµικής ανάπτυξης, υπό τον όρο διατήρησης της λειτουργικότητας και της 

ποιότητας των φυσικών πόρων διαχρονικά". 

• Η ορθολογική και αντικειµενική αποτίµηση αφ’ ενός µεν των επιπτώσεων µιας 

δραστηριότητας στο περιβάλλον και αφ’ ετέρου των κοινωνικών συνεπειών που θα 

προκύψουν από αυτήν, ώστε να είναι δυνατή µια ουσιαστική σύγκριση κόστους/οφέλους. 

 

 Οι αρχές αυτές, που έχουν προέλθει όχι µόνον από τον οικολογικό χώρο, αλλά και από 

σηµαντικούς οικονοµολόγους και κοινωνιολόγους που αντιλαµβάνονται την αλληλεξάρτηση 

των προβληµάτων, είναι γενικώς αποδεκτές και έχουν ενσωµατωθεί σε διεθνή και ευρωπαϊκά 

κείµενα, όπως στη ∆ιακήρυξη του Ρίο και στην Ατζέντα 21, στη συνθήκη του Μάαστριχ και 

στα πενταετή Προγράµµατα για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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4.2.2 Κατηγορίες Επιπτώσεων 

 

 

Ο χαρακτηρισµός και η στάθµιση των επιπτώσεων αποτελούν το πιο κρίσιµο στάδιο της 

ΜΠΕ. Είναι σηµαντικό να γίνει πιο ακριβή και δυνατή εκτίµηση των επιπτώσεων, τόσο ως 

προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, όσο και ως ποσοτικές παραµέτρους, όπου αυτό είναι 

εφικτό.  

 

Οι επιπτώσεις µπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες, ανάλογα µε τις πιο σηµαντικές 

ιδιότητές τους, ως εξής: 

• Θετικές- Αρνητικές 

Συνήθως, ένα έργο ή δραστηριότητα που χωροθετείται σε φυσικό χώρο επιφέρει 

διάφορες δυσµενείς αλλαγές ή γενικότερη υποβάθµιση του περιβάλλοντος, εποµένως οι 

επιπτώσεις του θεωρούνται αρνητικές. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις όπου η επέµβαση είναι 

θετική για το περιβάλλον, είτε διότι αυτός είναι ο στόχος της, είτε διότι το ωφελεί µε έµµεσο 

τρόπο. 

• Μεγάλες-Μικρές 

Οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται σε σχέση µε το µέγεθος της επηρεαζόµενης περιοχής ή 

µε τον αριθµό και τα προβλήµατα των επηρεαζόµενων ανθρώπων ή µε την ένταση του 

περιβαλλοντικού προβλήµατος που δηµιουργούν. Από την άποψη αυτή µια επίπτωση µπορεί 

να είναι µεγαλύτερης ή µικρότερης έκτασης και σηµασίας. 

• Βραχυπρόθεσµες-Μακροπρόθεσµες 

Ορισµένες επιπτώσεις µπορεί να εµφανιστούν από τα πρώτα στάδια κατασκευής ή 

λειτουργίας του έργου, ενώ άλλες επιπτώσεις υπάρχει το ενδεχόµενο να συµβούν µετά από 

µακρύ χρονικό διάστηµα. Π.χ. η αύξηση ενός πληθυσµού φυτού η ζώου, λόγω εκτεταµένων 

αλλαγών στο οικοσύστηµα, µπορεί να σηµαίνει µακροπρόθεσµα την εξαφάνιση κάποιων 

άλλων, σπάνιων, ειδών της χλωρίδας ή της πανίδας. 

• Άµεσες-Έµµεσες 

Άµεσες επιδράσεις είναι εκείνες που επιφέρουν οι ίδιες οι δραστηριότητες ενός έργου, 

ενώ έµµεσες επιδράσεις, είναι εκείνες που εµφανίζονται ως δευτερογενές αποτέλεσµα των 

πρώτων και είναι συνήθως µακροπρόθεσµες, π.χ. µια δραστηριότητα που περιλαµβάνει 



40 
 

εκτεταµένη αποµάκρυνση της βλάστησης από τις όχθες ενός ποταµού. Το περιβαλλοντικό 

χαρακτηριστικό που επηρεάζεται άµεσα είναι η διάβρωση του εδάφους. Η αλλαγή αυτή όµως 

µπορεί να προκαλέσει έµµεσες αλλαγές σε περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του νερού, όπως 

το διαλυµένο οξυγόνο, τα αιωρούµενα στερεά, τη συγκέντρωση νιτρικών, την κατανάλωση 

των υδρόβιων ειδών ή τον αριθµό των ατόµων κάθε είδους. Η συνεπαγόµενη υπερβολική 

ανάπτυξη των αλγών πιθανόν να οδηγήσει σε υψηλές τιµές BOD που µε τη σειρά τους θα 

επηρεάσουν τις µορφές χρήσης των υδάτων από τον άνθρωπο, µε αποτέλεσµα δυσµενείς 

κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις. Είναι φανερό ότι τέτοιου είδους διαδοχικές 

αλληλοεπιδράσεις µπορεί να είναι απεριόριστες. Ο µελετητής πρέπει να έχει την ανάλογη 

πείρα, ώστε να ξέρει πότε να σταµατήσει την ανίχνευση αυτών των αλληλεπιδράσεων, χωρίς 

βέβαια να παραλείψει κάποια σηµαντική επίπτωση. 

• Αθροιστικές 

Η εκτίµηση των επιπτώσεων πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψη τις αθροιστικές επιπτώσεις 

όλων των προτεινοµένων δραστηριοτήτων σε κάθε περιβαλλοντική συνιστώσα. Μπορεί η 

συνολική επίπτωση να είναι πολύ δυσµενής, ενώ οι επί µέρους επιπτώσεις αµελητέες. 

• Συνεργητικές 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο συνεργισµό των επιπτώσεων. Η συνδυασµένη 

επίδραση δύο ή περισσότερων δραστηριοτήτων σ’ ένα περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό 

ενδέχεται να είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την επίδραση που προκύπτει απλά ως 

άθροισµα των ξεχωριστών επιπτώσεων. Για παράδειγµα, έχει βρεθεί ότι 0,25 ppm διοξειδίου 

του θείου και 0,03 ppm όζοντος, ξεχωριστά, δεν προκαλούν καταστροφή των φύλλων του 

καπνού σε 2 ώρες, σε συνδυασµό όµως, επιφέρουν καταστροφή στο 40% των φύλλων. 

• Αναστρέψιµες-Μη αναστρέψιµες 

Η δυνατότητα αποφυγής ή διόρθωσης µιας επίπτωσης είναι ένα σηµείο εξαιρετικά 

σηµαντικό. Μερικές επιπτώσεις είναι τελεσίδικες, όπως π.χ. η εξαφάνιση ενός ενδηµικού 

είδους ή είναι αδύνατο να διορθωθούν µέσα στο χρονικό διάστηµα στο οποίο εκτείνεται η 

πρόβλεψη της µελέτης, όπως π.χ. η διάβρωση του εδάφους ή η ερηµοποίηση. Μια 

ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική επίπτωση είναι κατ’ αρχήν ασυµβίβαστη µε την έννοια της 

αειφορίας και επιβαρύνει σοβαρά την περιβαλλοντική εικόνα του έργου. Η αναστρεψιµότητα 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εποµένως, πρέπει να παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

επιλογή των εναλλακτικών λύσεων, ανάµεσα στις οποίες είναι και η µηδενική. 

 

Η απαλλαγή του περιβάλλοντος από µια επίπτωση ενός έργου µπορεί να επιτευχθεί στις 
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εξής περιπτώσεις: 

• Επανόρθωση της επίπτωσης από δυνάµεις της φύσης, π.χ. βιοαποικοδόµηση ρύπων, 

οπότε η επίπτωση χαρακτηρίζεται ως αντιστρεπτή. 

• Αποφυγή της επίπτωσης µε κατάλληλες προληπτικές ενέργειες, π.χ. φροντίδα για 

προσεκτική χρήση εκσκαφικών µηχανηµάτων, ώστε να µην τραυµατιστεί το τοπίο, οπότε η 

επίπτωση χαρακτηρίζεται ως αντιµετωπίσιµη. 

• ∆ιόρθωση της επίπτωσης µε κατάλληλες ενέργειες µετά το έργο, π.χ. φυτεύσεις των 

κατάλληλων ιθαγενών ειδών χλωρίδας για την επούλωση τραυµάτων του τοπίου, οπότε η 

επίπτωση χαρακτηρίζεται ως ανατάξιµη. 

 

 Όταν η επίπτωση δεν είναι ούτε αντιστρεπτή, ούτε αντιµετωπίσιµη, ούτε ανατάξιµη, 

τότε θεωρείται µη αναστρέψιµη. 

 

 Παραδείγµατα κατηγοριοποίησης επιπτώσεων: 

1. Έστω ότι αποψιλώνεται ένα δάσος για να εγκατασταθεί ένα γήπεδο 

ποδοσφαίρου. 

Άµεσες επιπτώσεις είναι π.χ.: 

- η απώλεια του φυσικού δασικού τοπίου και η αντικατάστασή του από ένα τεχνητό 

τοπίο, 

- ο αφανισµός των ζωικών πληθυσµών που είχαν ως βιότοπο το δάσος, 

- ο θόρυβος και οι άλλες πιθανές οχλήσεις που θα προέλθουν από τη λειτουργία του 

γηπέδου. 

Έµµεσες επιπτώσεις είναι π.χ.: 

- η ενδεχόµενη διάβρωση του εδάφους από τον άνεµο, λόγω έλλειψης της προστασίας 

που πρόσφερε το δάσος , 

- η προσέλκυση και άλλων οχλουσών δραστηριοτήτων, λόγω της ύπαρξης του γηπέδου 

ποδοσφαίρου. 

2. Έστω ότι εκτρέπεται ένας ποταµός. 

Παραδείγµατα βραχυπρόθεσµων επιπτώσεων είναι: 

- ο θάνατος των ψαριών και των άλλων υδρόβιων οργανισµών στο τµήµα του ποταµού 

που είναι κάτω από το σηµείο της εκτροπής, 

- η αποξήρανση ενός µέρους του ∆έλτα του ποταµού, επειδή θα φτάνει σ’ αυτό 

µειωµένη ποσότητα νερού. 

Παράδειγµα µακροπρόθεσµης επίπτωσης είναι η µείωση ή η εξαφάνιση ενός µέρους 
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του παραποτάµιου δάσους που κοσµούσε τις όχθες του ποταµού κάτω από το σηµείο 

εκτροπής, εξ αιτίας της µειωµένης ποσότητας νερού που θα αρδεύει τις όχθες του. 

3.   Έστω ότι ένας νέος αυτοκινητόδροµος κατασκευάζεται πάνω σε αγροτική περιοχή 

και διέρχεται κοντά από µια πόλη. 

Παράδειγµα µή αναστρέψιµης επίπτωσης είναι η αλλοίωση του αγροτικού τοπίου, 

λόγω της παρουσίας του αυτοκινητοδρόµου. 

Παράδειγµα ανατάξιµης επίπτωσης είναι η ενόχληση των κατοίκων της πόλης από το 

θόρυβο του αυτοκινητοδρόµου, η οποία µπορεί να ελαττωθεί σε µεγάλο βαθµό µε την 

τοποθέτηση κατάλληλων αντιθορυβικών διαφραγµάτων. 

 

 

4.3 Αειφορία 

 

 

Αν υπάρχει ένας τομέας της περιβαλλοντικής (και κοινωνικής) λογιστικής όπου η 

κοσμοθεωρία των ερευνητών είναι ζωτικής σημασίας είναι η περιοχή της αειφορίας 

(sustainability). 

 

 Η λογιστική και χρηματοοικονομική έρευνα αρχίζει να προσδιορίζει την αειφορία ως 

ένα θέμα ανησυχίας, η βιβλιογραφία έχει ήδη δείξει ένα σημαντικό δυϊσμό. Από τη μία 

πλευρά υπάρχουν οι εξερευνήσεις, τόσο θεωρητικές και εμπειρικές, οι οποίες έχουν θέσει ως 

στόχο να προσπαθήσουν και να κατανοήσουν τη βιωσιμότητα από τις πρώτες αρχές. Πολλές 

αναλύσεις έχουν ως συμπέρασμα ότι η λογιστική δεν εμπλέκεται μόνο στην περιβαλλοντική 

κρίση και στα αυξανόμενα επίπεδα της μη βιωσιμότητας, αλλά ότι τα λογιστικά και οι 

επιχειρήσεις είναι, στη σημερινή τους μορφή, ουσιαστικά εχθρικές σε κάθε σοβαρή 

προσπάθεια προς την κατεύθυνση της αειφορίας.  

 

 Όπως στη λογοτεχνία, σε ρητή αναγνώριση της μια δυσάρεστη διαμάχη μεταξύ της 

τρέχουσας λογιστικής και τις επιχειρηματικές υποθέσεις και με το μέλλον του πλανήτη 

έρχονται σε έντονη αντίθεση με μια αυξανόμενη βιβλιογραφία η οποία είναι εξ ολοκλήρου 

από τις επιχειρήσεις-κεντρικές. Αυτό το τελευταίο μπορεί στη λογοτεχνία να χαρακτηρίζεται 

από πιστώσεις του όρου βιωσιμότητα σύμφωνα με τις οποίες χρησιμοποιείται ο όρος, αλλά 

δεν εξετάζονται και, συνήθως, χρησιμοποιείται ως αναλογική για την οικολογική 
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αποδοτικότητα (το οποίο είναι σαφές ότι δεν είναι). Δυστυχώς, ίσως, επειδή μια τέτοια χρήση 

της βιωσιμότητας είναι στο επίπεδο της σιωπηρής παραδοχής, η επιρροή της είναι πιο 

δύσκολο να προσδιοριστεί (ακόμη) και στη λογιστική βιβλιογραφία, (Stone, 1995, 

Bebbington και Thomson, 1996, και Bebbington και Gray, 1997). Ωστόσο, το θέμα 

αντιμετωπίζεται κατά τρόπο πολύ πιο ρητό στην επιχείρηση και τη διαχείριση της 

βιβλιογραφίας όπου η απόκλιση μεταξύ θεμελιώδης ανάλυσης της βιωσιμότητας και της 

“Βιωσιμότητας ισούται οικολογικής αποτελεσματικότητας” διάσπαση είναι πιο εμφανής, 

(Eden, 1996, Beder, 1997, Welford, 1997). Αυτή η τελευταία, managerialist, ρεύμα της 

βιβλιογραφίας, συχνά συνοδεύεται από ενεργές επιχειρηματικές δραστηριότητες των ομάδων 

συμφερόντων, επίσης φαίνεται ότι έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρει το μήνυμα ότι η 

βιωσιμότητα είναι ασφαλής στα χέρια των επιχειρήσεων. 

 

 Η σύνδεση μεταξύ του λογιστικού και της βιωσιμότητας δεν είναι άμεση: χρειάζεται 

την παρεμβατική μεταβλητή της οργάνωσης της επιχείρησης και της οικονομίας. Για την 

έρευνα αυτή μια τέτοια σύνδεση, προφανώς, δεν είναι απλή. Ωστόσο, δεδομένου ότι 

γνωρίζουμε τον κρίσιμο ρόλο που η λογιστική παίζει στην επιχειρηματική και οικονομική 

οργάνωση, αν μπορούσε να αποδείξει ότι: 

• οι επιχειρήσεις, κατά κάποιο τρόπο, ήταν να αναλάβουν τη διάταξη του 

περιβάλλοντος και της αειφορίας και 

• ότι είχε να κάνει με έναν τρόπο που δεν μπορεί να λάβει πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις 

αυτών των διατάξεων, τότε θα πρέπει εκ πρώτης όψεως να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία 

για την εμπλοκή της λογιστικής στη διαδικασία, η οποία παράγει την επιτάχυνση μακριά από 

την αειφορία. Επιπλέον, αν μπορούσαμε να δείξουμε ότι η “επιχείρηση” δεν ήταν ομοιογενής 

και, ακόμα και όταν ζητείται να συνεχίσει την βιωσιμότητα, λογιστικών και οικονομικών 

συστημάτων ήταν μεταξύ των κυριότερων εμποδίων, τότε, πιστεύουμε πως θα έχουμε αρκετά 

πειστικά στοιχεία ότι μια managerialist προσέγγιση για τη λογιστική και τη λογιστική της 

έρευνας ήταν, πράγματι, εργασία εναντίον της αειφορίας. 

 

 Θεωρητικά, η αειφορική ανάπτυξη αποτελεί το δρόµο προς την αειφορία 

(sustainability) (Ball & Milne, 2005). Η πρώτη αφορά το δυναµικό σύστηµα που πρέπει να 

ακολουθήσει η κοινωνία για να φτάσει στην στάσιµη κατάσταση της δεύτερης. Όµως, το πώς 

είναι αυτή η κατάσταση της αειφορίας δεν έχει γίνει ευρέως αποδεκτό µέσα από έναν κοινό 

ορισµό. Οι Gray και Bebbington (2001) σηµειώνουν πως υπάρχει µια σηµαντική διαφωνία 

γύρω από την ακριβή σηµασία της έννοιας και το πώς αυτή µπορεί να επιτευχθεί. Οι 
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Schaltegger και Burritt (2000) θεωρούν πως σε αυτή την κατάσταση η κοινωνία δεν πρέπει να 

χρησιµοποιεί µεγαλύτερη ποσότητα φυσικών πόρων από αυτή που µπορεί το περιβάλλον να 

ξαναδηµιουργήσει. Οι Gray και Bebbington (2001) παρατηρούν πως ο όρος αειφορία τείνει 

να αντικατασταθεί από τη χρήση του όρου αειφορική ανάπτυξη. Όµως, η λέξη ανάπτυξη 

υπονοεί παραγωγή, βιοµηχανική εκµετάλλευση και όλα εκείνα τα πράγµατα που οδήγησαν 

στην περιβαλλοντική κρίση και στη µη αειφορία (unsustainability). Ανάλογες αµφιβολίες για 

τον όρο έχει και ο Στάµου (2006) που σηµειώνει ότι ο όρος αειφορική ανάπτυξη εµπεριέχει 

µια διαρκή αντίφαση, γι αυτό ο συγγραφέας προτιµά τον όρο αειφορική οικονοµία. 

 

 Πιο κατανοητή γίνεται η αειφορία αν ιδωθεί µέσα από το πρίσµα της έννοιας της 

διατήρησης του κεφαλαίου (capital maintenance) που προέρχεται από την επιστήµη της 

λογιστικής (2005). Το κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες: 

α) το φυσικό (φυσικοί πόροι), 

β) το ανθρωπογενές – τεχνικό (παραγόµενα αγαθά), 

γ) το ανθρώπινο (γνώση και ικανότητες) και 

δ) το κοινωνικό (σχέσεις µεταξύ ατόµων και θεσµών). 

 

 Σύµφωνα µε τον κανόνα του σταθερού κεφαλαίου, η ανάπτυξη µπορεί να θεωρηθεί 

αειφορική εάν διασφαλίζει σταθερά αποθέµατα κεφαλαίου διαχρονικά. Το κατά πόσο οι 

διαφορετικές κατηγορίες κεφαλαίου µπορούν να υποκαθίστανται µεταξύ τους εξηγείται από 

τις έννοιες της ισχυρής και ασθενούς αειφορίας. 

 

 Εάν θεωρηθεί ότι το φυσικό κεφάλαιο παρέχει κάποιες λειτουργίες που δεν µπορούν 

να υποκατασταθούν από το ανθρωπογενές κεφάλαιο, τότε γίνεται λόγος για ισχυρή αειφορία 

(strong sustainability). Αυτές οι λειτουργίες καλούνται ως κρίσιµο φυσικό κεφάλαιο (critical 

natural capital) και σχετίζονται µε τους µη ανανεώσιµους φυσικούς πόρους (Gray, 1994). Στις 

επόµενες γενιές πρέπει να κληροδοτηθεί ένα απόθεµα φυσικού κεφαλαίου όχι µικρότερο από 

αυτό που έχει στη διάθεσή της η παρούσα γενιά. Εδώ, η αειφορία εξηγείται υπό το πρίσµα 

του µη ελαττωµένου φυσικού κεφαλαίου (Gutes, 1996). Οι Pearce και Atkinson (1993), από 

την άλλη, όρισαν ότι µια οικονοµία είναι αειφόρος όταν όλες οι κατηγορίες κεφαλαίου 

µπορούν να υποκατασταθούν µεταξύ τους έτσι ώστε µια απώλεια στην µια κατηγορία να 

µπορεί να υποκατασταθεί από το πλεόνασµα των υπόλοιπων κατηγοριών κεφαλαίου. Αυτού 

του είδους η αειφορία καλείται ασθενής (weak sustainability). Εδώ, η αειφορία εξηγείται υπό 

το πρίσµα του µη ελαττωµένου συνολικού κεφαλαίου (Gutes, 1996). 
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 Σύµφωνα µε τους Schaltegger και Burritt (2000) η έννοια της ασθενούς αειφορίας 

υιοθετήθηκε από τους οργανισµούς (κυρίως τις επιχειρήσεις), διότι τους έδωσε την 

δικαιολογία να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν τους µη ανανεώσιµους φυσικούς πόρους, εάν 

αυτοί µπορούν να υποκατασταθούν από το ανθρωπογενές κεφάλαιο. Οι ίδιοι οι συγγραφείς 

τονίζουν, όµως, ότι µια τέτοια προσέγγιση µπορεί να είναι λανθασµένη επειδή υπάρχουν 

αβεβαιότητες για την υποκατάσταση του φυσικού κεφαλαίου από το ανθρωπογενές και 

πιστεύουν ότι και η έννοια της ισχυρούς αειφορίας θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. Ο Gray 

(1994) το επιβεβαιώνει αυτό προτείνοντας την εκτίµηση του λεγόµενου αειφόρου κόστους 

(sustainable cost) στη λειτουργία ενός οργανισµού. Το αειφόρο κόστος είναι το κόστος που 

πρέπει να πληρώσει ένας οργανισµός ώστε να αποκαταστήσει τη ζηµιά που προκάλεσε στο 

φυσικό περιβάλλον από τη λειτουργία του. 

 

 Σύµφωνα µε τους Hoffman και Woody (2008), όταν σε πολλές χώρες σχεδόν το 

σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας βρίσκεται στα χέρια των διαφόρων ειδών 

οργανισµών, τότε είναι αναπόφευκτη και καθοριστική η συµµετοχή τους στον παραπάνω 

στόχο της κοινωνίας. Για παράδειγµα, θεωρούν πως για να επιτύχουν δράσεις όπως το 

Πρωτόκολλο του Κιότο (United Nations, 1998), είναι οι διάφοροι οργανισµοί που πρέπει να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους, αφού το µεγαλύτερο ποσοστό της εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου προέρχεται απ’ αυτούς. Για το λόγο αυτό διάφορες εκδόσεις έχουν προσπαθήσει 

να δείξουν το δρόµο για την επίτευξη της αειφορίας διά µέσω των οργανισµών. 

 

 Με τον όρο οργανισµοί, µια λέξη που προέρχεται από το αρχαιοελληνικό "έργον", 

εννοούνται οι τυπικοί οργανισµοί (formal organizations). Σύµφωνα µε τον Silverman (1974) 

οι τυπικοί οργανισµοί είναι αυτοί που έχουν συσταθεί µε ρητό σκοπό την επίτευξη ενός 

συγκεκριµένου στόχου. Οι στόχοι αυτοί µπορούν να είναι είτε η µεγιστοποίηση του κέρδους, 

µια συνηθισµένη διαδικασία στις επιχειρήσεις, ή η προσφορά υπηρεσιών, όπως είναι σύνηθες 

σε συλλόγους και άλλες µη κερδοσκοπικές/µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Οι Blau και 

Scott (1962) διακρίνουν τέσσερις τύπους τυπικών οργανισµών: 

i) τους συλλόγους αµοιβαίου οφέλους, στους οποίους ο κύριος δικαιούχος είναι 

το σώµα των µελών (π.χ. πολιτικά κόµµατα, συνδικάτα), 

ii)  τις επιχειρήσεις, όπου οι ιδιοκτήτες είναι οι κύριοι δικαιούχοι (π.χ. 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις, καταστήµατα χονδρικής και λιανικής πώλησης, τράπεζες, 

ασφαλιστικές εταιρείες), 
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iii)  τους οργανισµούς παροχής υπηρεσιών, όπου οι πελάτες είναι οι κύριοι 

δικαιούχοι (π.χ. µη κερδοσκοπικοί-µη κυβερνητικοί οργανισµοί, νοσοκοµεία, σχολεία) και 

iv) τους οργανισµούς κοινής ωφέλειας, όπου ο κύριος δικαιούχος είναι ο λαός 

(π.χ. στρατιωτικές υπηρεσίες, αστυνοµία, πυροσβεστική). 

 

 Ο Jegers (2008) απλοποιεί τον παραπάνω διαχωρισµό και µιλά για τρεις µορφές 

οργανισµών: 

α) τους κυβερνητικούς (government organizations) (συµπεριλαµβανόµενου αυτούς του 

δηµόσιου τοµέα), 

β) τους κερδοσκοπικούς οργανισµούς (profit organizations) και 

γ) τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς (non-profit organizations). 

 

 Η συζήτηση για την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών θεµάτων στη λειτουργία των 

οργανισµών ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1970 (Wiseman, 1982). Παρόλα αυτά, πριν τη 

δεκαετία του 1990 οι επιχειρήσεις θεωρούσαν τέτοιου είδους ζητήµατα ως περιφερειακά σε 

σχέση µε την κύρια λειτουργία τους (Gray & Bebbington, 2001). Μέσα όµως στη δεκαετία 

του 1990 και ιδιαίτερα µετά το 1992 που έλαβε χώρα η Παγκόσµια Συνδιάσκεψη για τη Γη 

στο Ρίο της Βραζιλίας (Rio de Janeiro Earth Summit), τα περιβαλλοντικά ζητήµατα άρχισαν 

να κάνουν πιο εµφανή την παρουσία τους στην ατζέντα των επιχειρήσεων (Etzion, 2007). 

 

 Ο Lamberton (2005) αναφέρει ότι η αειφόρος λογιστική (sustainability accounting) 

εµφανίστηκε ως συνέχεια της περιβαλλοντικής λογιστικής το 1993 µε τις εργασίες του 

ακαδηµαϊκού Rob Gray. Η σχέση και οι διαφορές της περιβαλλοντικής λογιστικής µε την 

γνωστή ως τότε µορφή χρηµατοοικονοµικής λογιστικής παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.3. 
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Διάγραμμα 4.3. Σχέση Περιβαλλοντικής και Παραδοσιακής Λογιστικής (Πηγή: 

JMoE,2002) 

 

 Η ανάπτυξη της αειφόρου λογιστικής, όµως, µέχρι σήµερα έχει µικτά αποτελέσµατα. 

Οι Schaltegger και Burritt (2009) παρατηρούν ότι σε κανένα κείµενο που την αφορά και έχει 

δηµοσιευτεί σε αναγνωρισµένα περιοδικά και βιβλία δεν υπάρχει σαφής ορισµός του τι είναι. 

∆εν υπάρχει, επίσης, κάποιο θεµελιώδες πλαίσιο πάνω στο οποίο να κινείται. Πολλές φορές 

µε τον όρο υπονοείται απλώς η περιβαλλοντική λογιστική (environmental accounting), ή η 

περιβαλλοντική λογοδοσία (environmental reporting). 

 

 Το αειφόρο κόστος είναι ουσιαστικά το κόστος που πρέπει να πληρώσει ένας 

οργανισµός ώστε να αποκαταστήσει τη ζηµιά που προκάλεσε στο περιβάλλον από τη 

λειτουργία του. Ο Lamberton (2005) συνδέει την εκτίµηση του αειφόρου κόστους µε τη 

µέθοδο της πλήρους κοστολόγησης. Οι περιπτώσεις αυτές οδηγούν στην εκτίµηση της αξίας 

των αρνητικών εξωτερικοτήτων που προκαλούν οι οργανισµοί κατά τη λειτουργία τους. Σε 

αυτές συµπεριλαµβάνονται τόσο περιβαλλοντικές, όσο και κοινωνικές παράµετροι. Ο Gray 

Χρηματοοικονομική επίδοση 
Κόστος προστασίας 
περιβάλλοντος 

Οικονομικό όφελος που σχετίζεται 
με τις δραστηριότητες 

προστασίας του περιβάλλοντος 

Αναγνωρίζει το κόστος και το όφελος των 
δραστηριοτήτων προστασίας του 

περιβάλλοντος, 
προσφέρει τα καλύτερα δυνατά μέσα 

ποσοτικοποίησής τους και υποστηρίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών.  

 

 

 Περιβαλλοντική επίδοση 
 Όφελος απο  την 

προστασία   
 του περιβάλλοντος 

 

Περιβαλλοντική Λογιστική 
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(1994) προτείνει αυτό το κόστος να αφαιρείται από τα κέρδη του οργανισµού ώστε να 

εκτιµούνται τα αειφόρα κέρδη (sustainability profits) της λειτουργίας του. Η µέθοδος του 

αειφόρου κόστους βρήκε εφαρµογή στη µεθοδολογία που ανέπτυξε ο οργανισµός Forum for 

the Future του Ηνωµένου Βασιλείου (Howes 2002, 2003, 2004) και την ονόµασε 

περιβαλλοντική κοστολόγηση (environmental cost accounting). Η παρόµοια µέθοδος της 

πλήρους κοστολόγησης προτάθηκε από τους Gray και Bebbington (2001) και εφαρµόστηκε 

από διάφορους ερευνητές όπως ο Antheaume (2004). Βρήκε επίσης εφαρµογή στα Μοντέλα 

Εκτίµησης Αειφορίας (Sustainability Assessment Models) (2007). Πρόκειται για µια δύσκολη 

στην εφαρµογή της προσέγγιση και πολλές φορές δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει αποδεκτή 

από τα ενδιαφερόµενα µέρη (Herbohn, 2005). 

 

 

4.4 Βασικός Δείκτης Απόδοσης (KPIs) 

 

 

Οι Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs ή Key Performance Indicators) είναι τα εργαλεία 

μέτρησης, τα οποία βοηθούν τους οργανισμούς ορίζοντας και μετρώντας την προόδο τους 

προς τους οργανωτικούς στόχους τους. Οι KPIs θεωρούνται ως ένα κρίσιμο στοιχείο για τη 

μέτρηση της επιτυχίας ενός οργανισμού ή μιας συγκεκριμένης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Οι KPIs είναι επιτυχείς μόνο όταν η οργάνωση ορίζει ότι όλοι οι κάτοχοι 

των μετοχών εντοπίζονται και καθορίζονται από τους στόχους της. Η επιλογή των KPIs είναι 

ένα σημαντικό βήμα και πρέπει να ληφθούν ορισμένα ζητήματα, τα οποία περιλαμβάνει: 

• Αντανακλούν τους οργανωτικούς στόχους, 

• Θα πρέπει να είναι το κλειδί για την επιτυχία, 

• Θα πρέπει να είναι μετρήσιμα. 

 

 Επιλογή των KPIs θα πρέπει να γίνει για μακροπρόθεσμα, καθώς οι στόχοι του 

συγκεκριμένου KPI μπορεί να αλλάξουν υπό την επίδραση των οργανωτικών στόχων ή να 

προχωρούν προς το στόχο επίτευγμα, αλλά ο ορισμός του τι είναι KPIs και πώς μετρώνται 

δεν αλλάζει. Ο F. John Reh (2012) αναφέρει  ότι οι περιβαλλοντικοί Βασικοί Δείκτες 

Απόδοσης (KPIs) ή οι πράσινοι δείκτες απόδοσης παρέχουν στους οργανισμούς ένα εργαλείο 

για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής τους εκτέλεσης. Τα E-KPIs είναι ποσοτικές μετρήσεις 

που αντανακλούν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της οργανωτικής απόδοσης στο πλαίσιο της 
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επίτευξης των ευρύτερων στόχων της. Στο σημερινό κόσμο, οι επιπτώσεις των 

περιβαλλοντικών θεμάτων δημιουργούν τα σημάδια τους στις αποδόσεις των επιχειρήσεων 

και θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Για παράδειγμα, η κακή διαχείριση της ενέργειας, οι 

φυσικοί πόροι ή τα απόβλητα μπορεί να παρεμποδίσουν την τρέχουσα απόδοση των 

επιχειρήσεων σε θέση να προγραμματίσουν ένα μέλλον στο οποίο οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες είναι πιθανόν να είναι σημαντικοί και να  κινδυνεύει η μακροπρόθεσμη αξία και 

το μέλλον μιας επιχείρησης. Προκειμένου να επιτευχθεί ένα επιτυχημένο σύστημα απόδοσης, 

είναι απαραίτητο η απόδοση να συνδέεται με τη στρατηγική και το όραμα του οργανισμού. 

Για να δημιουργηθεί αυτός ο σύνδεσμος, πρέπει να αποκτήσει ένα προφίλ KPI που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για την ευθυγράμμιση της οργάνωσης της στρατηγικής και τις 

επιδόσεις των στόχων. 

 

 

4.4.1 Ορισμός των Βασικών Δεικτών Απόδοσης 

 

 

Ένας δείκτης απόδοσης ή βασικός δείκτης απόδοσης (KPI) είναι ένα είδος μέτρησης της 

απόδοσης. Ο KPIs αξιολογήσει την επιτυχία ενός οργανισμού ή μιας συγκεκριμένης 

δραστηριότητας στην οποία εμπλέκεται. Συχνά η επιτυχία είναι απλά η επαναλαμβανόμενη, 

περιοδική επίτευξη ορισμένων επιπέδων των επιχειρησιακών στόχων (π.χ. μηδέν ελαττώματα, 

ικανοποίηση 10/10 πελατών, κλπ), και μερικές φορές η επιτυχία ορίζεται με βάση την 

επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση των στρατηγικών στόχων. 

 

 Η επιλογή του σωστού KPIs βασίζεται σε μια καλή κατανόηση του τι είναι σημαντικό 

για την οργάνωση, κάτι που συχνά εξαρτάται από το τμήμα μέτρηση της απόδοσης (π.χ. ο 

KPIs χρήσιμος σε χρηματοδότηση θα διαφέρει πολύ από τον KPIs που εκχωρεί σε πωλήσεις). 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης και 

των βασικών δραστηριοτήτων του, οι οποίες συνδέονται με την επιλογή των δεικτών 

απόδοσης. Οι εκτιμήσεις αυτές συχνά οδηγούν στον εντοπισμό των πιθανών βελτιώσεων, 

έτσι οι δείκτες απόδοσης συνήθως συνδέονται με τις πρωτοβουλίες “βελτίωση της 

απόδοσης”. 

 

 Ένας πολύ κοινός τρόπος για να επιλέξετε KPIs είναι να εφαρμόσετε ένα πλαίσιο 
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διαχείρισης, όπως το Balanced Scorecard (BSC) ή αλλιώς Εξισορροπημένη Αξιολόγηση. Σε 

γενικές γραμμές, οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) είναι ένα σύνολο με ποσοτικά μέτρα που 

χρησιμοποιεί μια εταιρεία για να μετρήσει την απόδοσή της σε βάθος χρόνου. Αυτές οι 

μετρήσεις χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της προόδου της εταιρείας στην επίτευξη 

των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της, καθώς και να συγκρίνουν τα οικονομικά 

και την απόδοση μιας επιχείρησης έναντι άλλων επιχειρήσεων στον κλάδο της. 

  

 Σύμφωνα με  τον Pekeliling (2005), οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης αναφέρονται ως μια 

βασική μέτρηση των επιδόσεων. Ένας άλλος ορισμός προέρχεται από τον επιχειρηματία 

εμπειρογνώμονα, τον David Parmenter (2002). Αυτός ορίζει τα KPIs σαν ποσοτικές 

μετρήσεις που αντανακλούν με τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της εταιρείας, 

υπηρεσίας ή έργα. Ο Masilamani (2005) παρουσίασε τον ορισμό των KPIs ως σχετικό μέτρο 

της απόδοσης ενός οργανισμού. Οι KPIs μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να δείξουν 

την απόδοση και να επικεντρώθουν οι δραστηριότητες του οργανισμού που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν άμεσα την αξία της εν λόγω οργάνωσης. 

 

 Ο Pekeliling εξετάζει οι KPIs ως κάτι που μπορεί κανείς να μετρήσει συνεχώς. Μια 

άλλη πτυχή είναι ότι οι KPI πρέπει να είναι λίγοι σε αριθμό, πιθανώς λιγότερο από δέκα. 

Πιστεύει επίσης ότι προκειμένου να κάνουν καλά τη μέτρηση των επιδόσεων, η εταιρεία 

πρέπει να κατανοήσει τους κρίσιμους παράγοντες της επιτυχίας της, έτσι ώστε να μπορεί να 

αυξήσει την επιχείρηση με τους βασικούς πελάτες. Επιπλέον, ο Pekeliling διευκρινίζει ότι, 

ένα από τα κύρια διακριτικά χαρακτηριστικά ενός πραγματικού KPI είναι ότι 

παρακολουθείται σε καθημερινή βάση από τη διευθυντική ομάδα. 

 

 Η Εξισορροπημένη αξιολόγηση, Balanced Scorecard (BSC) αποτελεί ένα στρατηγικό 

εργαλείο για τη διαχείριση της απόδοσης, μία ημι-πρότυπο δομημένο έκθεση υποστηρίζεται 

από δοκιμασμένες μεθόδους σχεδιασμού και εργαλεία αυτοματισμού που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους διαχειριστές να παρακολουθούν την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων από το προσωπικό μέσα στον έλεγχό τους και να παρακολουθούν τις 

συνέπειες που προκύπτουν από τις ενέργειες αυτές. Είναι ίσως το πιο γνωστό από αρκετές 

αυτών των πλαισίων (για παράδειγμα, είναι η πιο διαδεδομένη πλαίσιο της διαχείρισης των 

επιδόσεων που αναφέρονται στην ετήσια έρευνα των εργαλείων διαχείρισης που 

αναλαμβάνονται από την Bain & Company, και έχει υιοθετηθεί ευρέως στις αγγλόφωνες 

δυτικές χώρες και τη Σκανδιναβία στις αρχές του 1990). Από το 2000, η χρήση του Balanced 
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Scorecard, τα παράγωγά της (π.χ. πρίσμα των επιδόσεων), και άλλα παρόμοια εργαλεία (π.χ. 

αποτελέσματα που βασίζονται στο Management) έχουν καταστεί κοινή στη Μέση Ανατολή, 

την Ασία και στις ισπανόφωνες χώρες επίσης. 

 

 

4.4.2 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης στην Πράξη 

 

 

Οι βασικοί δείκτες απόδοσης αντιπροσωπεύουν μια δέσμη μέτρων με επίκεντρο τις πτυχές 

της οργανωτικής απόδοσης που είναι η πιο κρίσιμη για την τρέχουσα και μελλοντική επιτυχία 

μιας οργάνωσης (2007). Ένα σύνολο KPI θα είναι αποτελεσματικό στο συντονισμό και 

κατευθύνοντας τη δράση στο πλαίσιο ενός οργανισμού. Τα KPIs αντανακλούν την ισορροπία 

μεταξύ του κόστους, της ποιότητας,  της ποσότητας και το χρόνο. Ισορροπημένα μέτρα 

προβλέπουν την ασφάλιση ενός KPI που εργάζονται εναντίον του άλλου. Οι δείκτες αυτοί θα 

πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντες που μπορεί να ειδοποιεί 

άμεσα τον διαχειριστή εάν κάτι πάει στραβά. 

 

 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο KPI είναι ένα εργαλείο διαχείρισης των 

επιδόσεων, που περιέχει βασικά στοιχεία αποτελούμενα από μέτρα και στόχους. Η εφαρμογή 

των KPIs θα βοηθήσει έναν οργανισμό να επικεντρώνεται στην βασικούς τομείς όπου η 

απόδοση είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη του οράματος, της αποστολής και των 

στόχων του οργανισμού. Η απόδοση πρέπει να μετρηθεί και ο KPI παρέχει τη σύνδεση για 

εναλλαγή μεταξύ μέτρησεων των επιδόσεων και τη στρατηγική μέτρησης των επιδόσεων. Η 

πράξη της απλής μέτρησης των επιδόσεων δεν θα παρείχε μια δυναμική αντίληψη των 

στόχων και της στρατηγικής κατορθώματος. Ομοίως, ο KPI δεν έχει νόημα, εκτός αν 

συνδέονται με την αξιολόγηση του συστήματος. 

  

 Οι KPIs είναι ποσοτικές μετρήσεις που μετρούν το αποτέλεσμα ενός κρίσιμου 

παράγοντα της επιτυχίας, του στόχου και της αντικειμενικότητας ή της απόδοσης. Οι KPIs 

δεν αλλάζουν συχνά, καθώς κάνουν συνήθως μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις. Ο ορισμός του 

KPI πρέπει να παραμείνει ο ίδιος από χρόνο σε χρόνο. Ο κρίσιμος παράγοντες επιτυχίας 

(ΚΠΣ) εστιάζει την προσοχή του στις βασικές διαστάσεις της επίδοσης ότι η επιχείρηση 

πρέπει να υπερέχει αν πρόκειται να επιτύχει τους στόχους της και να ανταποκριθεί στις 
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απαιτήσεις των πελατών της. Ο περιορισμένες σε αριθμό του ΚΠΣ τονίζει τις δραστηριότητες 

και τις διαδικασίες που θα έχουν με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιδόσεις που θα 

οδηγήσουν το επίτευγμα στις περιοχές στήριξης. 

 

 

4.4.3 Λόγοι Χρησιμότητας του Βασικού Δείκτη Απόδοσης 

 

 

Ο Reh (2005) αναφέρει ότι ο KPI θα βοηθήσει έναν οργανισμό να καθορίσει τη μέτρηση της 

προόδου προς την κατεύθυνση των οργανωτικών της στόχων. Μόλις η δήλωση αποστολής 

έχει αναλυθεί, τα ενδιαφερόμενα μέρη προσδιορίζονται, και οι στόχοι ορίζονται, οι KPIs θα 

τεθούν σε εφαρμογή, έτσι ώστε να μετρούν την πρόοδο προς τους στόχους. Ο 

προγραμματιστής πρέπει να καταλάβει τι συνιστά ο KPI που θα μπορούσε να προσφέρει ένα 

μακροπρόθεσμο εργαλείο προστιθέμενης αξίας για την οργάνωση. 

 

Οι KPIs αντανακλούν τους οδηγούς στρατηγικής αξίας σύμφωνα (Eckerson, 2004) με 

την επίτευξη των οργανωτικών στόχων. Οι οδηγοί αξίας νοούνται στις δραστηριότητες που, 

όταν εκτελούνται σωστά, να εγγυηθεί τη μελλοντική επιτυχία. Οι οδηγοί αξίας θα μπορούσαν 

να βοηθήσουν έναν οργανισμό να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη των 

οργανωτικών στόχων, για παράδειγμα, η υψηλή ικανοποίηση του πελάτη ή η άριστη ποιότητα 

των υπηρεσιών. Οι KPIs, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι μη-οικονομικοί. Ποτέ δεν 

μπορεί να είναι ένα νομισματικό μέτρο (Parmenter, 2007). Η αξία των δεδομένων είναι 

ευθέως ανάλογη με το πόσο γρήγορα μια επιχείρηση μπορεί να αντιδράσει σε αυτό. Ένας 

οργανισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που έχει πρόσβαση. Είναι σημαντικό 

ότι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει την 

απόδοσή της, έτσι ώστε να μπορούν να αντιδρούν σε αυτό. 

  

Οι KPIs βασίζονται ποσοτικώς σε έγκυρα δεδομένα και πρότυπα. Οι περισσότεροι 

οργανισμοί έχουν το δικό τους σύνολο μετρήσεων και προτύπων για τη μέτρηση των 

επιδόσεων. Αλλά μπορεί να διαρκέσει η οργανώση μήνες και ίσως χρόνια για να καταλήξει 

με τα τελικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, με τη χρήση των KPIs, τα υπάρχοντα σύνολα 

δεικτών θα μπορούσαν πάντα να ποσοτικοποιήσουν τις σχετικές με την οργάνωση ανάγκες. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να καθοριστούν με ακρίβεια οι KPIs και να διατηρούν τον ίδιο 
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ορισμό σε συναπτά έτη. Είναι σημαντικό ότι ο KPI είναι κατανοητός από εκείνους που 

ανησυχούν και έχουν την εξουσία να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη των 

στόχων τους (Parmenter, 2007). 

 

 

4.4.4 Παγίδες των Βασικών Δεικτών Απόδοσης 

 

 

Στην πράξη, η επίβλεψη των  Βασικών Δεικτών Απόδοσης μπορεί να αποδειχθεί ακριβό ή 

δύσκολο για οργανώσεις. Ορισμένες επιπτώσεις, όπως το ηθικό του προσωπικού, μπορεί να 

είναι αδύνατον να ποσοτικοποιηθούν. Οι επιχειρήσεις με παρόμοια υπόβαθρα 

χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για KPIs (Anon, 2007). 

α) Παγίδες κατά την ανάπτυξη KPIs 

• Μέτρα που δεν συνδέονται με την οργανωτική στρατηγική από την κορυφή. 

• Μέτρα που δεν οδηγούνται στον οργανισμό από το κάτω μέρος που σπάει τη σύνδεση 

με τη συνολική στρατηγική. 

• Πάρα πολλά μέτρα δημιουργούν έλλειψη εστίασης σε αυτό που είναι πραγματικά 

ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση της επιχείρησης. 

• Δεν υπάρχουν αρκετά κρίσιμα μέτρα και οδηγεί σε έλλειψη πληροφοριών ζωτικής 

σημασίας για τις πράξεις. 

• Εστιάζοντας μόνο στα βραχυπρόθεσμα μέτρα. 

• Αντικρουόμενα μέτρα. Υπο-βελτιστοποιεί το προσωπικό ή την οργανωτική απόδοση. 

β) Παγίδες κατά την παρακολούθηση της προόδου 

• Η μέτρηση της προόδου πάρα πολύ συχνά οδηγεί σε άσκοπη προσπάθεια και 

υπερβολικό κόστος, με αποτέλεσμα λίγη ή καθόλου προστιθέμενη αξία. 

• Μη μέτρηση της προόδου αρκετά συχνά μπορεί να οδηγήσει σε αγνοία σχετικά με 

πιθανά προβλήματα και θα είναι πολύ αργά για να επιλυθούν εύκολα. 

• Η συλλογή πάρα πολλών δεδομένων οδηγεί σε ένα βουνό δεδομένων που προκαλούν 

σύγχυση στο τι πρέπει να κάνουμε. 

• Η συλλογή ασυνεπής ή περιττών στοιχείων. Κρίσιμο είναι να κατανοήσουμε ποιά 

δεδομένα θα δούμε, όταν θα συλλεχθούν, σε ποια συχνότητα, από ποιον και τι σημαίνει αυτό. 

γ) Παγίδες κατά την αξιολόγηση των δεδομένων 

• “Dumping the data” (δηλαδή, η μείωση της αξίας των εύστοχων δεδομένων). Πάρα 
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πολλά δεδομένα “roll-up' (περίληψη) μπορεί να καλύψουν τις επιπτώσεις των εν δυνάμει 

σημαντικών γεγονότων ή τάσεων. 

δ) Παγίδες κατά τον καθορισμό των βελτιώσεων 

• Οδηγώντας τη λάθος απόδοση. Να είστε προσεκτικοί στο μέτρο που θα επιλέξετε, 

διότι θα πρέπει να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα ("νόμος των ακούσιων συνεπειών"). 

• Ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και αποθάρρυνση της ομαδικής εργασίας. Μέτρηση 

κάθετα συχνά στρέφει την εσωτερική οργάνωση εναντίον των άλλων. Προσπαθήστε να 

μετρηθεί οριζοντίως. 

• Μη βάσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τα δεδομένα. Ανάπτυξη μέτρων 

απόδοσης ή συλλογή δεδομένων μόνο για την συμμόρφωση με την απαίτηση, δεν κάνει 

τίποτα για να βελτιώσει τη θέση της η υπηρεσία, οργανισμός ή επιχείρηση. 

 

 

4.5 Περίπτωση Εφαρμογής Περιβαλλοντικής Λογιστικής 

 

 

4.5.1Shell 

 

 

Οι εκθέσεις αειφορίας επικεντρώνονται στις προκλήσεις που επηρεάζουν περισσότερο την 

απόδοση της επιχείρησής τους και έχουν μεγαλύτερη σημασία για τα κύρια ενδιαφερόμενα 

μέρη τους. 

 

Βαθμολογίες Βιωσιμότητας 

Περιλαμβάνονται ορισμένοι από τους κορυφαίους δείκτες που αξιολογούν τις 

οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις  των εταιρειών για  λογαριασμο των 

επενδυτών. Οι κοινωνικές ευθύνες των επενδυτών περιλαμβάνουν τους κοινωνικούς, 

περιβαλλοντικούς ή ηθικούς παράγοντες κατά την λήψη των αποφάσεων για μετοχές ή 

ομόλογα για να αγοραστούν ή να πωληθούν. Την τελευταία δεκαετία, αυτό είναι σημαντικό 

και οδηγεί στη δημιουργία των δεικτών αειφορίας για τη μέτρηση και την παρακολούθηση 

της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων. 

 

Αποκάλυψη του έργου του Άνθρακα 
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Το έργο αποκάλυψης του άνθρακα (Carbon Disclosure Project ή CDP) είναι μια 

ανεξάρτητη οργάνωση μη κερδοσκοπική. Εγκαινιάστηκε το 2000 για τη συλλογή των 

εταιρικών πληροφοριών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και παρέχει τα δεδομένα της 

εταιρείας με το έργο κάθε χρόνο. 

Το CDP κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2015 με την τελευταία έκθεση, στην οποία με 

μια υψηλή βαθμολογία από 99% είχαν συμπεριληφθεί στην κατάταξη του Carbon Disclosure 

Leadership Index  στο 10% του συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας δείγματος του CDP. Η 

συνολική βαθμολογία είναι η δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία από τις μεγαλύτερες διεθνείς 

εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

 

Δείκτης Βιωσιμότητας του Dow Jones 

Έχουν συμπεριληφθεί στο 2016 Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI), ο οποίος 

κατατάσσει τις επιδόσεις των εταιρειών που χρησιμοποιούν μια ποικιλία κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών δεικτών. Η Shell είχε συμπεριληφθεί στη βάση των αρχών της επιχείρησής, 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, και σύμφωνα με την απόδοσή της εταιρικής 

διακυβέρνησης που διέπει την προσέγγισή για την αειφόρο ανάπτυξη. Η Shell 

περιλαμβανόταν στον Δείκτη DJSI κάθε χρόνο από την ίδρυσή της το 1999 μέχρι το 2010, 

παραμένοντας στο κορυφή του 10% στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Από 

το 2011 μέχρι το 2012 δεν είχαν συμπεριληφθεί με βάση την άποψη DJSI των πράξεων των 

εταιρειών Shell στη Νιγηρία, παρόλο που η βαθμολογία τους ήταν πάνω από το όριο για την 

ένταξη. 

 

 Σύμφωνα με την κυκλοφορία του 2013, η ΕΟΚΕ Σχεδιασμός DJSI Δείκτη, η οποία 

εξετάζει τα αποτελέσματα, και συνιστάται ότι ο αποκλεισμός της Shell είχε αρθεί, 

σημειώνοντας τις “προσπάθειες της Shell για τη βελτίωση των προτύπων και την αύξηση της 

διαφάνειας” και τις “προσπάθειες της Shell να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

την πολυπλοκότητα της λειτουργίας της στη Νιγηρία όλο το χρόνο”. Ωστόσο, το 2013-2015 

δεν περιλήφθηκαν στο DJSI, αν και συνέχισε να έχει υψηλές τιμές. 

 

FTSE4Good 

Περιλάμβαναν τον δείκτη FTSE4Good το 2016, όπως έχουμε κάθε χρόνο από τότε που 

άρχισε το 2001. Οι εταιρείες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του δείκτη για τη διακυβέρνηση, 

το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος, καθώς και τις κοινωνικές 

πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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Goldman Sachs 

Η Goldman Sachs στην τελευταία ενημέρωση GS τους για να διατηρήσουν ESG 

(περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβέρνηση) έκαναν έρευνα στις αρχές του 2012, οπότε 

κατέχει η Shell την τρίτη θέση μεταξύ των διεθνών εταιρειών πετρελαίου. Η έρευνα 

επικεντρώνεται στη βιώσιμη επένδυση στον τομέα της ενέργειας. Οι εταιρείες 

βαθμολογούνται ανάλογα με τους 25 δείκτες σε όλες τις κατηγορίες της εταιρικής 

διακυβέρνησης, την ηγεσία, την εργασία, τις κοινότητες και τις επενδύσεις και το περιβάλλον. 

 

 Βιωσιμότητα στη Shell σημαίνει παροχή ενέργειας με υπεύθυνο τρόπο, με έναν τρόπο 

που θα σέβεται τους ανθρώπους και τις κοινότητες, την ασφάλειά τους και το περιβάλλον. 

 

 Η προσέγγισή τους για τη βιωσιμότητα πηγάζει από το στόχο τους να διαχειρίζονται 

και να αναπτύξουν μια ασφαλή, αποτελεσματική και κερδοφόρα επιχείρηση, με βασικές αξίες 

της Shell να είναι η ειλικρίνεια, η ακεραιότητα και ο σεβασμός για τους ανθρώπους. Μια 

δέσμευση να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη προστέθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990.  

Οι αρχές αυτές ισχύουν για τον τρόπο που δουλεύουν και με τη συμπεριφορά τους με τις 

κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται. 

 

 Όταν έχουν επενδύσει σε ενεργειακά έργα, επιδιώκουν να εξισορροπήσουν τα 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα συμφέροντα των επιχειρήσεων τους. Η μακροπρόθεσμη 

επιτυχία της Shell στηρίζεται στην ικανότητά τους να παρέχουν τα ενεργειακά και συναφή 

προϊόντα με ανθρώπους που χρειάζονται, με τρόπο που να είναι ανταγωνιστικά και κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά υπεύθυνα. 

 

 Η ενσωμάτωση της αειφορίας συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου 

ενεργειακού μέλλοντος. Στη Shell, πιστεύουν ότι ο κόσμος πρέπει να παράγει περισσότερη 

ενέργεια και να εκπέμπει λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου και η κοινωνία να είναι σε θέση να 

καλύψει την ανάπτυξή της και τους περιβαλλοντικούς στόχους, για την επίτευξη αυτών των 

στόχων απαιτεί μια μετάβαση ενέργειας. Έχουν αναγνωρίσει ανθρωπογενούς αλλαγή του 

κλίματος για πολλά χρόνια και ζήτησαν την ανάληψη δράσης από τη βιομηχανία, τις 

κυβερνήσεις και τους πελάτες της ενέργειας. 

  

 Σήμερα, η μετάβαση ενέργειας παρουσιάζει ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων τρόπων 
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παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης ενέργειας. Ως μέρος της στρατηγικής τους, έχουν την 

πρόθεση να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε μεγάλης κλίμακας και εμπορικές μορφές 

τεχνολογίας, χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και της ενέργειας, όπως το 

φυσικό αέριο, δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, τα βιοκαύσιμα, η αιολική και η ηλιακή 

ενέργεια. Συνεχίζουν για την ανάπτυξη προηγμένων βιοκαυσίμων και καυσίμων με βάση το 

υδρογόνο για ηλεκτρική μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας. Έχουν την δυνατότητα επίσης 

να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών μέσω της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας, προμηθευόμενοι από τοπικούς προμηθευτές, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων, καθώς και την καταβολή φόρων και δικαιωμάτων. Στην Κίνα, για παράδειγμα, 

99% πάνω από 20.000 υπαλλήλους και εργολάβους της Shell είναι Κινέζοι. Οι κοινωνικές 

επενδύσεις τους στοχεύουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στην πρόσβαση, στην 

ενέργεια και την ενθάρρυνση των τοπικών επιχειρήσεων στις οποίες δραστηριοποιούνται. 

 

 Έχουν θέσει σαφείς και αποτελεσματικές δομές διακυβέρνησης καθ 'όλη τη Shell, που 

υποστηρίζεται από τα πρότυπα, τις πολιτικές και τους ελέγχους. Αυτά είναι το θεμέλιο των 

αποφάσεων που λαμβάνουν και τις ενέργειες που παίρνουν σε κάθε επίπεδο της επιχείρησης. 

Οι διαδικασίες διακυβέρνησης εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της λήψης αποφάσεων σε 

όλη την Shell. Αυτό περιλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Royal Dutch Shell plc, 

τέσσερις επιτροπές συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή (ΕΚ), καθώς και τις ομάδες και τα 

άτομα που εργάζονται σε όλη την εταιρεία. Η Επιτροπή Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης 

(Corporate and Social Responsibility Committee ή CSRC) είναι μία από τις επιτροπές του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 Η συνολική ευθύνη για την αειφορία στο πλαίσιο της Shell βρίσκεται με τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και της ΕΚ. Επικουρείται από την υγεία, την ασφάλεια, το 

περιβάλλον και την κοινωνική επίδοση της εκτελεστικής ομάδας. Η ασφάλεια της 

διαδικασίας και η ομάδα διασφάλισης, με εντολή από το CSRC, παρέχουν ανεξάρτητη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης με το πλαίσιο ελέγχου. Η Επιτροπή Εταιρικής και Κοινωνικής 

Ευθύνης ιδρύθηκε το 2005. Ο ρόλος της επιτροπής είναι να επανεξετάσει και να συμβουλεύει 

σχετικά με τις πολιτικές και τις επιδόσεις έναντι των Γενικών Αρχών των Επιχειρήσεων Shell, 

του Κώδικα Δεοντολογίας τους και τα υποχρεωτικά πρότυπα. 

 

 Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να φέρουν μια ποικιλία εμπειριών από τη βιομηχανία και 

την εθνική κυβέρνηση. Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2015, ο πρόεδρος του CSRC 
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ήταν ο Charles O. Holliday, πρώην διευθύνων σύμβουλος - πρόεδρος  της DuPont. Τον 

διαδέχθηκε Μάιο του 2015 ο Hans Wijers, πρώην διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της 

Akzo Nobel. Άλλα μέλη της επιτροπής το 2015 ήταν ο Sir Nigel Sheinwald, ένας πρώην 

Βρετανός διπλωμάτης, η Patricia A. Woertz, μια επιχειρηματίας ηγέτης με  αρκετή εμπειρία 

στον τομέα του πετρελαίου και ο Gerrit Zalm, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, 

ο οποίος στάθηκε κάτω από το CSRC στο τέλος του 2015. 

 

 “Η CSRC έχει την ευθύνη να αναθεωρήσει και να βοηθήσει τη Shell να βελτιώνει 

συνεχώς τις επιχειρηματικές πρακτικές της”, λέει ο Hans Wijers. “Ως επιτροπή, εφαρμόζουμε 

τη δική μας ατομική εμπειρία και σε συνδυασμό με γνώσεις για να επανεξεταστούν τα 

πρότυπα της Shell και οι ιστοσελίδες που επισκεπτόμαστε. Είναι κρίσιμος ο ρόλος που 

μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις όσον αφορά την εφαρμογή της ασφάλειας και των 

περιβαλλοντικών προτύπων στις εργασίες της Shell με τις κοινότητες”. 

 

Δραστηριότητες το 2015 

Η Επιτροπή συνεδρίασε πέντε φορές το 2015. Κατά τη διάρκεια αυτών των επίσημων 

συναντήσεων, η CSRC αναλαμβάνει σε βάθος τις αξιολογήσεις των βασικών έκθεσεων στους 

διάφορους τομείς της επιχείρησης, παρακολουθεί όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν το 

κοινό και τη στρατηγική της Shell για την αντιμετώπισή τους, ιδιαίτερα σε σχέση με 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Μερικά θέματα επανεξετάζονται σε ετήσια βάση, 

όπως η απόδοση της βιωσιμότητας, της ασφάλειας, της διαδικασίας, καθώς και τη διαχείριση 

και τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

 

 Τα άλλα θέματα αναθεωρούνται εκ περιτροπής, για παράδειγμα οι θαλάσσιοι κινδύνοι 

αναθεωρήθηκαν το 2015. Η Επιτροπή συνέχισε να ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με 

την κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση της ενέργειας και επίσης με τις εξελίξεις στην 

Αλάσκα, τη Νιγηρία και τη σεισμική δραστηριότητα στο Groningen της Ολλανδίας. Η 

Επιτροπή επισκέπτεται τοποθεσίες για να καλύψει τους εργαζόμενους της Shell, τους 

εργολάβους και τους προμηθευτές και να βοηθήσει να επανεξετάσει κατά πόσον θέτει η 

εταιρεία επαρκώς τα πρότυπά στην πράξη. Κατά τις επισκέψεις αυτές, η Επιτροπή 

συνεδριάζει με τα μέλη της τοπικής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, όπως οι 

μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε να ακούσει τις απόψεις τους. 

 

 Το 2015, η CSRC επισκέφθηκε επιχειρήσεις βαθέων υδάτων της Shell στον Κόλπο του 
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Μεξικού και της Raizen των βιοκαυσίμων επιχειρήσεων στη Βραζιλία. Κατά τη διάρκεια 

κάθε επίσκεψης, η Επιτροπή συνεδρίασε με υπαλλήλους και εκπροσώπους της κυβέρνησης 

και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το 2015, μεμονωμένα μέλη της CSRC επισκέφθηκαν 

επίσης τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα έργου  Peterhead στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, το εργοστάσιο χημικών Moerdijk και στην κοινή επιχείρηση Nederlandse Aardolie 

Maatschappij (NAM, η Shell κατέχει 50%) περιοχές στις Κάτω Χώρες. 

 

Περιβαλλοντικοί και  Κοινωνικοί Εταίροι 

Η Shell έχει μια μακρά ιστορία στη συνεργασία της με περιβαλλοντικές και 

αναπτυξιακές οργανώσεις. Οι στόχοι αυτών των εταιρικών σχέσεων ποικίλλει στη μείωση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για τη βελτίωση της ποιότητας της γης γύρω από τις 

δραστηριότητές της εταιρείας και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής επένδυσης. Για 

παράδειγμα, συνεργάζονται με οργανισμούς που τους συμβουλεύουν για συγκεκριμένα 

θέματα όπως η βιοποικιλότητα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Περιβαλλοντικές Συμπράξεις 

Η Shell έχει περιβαλλοντικές συνεργασίες με Wetlands International, τη Διεθνούς 

Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union of Conservation of Nature ή 

IUCN), The Nature Conservancy (TNC) και Earthwatch. Οι περιβαλλοντικοί εταίροι τους 

φέρουν ειδική εμπειρογνωμοσύνη για τα έργα τους σε τομείς όπως η βιοποικιλότητα, ενώ 

μπορούν να προωθήσουν τις δικές τους επιστημονικές έρευνες ή τη διατήρηση της γνώσης με 

την εργασία σχετικά με τα έργα τους. 

 

 Η προστασία των κρίσιμων ενδιαιτημάτων της Αρκτικής με Wetlands International 

συνεργάζεται με τη Shell για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις 

αρκτικές περιοχές. Η Wetlands International έχει αναπτύξει ένα εργαλείο που προβλέπει τη 

διανομή των ειδών της Αρκτικής. Οι χάρτες δείχνουν τους υδροβιότοπους στην περιοχή της 

Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένου αποδημητικών υδρόβιων πτηνών και των απειλούμενων 

ειδών. Οι πληροφορίες που παράγονται ακολουθούν τα πρότυπα απόδοσης της International 

Finance Corporation και θα γίνουν μέρος του προτύπου και εργαλεία ελέγχου της 

βιοποικιλότητας της Shell. Συνεργάζονται με τη Wetlands International από το 2001 σχετικά 

με τα έργα που κυμαίνονται από τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και των ζητημάτων του 

νερού στις δραστηριότητές τους στο Ιράκ, το Μπρουνέι και τον Καναδά για την ενίσχυση των 

πρακτικών της αειφορίας με τις κοινότητες στη Νιγηρία. 
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 Η Shell και η IUCN συνεργάζονται από το 2004 για την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων στις  δυτικές γκρίζες φάλαινες στις επιχειρήσεις της κοινοπραξίας της Shell στη 

Σαχαλίνη της Ρωσίας. Υπό την καθοδήγηση της Δυτικής Γκρίζας φάλαινας υπάρχει ένα 

συμβουλευτικό πάνελ, με μια ομάδα από 13 εξέχοντες επιστήμονες που συγκαλείται από την 

IUCN, όπου εργάζονται για τη μείωση των επιπτώσεων που μπορεί να υπάρχουν στα επίπεδα 

εργασιών με τις φάλαινες και τους βιοτόπους τους. Το 2005, αλλάζει το δρομολόγιο αγωγών 

μακριά από λόγους σίτιση των φαλαινών. Το 2015, η Sakhalin Energy ήταν η μόνη εταιρεία 

ενέργειας που λειτουργεί στη Shakhalin όπου είχε η IUCN έναν ανεξάρτητο παρατηρητή για 

την ομάδα τους στην εφαρμογή ενός σεισμικού προγράμματος παρακολούθησης της έρευνας 

και μετριασμού. Η ομάδα θα συνεχίσει να εξετάζει τον αντίκτυπο της ανάπτυξης του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου για τις φάλαινες. Οι Shell και TNC έχουν ολοκληρώσει 

ένα πιλοτικό σχέδιο για τη χαρτογράφηση της κρίσιμη βιοποικιλότητας σε τρεις λεκάνες 

απορροής του κεντρικού ποταμού Magdalena στην Κολομβία, ένα μέρος με σημαντική 

περιβαλλοντική και πολιτιστική σημασία. Επίσης έχουν συνεργαστεί με την TNC να 

αναπτύξει ένα χαρακτήρα με βάση την προσέγγιση για τη μείωση του κόστους και του 

ρυθμού διάβρωσης κατά μήκος των αγωγών στην παράκτια ζώνη Λουιζιάνα. Αυτό γίνεται με 

τη δημιουργία ακτογραμμών με φυτευόμενη βλάστηση, ή τη δημιουργία υφάλων στρειδιών 

για την αποκατάσταση υγροτόπων και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της ακτογραμμής. Με 

την πάροδο του χρόνου, οι ακτές θα ενισχύσουν επίσης την τοπική χλωρίδα και πανίδα. 

 

 Οι εθελοντές των εργαζομένων της Shell, το Project Better World, έχει τρέξει για 18 

χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, η Shell σαν χορηγός συνεργάζεται με τους επιστήμονες και τις 

κοινότητες για έργα περιβαλλοντικής έρευνας και διατήρησης. Αυτό βαθαίνει την κατανόηση 

των εργαζομένων της αειφορίας σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή και η απώλεια 

ενδιαιτημάτων. Σε ένα άλλο πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι της Shell παρέχουν καθοδήγηση για 

τους διαχειριστές σε οργανώσεις που εργάζονται για τη διατήρηση των προστατευόμενων 

περιοχών. Μέχρι σήμερα, πάνω από 800 εργαζόμενοι της Shell έχουν λάβει μέρος στα 

προγράμματα Earthwatch. 

 

 Συνεργάζονται τόσο με διεθνείς και κοινωτικές οργανώσεις για την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών ζητημάτων κοντά στις πράξεις της εταιρείας. Τα οφέλη από αυτές τις συνεργασίες 

μπορεί να βοηθήσουν στην κάλυψη μιας συγκεκριμένης ανάγκης μέσα σε μια κοινότητα, 

όπως η ανεργία, και μπορούν να βοηθήσουν τη Shell να βελτιώσει τις δικές της 
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επιχειρησιακές πρακτικές. Για παράδειγμα, το Ινστιτούτο της Δανίας για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

σε εργασιακές πρακτικές, την προμήθεια, την ασφάλεια και τα θέματα της κοινότητας. 

  

 Συνεργασίες σε συγκεκριμένες χώρες βοηθούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και 

στην άντληση από την τοπική γνώση. Για παράδειγμα, η Shell συνεργάζεται με το 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την επέκταση και την ανακαίνιση Al 

Jawadian School στο Al Dayr, κοντά στη Βασόρα στο νότιο Ιράκ. Η συνεργασία έχει 

κατασκευάσει τέσσερις τοπικές παιδικές χαρές έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίξουν σε 

ασφαλείς περιοχές μακριά από την κίνηση. Ένα άλλο έργο στο Ιράκ υποστήριξε 13 τοπικές 

επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων επιχειρηματιών, με την κατάρτιση των 

επιχειρήσεων, και καθοδήγηση των επενδυτικών κεφαλαίων. 

  

 Έχουμε επίσης μια παγκόσμια σύμπραξη με Mercy Corps, ένας διεθνής οργανισμός 

που βοηθά τους ανθρώπους να ανακτήσουν από τις κρίσεις, να χτίσουν μια καλύτερη ζωή και 

να μετατρέψουν τις κοινότητές τους. Στα τρία πρώτα χρόνια της, η συνεργασία έχει 

επικεντρωθεί στην μετατροπή πώς οι εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να 

συνεργαστούν προς αμοιβαίο όφελος. Στην επαρχία Sichuan, Κίνα, για παράδειγμα, βοηθούν 

τους μικροκαλλιεργητές για τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών τους και τον τρόπο που 

διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους. 

 

 

 

 

  



62 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

 

5.1 Το Περιβαλλοντικό Κόστος 

 

 

Οι περιβαλλοντικές δαπάνες είναι σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και των 

περιβαλλοντικών ζημιών. Το περιβαλλοντικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος της πρόληψης 

και της μείωσης των περιβαλλοντικών ζημιών, την επεξεργασία αποβλήτων, την 

παρακολούθηση και το κόστος της αποκατάστασης. Το πιο σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος 

μετρά τα ακόλουθα μοντέλα: 

� Μοντέλο της EPA (EPA 1995) ιδρύθηκε από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής 

Προστασίας (Environmental Protection Agency). 

� Μοντέλο του Stefan Schaltegger και Roger Burritt (Schaltegger-Burritt 2000). 

� Μοντέλο UNDSD (UNDSD 2001). Έχει αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση των 

Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (United Nations Division for 

Sustainable Development). 

� Μοντέλο της IFAC (IFAC 2005). Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (International 

Federation of Accountants) επεξεργαστεί αυτό μοντέλο, το οποίο είναι η βελτίωση του 

μοντέλου του UNDSD. 

� Μοντέλο της Ιαπωνίας (Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας το 2005). 

 

Η κύρια διαφορά είναι στο φόντο των μοντέλων. Η βασική της ΕΡΑ μοντέλο είναι ένα 

παραδοσιακό λογιστικό σύστημα, το οποίο ενσωματώνει τα άυλα στοιχεία. Το μοντέλο της 

Schaltegger-Burritt βασίζεται στις βασικές αρχές της αειφορίας, όπου η χρήση των 

περιβαλλοντικών κεφαλαίων σημαίνει περιβαλλοντικό κόστος. Το μοντέλο της UNDSD και 

IFAC βρέθηκαν στο υλικό ροή, ενώ το μοντέλο των βάσεων στην Ιαπωνία σχετικά με τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι έννοιες φόντο καθορίζουν τις χρησιμοποιημένες 

κατηγορίες κόστους. Το μοντέλο της Ιαπωνίας μπορεί να θεωρηθεί ως το πιο λεπτομερή 

μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιείται στην πραγματική επιχειρηματική ζωή στην Ιαπωνία. Το 

μοντέλο “αγκαλιάζει” το συνόλου της επιχειρηματικής διαδικασίας με μια προσέγγιση του 

συστήματος. Είναι στενά συνδεδεμένο με τη δραστηριότητα που βασίζεται η προσέγγιση 
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προσδιορισμού του κόστους. 

 

Τα μοντέλα του περιβαλλοντικού κόστους σέβονται τα περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά όχι 

σε ένα σαφή τρόπο. Το μοντέλο της ΕΡΑ δεν χειρίζεται τα περιβαλλοντικά οφέλη χωριστά, με 

βάση τις σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις. Το μοντέλο της Schaltegger-Burritt 

διαφοροποιεί τα άμεσα και έμμεσα περιβαλλοντικά οφέλη. Το μοντέλο της UNDSD / IFAC 

διακρίνει τα πραγματικά και άυλα οφέλη για το περιβάλλον. Το μοντέλο της Ιαπωνίας δεν 

χρησιμοποιεί τα άυλα στοιχεία, αλλά θεωρεί ότι τα πραγματικά οφέλη και η εξοικονόμηση 

κόστους αποτελούν τα περιβαλλοντικά οφέλη. 

 

 

5.2 Τα Περιβαλλοντικά Οφέλη 

 

 

Η βασική ιδέα του νέου μοντέλου είναι χτισμένο με το μοντέλο αξίας για τους μετόχους της 

Rappaport (1998). Αυτό το μοντέλο είναι μια διαδικασία αποτίμησης που έχει ως στόχο να 

μετρήσει την αξία της εταιρείας σε σχέση με των ενδιαφερομένων μερών. Η αξία της 

εταιρείας καθορίζεται από τους επόμενους οδηγούς αξίας: 

� ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ανά περίοδο, 

� έσοδα, 

� λειτουργικό περιθώριο, 

� φορολογικός συντελεστής, 

� επένδυση στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού και 

� κόστος κεφαλαίου. 

 

Τα επιχειρησιακά περιβαλλοντικά οφέλη περιλαμβάνουν τα οφέλη από την 

αναδιοργάνωση των διαδικασιών της εταιρείας, και έχουν επιπτώσεις στην αύξηση των 

εσόδων, τη μείωση του κόστους και της φορολογικής τιμής. Τα έσοδα των πωλήσεων μπορεί 

να αυξηθούν όταν η χρησιμότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας μπορεί να αυξάνουν. Τα 

έσοδα από τις πωλήσεις των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντα είναι σε αυτή την 

κατηγορία. Αυτές οι επιδράσεις εξαρτώνται από την εικόνα της εταιρείας ή την 

ευαισθητοποίηση του περιβάλλοντος των πελατών. Τα έσοδα από πωλήσεις μπορεί να 

αντληθούν από τις πωλήσεις των αποβλήτων ή των πωλήσεων της παραγωγικής ικανότητας 
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των αποβλήτων. 

 

Πέρα από πραγματικά έσοδα, τα άυλα στοιχεία μπορεί να αυξήσουν τα περιβαλλοντικά 

οφέλη. Τα συμβολικά βραβεία μπορεί να βελτιώσουν τη φήμη της εταιρείας ή τη σχέση της 

με πελάτες. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας μπορεί να είναι υψηλότερο το επίπεδο της 

εμπιστοσύνης της εταιρείας, η οποία μπορεί να επηρεάσει τα έσοδα, καθώς και οι 

οικονομικές επιδοτήσεις για τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες μπορεί να αυξήσουν τα 

έσοδα, τα οποία ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το άλλο μέρος των επιχειρησιακών 

περιβαλλοντικών οφελών προέρχεται από την εξοικονόμηση κόστους. Αυτό σημαίνει μείωση 

του κόστους που σχετίζεται με την επεξεργασία των αποβλήτων και οδηγείται από την 

τεχνολογική καινοτομία. Τα συμβολικά βραβεία σε σχέση με την ελεύθερη διαφήμιση μπορεί 

να σημαίνει εξοικονόμηση κόστους. Η καλή κοινωνική σχέση και ισχυρή ανατίμηση μπορεί 

να αποτρέψει το κόστος της διαφήμισης και της αδειοδότησης. Η αξία των άυλων στοιχείων 

εκτιμάται μόνο στους υπολογισμούς. 

 

Το τελευταίο στοιχείο των επιχειρησιακών περιβαλλοντικών οφελών είναι ο 

φορολογικός συντελεστής. Οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες που δεν συνδέονται άμεσα με 

τη φορολόγηση. Αλλά οι άλλες επιβαρύνσεις και οι αποταμιεύσεις επηρεάζονται από αυτό το 

στοιχείο. 

 

Τα περιβαλλοντικά οφέλη των επενδύσεων προέρχονται από επενδύσεις σε περιουσιακά 

στοιχεία ή σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι επενδύσεις αυτές έχουν μακροπρόθεσμα επίδραση στη 

λειτουργία της εταιρείας. Ο στόχος των επενδύσεων μπορεί να είναι τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία. 

 

Στην παραδοσιακή προσέγγιση, η επένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (για 

παράδειγμα τον καθαρισμό μηχανημάτων) μειώνει την αξία των μετόχων. Μια επένδυση 

μπορεί να αυξήσει την αξία των μετόχων, εφόσον η παραγόμενη απόδοση είναι υψηλότερη 

από το κόστος. Η επένδυση εντάσεως κεφαλαίου χρειάζεται υψηλό αρχικό κεφάλαιο, και δεν 

παράγει αρκετή επιστροφή (για παράδειγμα τέλος της τεχνολογίας σωλήνα). Έτσι, η 

επένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν δημιουργεί περιβαλλοντικά οφέλη. Όμως, οι 

επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου μπορεί να είναι σημαντικές για την τρέχων μακρά 

λειτουργία των επιχειρήσεων, άρα δεν είναι αμελητέες. 
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Οι επενδύσεις στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία έχουν επιπτώσεις στην αξία 

των μετόχων (για παράδειγμα, αποτελεσματική δράση στην αξιοποίηση των πόρων ή τη 

μείωση του κόστους των μέσων αποθεμάτων ή της παραγωγής). Αν η παραγωγικότητα 

αυξάνει την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, τότε μπορεί να εντείνει την οικονομική 

εκτέλεση. Οι αποτελεσματικές επιδράσεις αξιοποιούν τους πόρους για το κόστος των 

αποθεμάτων και για την τιμολόγηση των διεργασιών. Η περιβαλλοντική έρευνα και η 

ανάπτυξη είναι σε σχέση με το περιβαλλοντικά οφέλη των επενδύσεων. Οι επενδύσεις σε 

ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να σημαίνουν  τη μείωση του κόστους εκπαίδευσης. Εάν η 

διακύμανση είναι μικρή, δεν είναι απαραίτητο να εκπαιδεύσει το νέο ανθρώπινο δυναμικό, 

έτσι ώστε να είναι δυνατόν να μείωθει το κόστος. 

 

 Η χρηματοδότηση περιβαλλοντικών οφελών έχουν θετικές επιπτώσεις στο κόστος του 

κεφαλαίου. Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις έχουν επιπτώσεις στο κόστος του 

κεφαλαίου. Πολλές τράπεζες δεν ασχολούνται με τον κίνδυνο του περιβάλλοντος. Οι 

περιβαλλοντικές υποχρεώσεις μπορεί να αυξηθούν με τις περιβαλλοντικές πράξεις, οι οποίες 

έχουν επιπτώσεις στον κίνδυνο της πίστωσης. Οι τράπεζες μπορούν να διαφοροποιούν τις 

εταιρείες με βάση τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ο κανονισμός αυτός έχει επίδραση στο 

κόστος κεφαλαίου. Οι τράπεζες με ισχυρή ηθική προσοχή δίνουν προσοχή στην αειφόρο 

ανάπτυξη, στις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας. Με καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις 

μπορούν να αποκτήσουν καλύτερες πιστωτικές συνθήκες (Schaltegger-Wagner, 2006). 

Επιπλέον, οι κυβερνήσεις ασκούν συστήματα ενθάρρυνσης για να υποστηρίξουν τις 

επιχειρήσεις (για παράδειγμα τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις). 

 

 

5.3 Λόγοι Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Λογιστικής 

 

 

Μεγάλος αριθμός εταιρειών υποτιμούν κόστη και ροές πρώτων υλών που σχετίζονται με το 

περιβάλλον κι επιδρούν στην παραγωγική τους διαδικασία. Οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται 

σοβαρά στη ιδέα της βελτίωσης του περιβαλλοντικού τους προφίλ χρησιμοποιούν την 

περιβαλλοντική λογιστική με σκοπό να επωφεληθούν από αυτήν με τους εξής τρόπους: 

• Εξοικονόμηση πρώτων υλών κι ενέργειας, η οποία απαντά άριστα στις προκλήσεις της 

ανταγωνιστικής ευρωπαικής αγοράς, 
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• Εκμετάλλευση κρατικών χρηματοδοτήσεων και ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων με 

ταυτόχρονη μείωση του κινδύνου μηνύσεων ή επιβολής προστίμων και φόρων και 

• Καλύτερη πληροφόρηση, γνώση και διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

βελτίωση της εικόνας της εταιρείας προς στους πελάτες, σε επενδυτές, στην τοπική κοινωνία, 

στο κράτος σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και γενικά χτίσιμο δυνατών ανταγωνστικών 

πλεονεκτημάτων. 

 

Το περιβαλλοντικό κόστος είναι ένας τύπος κόστους που οι επιχειρήσεις δημιουργούν, 

εφόσον παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες τους. Η περιβαλλοντική απόδοση 

αποτελεί ένα από τα κριτήρια της επιχειρηματικής επιτυχίας. Το περιβαλλοντικό κόστος και η 

περιβαλλοντική απόδοση ελκύουν την προσοχή της εταιρείας για τους παρακάτω λόγους: 

• Οι περιβαλλοντικές δαπάνες μπορεί να συγχέονται στο λογαριασμό γενικών εξόδων, 

• Πολλές περιβαλλοντικές δαπάνες μπορούν να μειωθούν σημαντικά ή να εξαφανιστούν 

ως αποτέλεσμα επιχειρηματικών αποφάσεων, ξεκινώντας από τις λειτουργικές αλλαγές και 

τις μειώσεις στις σπατάλες, και τελειώνοντας με επενδύσεις σε “φιλικές” προς το περιβάλλον 

τεχνολογίες ή ανασχεδιασμό των προϊόντων και διεργασιών. Πολλές περιβαλλοντικές 

δαπάνες μπορεί να μην παρέχουν προστιθέμενη αξία σε μια διεργασία, 

• Πολλές επιχειρήσεις έχουν ανακαλύψει ότι το περιβαλλοντικό κόστος μπορεί να 

αντισταθμιστεί με την δημιουργία προσόδων από πωλήσεις αποβλήτων, υποπροϊόντων ή 

μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων ρύπανσης ή πώλησης “καθαρών” τεχνολογιών, 

• Καλύτερη διαχείριση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να συντελέσει στη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης και σε σημαντικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία, 

όπως και για την επιτυχία της εταιρείας, 

• Κατανόηση του περιβαλλοντικού κόστους και της περιβαλλοντικής απόδοσης των 

διαδικασιών και των προϊόντων μπορεί να προωθήσει πιο σωστή κοστολόγηση και 

τιμολόγηση των προϊόντων και μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες στο σχεδιασμό 

περιβαλλοντικά προτιμότερων διργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών  για το μέλλον, 

• Πλεονέκτημα ως προς τους ανταγωνιστές μπορεί να προκύψει από διεργασίες και 

προϊόντα που μπορεί να εμφανίζονται ως περιβαλλοντικά προτιμητέα και 

• Η λογιστική για το περιβαλλοντικό κόστος και την περιβαλλοντικά απόδοση μπορεί 

να στηρίξει την ανάπτυξη και την λειτουργία της εταιρείας με ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης του περιβάλλοντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

6.1 GRI-Global Reporting Initiative 

 

 

Το Global Reporting Initiative (Διεθνής Πρωτοβουλία για την Έκδοση Απολογισμών 

Βιωσιμότητας), αναφέρεται ως ένα οικολογικό αποτύπωμα αναφοράς, είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος προωθεί την οικονομική βιωσιμότητα των οργανισμών. 

Με βάση αυτά και συμπεριλαμβανομένου και των κατευθυντήριων οδηγιών για την έκδοση 

απολογισμών βιωσιμότητας, καθορίζουν τις αρχές και τους δείκτες βάση των οποίων οι 

οργανισμοί μπορούν να μετρήσουν και να εκδώσουν απολογισμούς της συνολικής τους 

ετήσιας επίδοσης.  

 

Το GRI επιδιώκει την κατάρτιση και την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από όλους 

τους οργανισμούς, συγκρίνοντάς τες με τις χρηματοοικονομικές αναφορές τους, με σκοπό να 

παραθέτει πληροφορίες σχετικά με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση, 

καθώς και την εταιρική διακυβέρνηση τους. Οι κατευθυντήριες γραμμές GRI είναι ευρέως 

γνωστές για τη χρήση τους, καθώς πάνω από 4.000 οργανώσεις από εξήντα χώρες τις 

χρησιμοποιούν για την παραγωγή και κατάρτιση αναφορών βιωσιμότητάς τους. Έχουν 

εφαρμογή συνήθως σε μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, βιομηχανίες, καθώς και μικρότερες επιχειρήσεις. Παράλληλα υπάρχουν 

παρόμοιες κατευθυντήριες γραμμές από τον OHE ICLEI που χρησιμοποιούν οι δημοτικές 

κυβερνήσεις. Το GRI αναφέρεται σε παγκόσμιο δίκτυο σε χιλιάδες οργανώσεις που 

δημιουργούν το πλαίσιο αναφοράς. Οι επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν ως αποκάλυψη των 

επιδόσεων της βιωσιμότητάς τους λόγω του ότι απαιτούν τη χρήση του από τις οργανώσεις 

αυτές ως βάση για την εμφάνιση των οικονομικών κυρίως πληροφοριών. Το δίκτυο 

υποστηρίζεται από μια θεσμική πλευρά του GRI, η οποία αποτελείται από φορείς 

διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο των ενδιαφερομένων μερών, την 

Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή, την Οργανωτική, και τη γραμματεία. 

 

 Βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του GRI με σκοπό να αναλάβει έναν 

ηγετικό ρόλο, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), ήταν η 
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απόφαση της ανάθεσης του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Δημόσιας Πολιτικής να προβεί σε 

αναθεώρηση του GRI, και να προωθήσει πρακτικές συστάσεις που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν στη διαμόρφωση της μελλοντικής ανάπτυξης της πρωτοβουλίας αυτής σε 

παραγωγικές τρόπους. Η αναθεώρηση αυτή περιλάμβανε τρείς συνιστώσες. Αρχικά, την 

ανάλυση του πλαισίου αναφοράς GRI (προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

τεχνικών πρωτοκόλλων κ.λπ.), έπειτα η αξιολόγηση του GRI ως θεσμική δομή καθώς και το 

επιχειρηματικό μοντέλο και τέλος μία γενική επισκόπηση του συνόλου των εξελίξεων στην 

αγορά για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Με βάση την ανάλυση αυτή το UNEP GPPi 

ζήτησε από τους οργανισμούς να περιλαμβάνουν μία σειρά από πρακτικές συστάσεις στην 

τελική έκθεση κριτικής όπως είναι οι συστάσεις για την μελλοντική ανάπτυξη προϊόντων του 

GRI και για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου GRI, αλλά και για την 

οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ GRI και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών στον 

τομέα της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Ένας τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί 

αξιολογούν τις περιβαλλοντικές επιτυχίες και τις αποτυχίες τους είναι εξ’ ορισμού η αναφορά 

βιωσιμότητας. Το GRI στοχεύει στην επιτυχημένη εναρμόνιση των προτύπων αναφοράς για 

όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. Στόχος είναι η ανύψωση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος με βασική αναφορά το λογιστικό έλεγχο, για μια σειρά 

θεμάτων. 

  

 Ο GRI έχει σκοπό να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες οργανισμούς να υποβάλουν 

έκθεση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα 

κριτήρια βάση τυποποιημένων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το περιβάλλον που 

περιέχονται στον Πρωτόκολλο Ορισμό δεικτών GRI, όπως είναι οι Δείκτες Απόδοσης (PI), οι 

οποίοι περιλαμβάνουν κριτήρια για την ενέργεια, τη βιοποικιλότητα και τις εκπομπές ρύπων. 

Υπάρχουν 30 περιβαλλοντικοί δείκτες που κυμαίνονται από EN1 (υλικά που 

χρησιμοποιούνται κατά βάρος) να EN30 (συνολικές περιβαλλοντικές δαπάνες κατά είδος 

επενδυτικού προϊόντος). 

 

 Οι αρχές του GRI είναι οι παρακάτω: 

• Διαφάνεια: Η πλήρης αποκάλυψη των προόδων, των διαδικασιών και των αξιώσεων 

στα πλαίσια της προετοιμασίας της έκθεσης, είναι ουσιαστικής σημασίας για την αξιοπιστία 

της. 

• Περιεκτικότητα: Θα πρέπει συστηματικά να επιτρέπεται η συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων μερών για να βοηθήσουν στην εστίαση και να προάγουν συνεχώς την 
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ποιότητα των εκθέσεων. 

• Μεθοδικός και λεπτομερής έλεγχος - Ελεγξιμότητα: Τα στοιχεία και οι πληροφορίες 

που αναφέρονται, θα πρέπει να καταγράφονται, να καταρτίζονται, να αναλύονται και να 

παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπεται από τους εσωτερικούς ελεγκτές ή τους 

εξωτερικούς παρόχους διασφάλισης να πιστοποιούν την αξιοπιστία. 

• Πληρότητα: Όλες οι πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικές για τους χρήστες για την 

αξιολόγηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών επιδόσεων πρέπει να 

εμφανίζονται στην έκθεση με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδουν με τα δηλωθέντα όρια, την 

εμβέλεια και τη χρονική περίοδο. 

• Συνάφεια: Είναι ο βαθμός της σημασίας που αποδίδεται σε μια συγκεκριμένη πτυχή, 

δείκτη ή σε ένα κομμάτι πληροφοριών και αντιπροσωπεύει το όριο στο οποίο η συγκεκριμένη 

πτυχή-δείκτης-πληροφορία γίνεται αρκετά σημαντική ώστε να αναφερθεί. 

• Πλαίσιο Βιωσιμότητας: Θα πρέπει να επιδιώκεται η διευθέτηση των επιδόσεων ώστε 

να ανήκουν στο ευρύτερο πλαίσιο των οικολογικών, κοινωνικών, ή άλλων ορίων ή 

περιορισμών, εφόσον το συγκεκριμένο πλαίσιο προσθέτει σημαντικό νόημα στις πληροφορίες 

που αναφέρονται. 

• Ακρίβεια: Η αρχή της ακρίβειας αναφέρεται στην επίτευξη του βαθμού ακρίβειας και 

του χαμηλού περιθωρίου σφάλματος στην αναφορά των απαραίτητων πληροφοριών για τους 

χρήστες, για να λαμβάνουν αποφάσεις με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης. 

• Ουδετερότητα: Θα πρέπει να αποφεύγεται στις εκθέσεις η μεροληπτική επιλογή και 

παρουσίαση των πληροφοριών και επίσης πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την παροχή 

ισορροπημένων απολογισμών. 

• Συγκρισιμότητα: Θα πρέπει να διατηρείται η συνέπεια του ορίου και του πεδίου 

εφαρμογής των εκθέσεων, η αποκάλυψη οποιονδήποτε αλλαγών και η τοποθέτηση των 

πληροφοριών που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

• Σαφήνεια: Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, πάντα οι διαφορετικές ανάγκες και το 

υπόβαθρο των ενδιαφερόμενων μερών. Επίσης οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες, 

με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στο μέγιστο αριθμό χρηστών, ενώ παράλληλα να 

διατηρείται ένα κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας. 

• Επικαιρότητα: Οι εκθέσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες που ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των χρηστών και συμφωνούν με την φύση των πληροφοριών αυτών. 

 

 Οι στόχοι του GRI δημοσιεύοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες, ήταν να βοηθήσει τους 
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οργανισμούς να αναφέρουν πληροφορίες οι οποίες: 

• Παρουσιάζουν σαφώς τις ανθρώπινες και οικολογικές επιπτώσεις των επιχειρήσεων 

και διευκολύνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις, τις αγορές και τις 

συνεργασίες. 

• Είναι σχετικές με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών και ενισχύουν τον 

περεταίρω διάλογο και την έρευνα. 

• Παρέχουν διαχείριση με ένα εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της 

κάθε εταιρείας. 

• Προωθούν την διαφάνεια και την αξιοπιστία μέσα από την παρουσίαση και σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές των καθιερωμένων, ευρέως αποδεκτών αρχών οι οποίες εφαρμόζονται με 

συνέπεια στην πάροδο του χρόνου. 

• Είναι εύκολες στην κατανόηση και διευκολύνουν την σύγκριση μεταξύ εκθέσεων από 

άλλους οργανισμούς. 

• Συμπληρώνουν, αντί να αντικαθιστούν άλλα πρότυπα αναφοράς. 

• Τονίζουν τη σχέση μεταξύ των τριών στοιχείων αειφορίας. 

 

 

6.2 Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

 

Οι δείκτες σχεδιάστηκαν για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη και την 

υφιστάμενη κατάσταση μιας εταιρείας μετατρέποντας τα δεδομένα σε μετρήσιμα μεγέθη. 

Μέσω των δεικτών αυτών μπορεί να έχει πλήρη εικόνα για το επίπεδο ανάπτυξης της και το 

επιθυμητό επίπεδο. Παρέχουν πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ οικονομικών, 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και θεσμικών στοιχείων που συνδέονται μακροπρόθεσμα με τη 

βιωσιμότητα. Ορίζεται ως μια αναπτυξιακή προσπάθεια ως αειφόρο μόνο εάν είναι 

οικονομικά βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη. 

 

 Σημαντικός είναι και ο δείκτης περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής 

διακυβέρνησης γνωστός ως ESG. Περιγράφει τους τρεις κύριους τομείς ενδιαφέροντος που 

έχουν αναπτύξει οι κεντρικοί συντελεστές για τη μέτρηση της βιωσιμότητας και τις ηθικές 

επιπτώσεις μιας επένδυσης σε μια εταιρεία ή επιχείρηση. Τα έσοδα κάθε εταιρείας δεν 

επηρεάζονται αποκλειστικά και μόνο από τους μηχανισμούς της αγοράς. Η κλιματική 
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αλλαγή, τα επικίνδυνα απόβλητα, η πυρηνική ενέργεια, και η βιωσιμότητα ασκούν εξίσου 

μεγάλη επιρροή. Συνεπώς οι τρεις έννοιες της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και εταιρικής 

διακυβέρνησης συνδέονται στενά με την έννοια των Υπεύθυνων Επενδύσεων. Ξεκίνησε ως 

μια περιοχή επένδυσης η οποία εξυπηρετούσε τις ανάγκες όσων επιθυμούν να επενδύσουν 

εντός ηθικά καθορισμένων παραμέτρων. Στην ευρύτερη κατηγορία των δεικτών αειφορίας 

ανήκουν οι Περιβαλλοντικοί δείκτες, οι οποίοι αντίστοιχα με τους δείκτες αειφορίας είναι 

δυνατό να συμβάλλουν στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος. Αντικατοπτρίζουν 

διάφορες τάσεις στην κατάσταση του περιβάλλοντος και παρακολουθούν την αναπτυσσόμενη 

πρόοδο σε στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής. Δίνουν πληροφορίες για φαινόμενα που 

θεωρούνται χαρακτηριστικά ή κρίσιμα για την ποιότητα του περιβάλλοντος. Οι δείκτες αυτοί 

θα μπορούσαν να χωριστούν σε τρείς κατηγορίες: : 

α) τους περιβαλλοντικούς δείκτες που ανήκουν στο κλασικό μοντέλο οι οποίοι 

διαφέρουν ανάλογα με το θέμα και την κατηγορία στην οποία αναφέρονται, 

β) τους δείκτες βιωσιμότητας, και 

γ) τους δείκτες συνολικής ποιότητας (total quality indicators) ή μοναδικούς 

ολοκληρωμένους δείκτες όπως ο HDI (Human Development Index). 

 

 Σημαντικοί είναι οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες, διότι συνιστούν χρήσιμο 

εργαλείο καθώς με τη χρησιμοποίηση τους εκφράζονται σχέσεις που παρουσιάζουν 

οικονομικό ενδιαφέρον και οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Παρέχουν ενδείξεις για 

την πορεία μιας εταιρείας, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που 

ακολουθούνται από τη διοίκησή της. θα μπορούσε κανείς να χωρίσει τους 

χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες στις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) αριθμοδείκτες ρευστότητας, 

β) αριθμοδείκτες δραστηριότητας, 

γ) αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, 

δ) αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας και 

ε) αριθμοδείκτες επενδύσεως. 

 

 Γενικά οι δείκτες αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο, αφού περιγράφουν ένα σύστημα 

και βοηθούν στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) έχει θέσει ως πρωταρχικό του στόχο τη δημιουργία δεικτών 

αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο αλλά και για κάθε περιβαλλοντικό ζήτημα ξεχωριστά. 

Στην πράξη όμως δεν έχει γίνει καμιά ολοκληρωμένη ενέργεια από την πλευρά της πολιτείας. 
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Ειδικότερα στην Ελλάδα ο σχηματισμός τέτοιων δεικτών σε τοπικό επίπεδο μπορεί να 

βοηθήσει στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων, όπως είναι η έλλειψη ολοκληρωμένου 

περιβαλλοντικού και χωροταξικού σχεδιασμού, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 

μεταξύ των νομών και η διόγκωση της παραοικονομίας. Για να είναι επιτυχής η βιώσιμη 

ανάπτυξη, πρέπει να εξετάζονται μαζί οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, 

αφού αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το κράτος πρέπει να υποστηρίξει άμεσα 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των μερών που επηρεάζονται. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 

πρέπει να λαμβάνουν τις σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές, ώστε να καθιστούν ικανούς τους 

πολίτες και τα ιδρύματα να συμμετέχουν πληρέστερα. Επομένως, οι δείκτες βιωσιμότητας 

βοηθούν στη μέτρηση των επιπτώσεων που έχουν οι προσπάθειες για βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

 

6.3 Σύνθετοι Περιβαλλοντικοί Δείκτες 

 

 

Σύμφωνα με τον ΚΕΙ (2005) “οι δείκτες και οι σύνθετοι δείκτες όλο και περισσότερο 

αναγνωρίζονται ως ένα χρήσιμο εργαλείο για χάραξη πολιτικής και δημόσιας επικοινωνίας 

κυρίως γιατί παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των χωρών σε τομείς όπως το 

περιβάλλον, η οικονομία, η κοινωνία και η τεχνολογική ανάπτυξη”. Επίσης σύμφωνα με τον 

ΚΕΙ (2005) “Οι Δείκτες προκύπτουν από τιμές (μετράμε για ότι ενδιαφερόμαστε) και 

δημιουργούν τιμές (ενδιαφερόμαστε για ότι μπορούμε να μετρήσουμε)”. 

 

 Οι δείκτες και τα αποτελέσματα αυτών μπορούν να συμβάλλουν στην χάραξη 

πολιτικής για την αειφορία. Οι πιο αντιπροσωπευτικοί δείκτες είναι: 

• Δείκτης Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας (Environmental Sustainability Index, ESI): 

Αναπτύχθηκε το 2002 και εφαρμόστηκε σε 142 χώρες για να μετράει τη συνολική πρόοδο 

προς την κατεύθυνση της αειφορίας του περιβάλλοντος. Ο ESI περιλαμβάνει 68 βασικούς 

δείκτες, οι οποίοι αθροίζονται στην συνέχεια για την ανάδειξη 21 κεντρικών δεικτών. Κάθε 

μεταβλητή είναι ομαλοποιημένη στο σύνολο των δεδομένων στην 100βάθμια κλίμακα και 

λαμβάνει 0 για χαμηλό βαθμό βιωσιμότητας και 100 για υψηλό (WEF, World Economic 

Forum). 

• Δείκτης Ποιότητας Περιβάλλοντος (Environmental Quality Index, EQI): Αναπτύχθηκε 

για την αξιολόγηση ττων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. 
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Οι βασικοί περιβαλλοντικοί δείκτες καθορίζονται και επιλέγονται με βάση τη θεωρία της 

χρησιμότητας πολυμεταβλητών (multiattribute utility theory) ενώ τα βάρη έχουν υπολογιστεί 

χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της αναλυτικής διαδικασίας ιεραρχίας (Analytic Hierarchy 

Process, AHP). O EQI υπολογίζεται από το μέσο σταθμισμένο όρο των περιβαλλοντικών 

δεικτών, οι οποίοι προέρχονται από τη συνολική θεώρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

κάθε εναλλακτικής. Κάθε περιβαλλοντικός δείκτης λαμβάνει τιμή από 1 έως 10 και 

αξιολογούνται χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμικής συνάρτησης. Η 

γραμμική συνάρτηση δίνει τα βάρη κάθε δείκτη ανάλογα με τη σημασία του κάθε 

περιβαλλοντικού παράγοντα και η μέση σταθμισμένη τιμή αποτελεί και την τιμή του δείκτη. 

• Δείκτης Περιβαλλοντικής Φιλικότητας (Index of Environmental Friendliness,IEF): 

Έχει αναπτυχθεί με βάση την άθροιση στοιχείων άμεσα και έμμεσα σχετικά με την 

παγκόσμια και τοπικού επιπέδου περιβαλλοντικά προβλήματα. Το πεδίο εφαρμογής του 

καλύπτει τα προβλήματα, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την καταστροφή του όζωντος 

της ατμόσφαιρας, την όξυνση των εδάφων, τον ευτροφισμό, κ.ά.. 

• Δείκτης Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς (Environmental Performance Index, EPI): 

Αναπτύχθηκε για την μέτρηση του αντίκτυπου της πολιτικής που οδηγεί σε μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, προάγει τη βιωσιμότητα των 

οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Ο ΕΡΙ αποσκοπεί στο να 

αξιολογεί ένα σύνολο περιβαλλονττικών ζητημάτων που παρακολουθούνται μέσω έξι 

κατηγοριών πολιτικής, τις οποίες υποχρεούνται να υιοθετήσουν όλες οι κυβερνήσεις. Όλοι οι 

δείκτες λαμβάνουν τιμές από 0 έως 100. Τα Βάρη και οι Δείκτες εκτιμώνται χρησιμοποιώντας 

πολυκριτηριακή ανάλυση, ενώ το κύριο συστατικό στοιχείο παρουσιάζεται υπό μορφή 

σταθμισμένου αθρόισματος. 

• Δείκτης Περιβαλλοντικής Ευπάθειας (Environmental Vulnerability Index, EVI): Έχει 

αναπτυχθεί για την εκτίμηση των πιθανών ζημιών που προκαλούνται από περιβαλλοντικά 

προβλήματα. Αυτό το ευρετήριο περιλαμβάνει συνολικά 50 δείκτες που αναλύονται σε 32 

δείκτες επικινδυνότητας, 8 δείκτες ανθεκτικότητας και 10 δείκτες που μετρούν 

περιβαλλοντικές ζημιές. Όλοι οι δείκτες  είναι ισοβαρείς ώστε να συναθροιστούν σε ένα 

αριθμητικό μέσο. Η κλίμακα κανονικοποίησης είναι μεταξύ του 1  (χαμηλή ευπάθεια και 

υψηλή ανθεκτικότητα) και του 7 (χαμηλή ανθεκτικότητα και υψηλή ευπάθεια). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

 

7.1 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 

 

Η Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση (Environmental Management) έχει καταστεί ένα από τα 

σηµαντικότερα θέµατα που απασχολούν τον κόσµο των επιχειρήσεων στο τέλος του 20ού 

αιώνα. Η συµµόρφωση µε τις ισχύουσες (αλλά και µε τις µελλοντικές) νοµοθετικές 

απαιτήσεις, η ανταπόκριση στις πιέσεις της αγοράς για προϊόντα και διαδικασίες που 

σέβονται τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, τα πλεονεκτήµατα που παρέχει στην 

επιχείρηση η λειτουργία ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που µειώνει το 

κόστος της ενέργειας, των αποβλήτων και εκποµπών και οι ευκαιρίες που δηµιουργούνται για 

συνεργασίες µε µεγάλα βιοµηχανικά και εµπορικά συγκροτήµατα που αναζητούν 

προµηθευτές µε ξεχωριστή περιβαλλοντική επίδοση και τεκµηριωµένη περιβαλλοντική 

αξιοπιστία, είναι µερικοί από τους λόγους που οδηγούν τις επιχειρήσεις να επενδύουν στην 

ανάπτυξη Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, είτε σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο 

ISO 14001 σε διεθνές επίπεδο, είτε σύµφωνα µε το σχήµα-πλαίσιο ΕΜΑS στην Ευρώπη.   

 

Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι µία µεθοδολογία συστηµατοποίησης 

των διεργασιών µίας επιχείρησης, µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και 

οικονοµικών της επιδόσεων. Εκείνο που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η εφαρµογή ενός 

ΣΠ∆ δεν είναι µία ακόµη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τα στελέχη, που ενδεχοµένως να 

αποσπά την προσοχή της επιχείρησης από την καθηµερινή αντιµετώπιση του ανταγωνισµού 

(ιδίως όσον αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις), αλλά και ευκαιρία για τη δηµιουργία µίας 

µεθοδολογίας, που και τους στόχους του µάρκετινγκ µπορεί να υπηρετήσει, αλλά και τις 

αγωνίες του µάνατζµεντ για καλές οικονοµικά επιδόσεις που µπορεί να ικανοποιήσει. Αρκεί 

να αξιοποιηθούν οι συσσωρευµένες γνώσεις και οι εµπειρίες που έχουν αποκτηθεί από την 

εφαρµογή των Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας, σύµφωνα µε τα Πρότυπα της σειράς 

ISO 9000, να µελετηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία της Ανάλυσης 
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Κύκλου Ζωής (Life Cycle Analysis) και της Αντίστροφης Εφοδιαστικής (Reverse Logistics) 

και να προωθηθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και µηχανισµοί πιστοποίησης, που θα 

επιβραβεύουν, αλλά και θα ενισχύουν τις πραγµατικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των 

επιχειρήσεων, εκεί όπου θα συνυπάρχει το όραµα για βιώσιµη ανάπτυξη µε την 

πραγµατικότητα της καθαρής παραγωγής. 

  

 Στόχοι της πολιτικής και των προγραµµάτων δράσης για την προστασία του 

περιβάλλοντος των διεθνών οργανισµών και κυβερνήσεων είναι πλέον η πρόληψη, η µείωση, 

η ανάκτηση πρώτων υλών και ενέργειας και η δυνατή εξάλειψη της ρύπανσης. Η ενίσχυση 

των περιβαλλοντικών προβληµάτων, αλλά και η σύγχρονη τάση για διαδικασίες που σέβονται 

τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον και η συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις 

οδηγούν τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Στο 

υφιστάµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον της διεθνούς και της εθνικής αγοράς, που 

χαρακτηρίζεται από διαρκείς µεταβολές, ραγδαία εξάπλωση των νέων τεχνολογιών, συνεχή 

αναζήτηση νέων αγορών και µεγαλύτερων µεριδίων, διαµορφώνεται η σύγχρονη αντίληψη 

της επιχειρηµατικής δράσης µε κύριο άξονα την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής θέσης 

κάθε επιχείρησης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ένα από τα πιο διαδεδοµένα και 

αποτελεσµατικά εργαλεία είναι η ενσωµάτωση και ικανοποίηση συγκεκριµένων 

προδιαγραφών µέσω της εφαρµογής µιας σειράς προτύπων και κανονισµών. Κύριες 

επιδιώξεις που ενσωµατώνονται µέσα σε αυτά τα πρότυπα και τους κανονισµούς είναι η 

βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας, είτε πρόκειται για προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά, 

είτε για υπηρεσίες (για παράδειγµα, η σειρά προτύπων EN ISO 9000), η προστασία του 

περιβάλλοντος (ISO 14001, EMAS), η ασφάλεια χρήσης των παραγόµενων προϊόντων 

(οδηγίες “Νέας Προσέγγισης”, HACCP), η ασφάλεια και η υγιεινή εργασίας στους 

εργασιακούς χώρους (BS 8800) και η τεκµηρίωση και διασφάλιση της εγκυρότητας των 

δοκιµών (EN 45001). 

 

 Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι “το τµήµα του γενικού συστήµατος 

διοίκησης που περιλαµβάνει την οργανωτική δοµή, δραστηριότητες σχεδιασµού, 

υπευθυνότητες, πρακτικές και πόρους για την ανάπτυξη, υλοποίηση, συνεχή αξιολόγηση και 

διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής ενός οργανισµού”. Τα Συστήµατα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι µια µεθοδολογία συστηµατοποίησης των διεργασιών µιας 

επιχείρησης, µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονοµικών της επιδόσεων. 

Περιλαµβάνει, σε γενικές γραµµές τα εξής: 
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• Αρχική περιβαλλοντική ανάλυση. 

• Καθορισµό της περιβαλλοντικής πολιτικής και των αντικειµενικών σκοπών και 

στόχων και δηµιουργία προγράµµατος υλοποίησής του. 

• Οργάνωση, επικοινωνία, εκπαίδευση και τεκµηρίωση. 

• Έλεγχο δραστηριοτήτων της επιχείρησης που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

• ∆ιαδικασίες παρακολούθησης και µέτρησης. 

• Διαρθρωτικές και προληπτικές ενέργειες, αρχεία και εσωτερικές επιθεωρήσεις. 

• Αναθεώρηση στόχων σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα του 

ελέγχου για συνεχή βελτίωση. 

 

 Τα πλεονεκτήµατα των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι: 

• Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, µε µείωση των παραγόµενων 

αποβλήτων και προστασία της ανθρώπινης υγείας. 

• Η µείωση των δαπανών εξαιτίας της µείωσης των αποβλήτων και της προστασίας των 

αποθεµάτων. 

• Η βέλτιστη χρήση των πόρων και η εξοικονόµηση ενέργειας. 

• Η βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης και η µείωση κόστους παραγωγής και 

λειτουργίας. 

• Η εκπλήρωση των νοµοθετικών υποχρεώσεων. 

• Η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και της εµπιστοσύνης από τους 

καταναλωτές ή τους χρήστες, και η βελτίωση της δηµόσιας εικόνας. 

• Η είσοδος σε νέες αγορές. 

• Η αποδοχή από τους υπεύθυνους, και από το κοινό. 

 

 

7.2 Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 

 

 

Ο ISO (International Organization for Standardization) είναι διεθνής οργανισµός, 

εξειδικευµένος στη δηµοσίευση προτύπων. Αποτελείται από εθνικούς φορείς τυποποίησης 91 

χωρών. Έχει 180 περίπου Τεχνικές Επιτροπές, υπεύθυνες για αντίστοιχους τοµείς 

εξειδίκευσης, που αναπτύσσουν διεθνή πρότυπα, µε στόχο τη διευκόλυνση της διεθνούς 

ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας, στη σφαίρα 



 

των πνευµατικών, επιστηµονικών

ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης

εµπειρία των Προηγούµενων

Προϊόντων και των διαδικασιών

για θέµατα διασφάλισης της Ποιότητας

Πίνακας

 

NWI = Σε προκαταρτικό στάδιο

NP = Σε στάδιο µελέτης

WD = Προσχέδιο 

CD = Σχέδιο επιτροπής 

DIS = Προσχέδιο διεθνούς

FDIS = Τελικό σχέδιο διεθνούς

IS = ∆ιεθνές πρότυπο (ISO

 

Από αυτά, το Πρότυπο ISO

∆ιαχείρισης που επιδέχεται αξιολόγηση

αυτό (1996) ο σχεδιασµός ενός

εντοπισµό εκείνων των εργασιών

Καθορίζονται οι στόχοι, που

78 

επιστη ονικών, τεχνολογικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων

ός Τυποποίησης (ΙSΟ), διαβλέποντας τις ανάγκες της 

Προηγού ενων προτύπων ISO 9000 για τη διασφάλιση

διαδικασιών τους, υιοθέτησε τα διεθνή Πρότυπα της σειράς

διασφάλισης της Ποιότητας του περιβάλλοντος. 

Πίνακας 7.2. Τα Πρότυπα του ISO 14000. 

προκαταρτικό στάδιο 

στάδιο ελέτης 

 

Προσχέδιο διεθνούς προτύπου (ΙSO) 

σχέδιο διεθνούς προτύπου (ISO) 

ISO) 

ISO 14001 αποτελεί µοντέλο για ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής

επιδέχεται αξιολόγηση από φορείς πιστοποίησης. Σύµφωνα

σχεδιασ ός ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

των εργασιών µίας εταιρείας που επιβαρύνουν το

στόχοι που οδηγούν σε µείωση των περιβαλλοντικών

ικών δραστηριοτήτων. Το 1996 

 αγοράς, και µε την 

διασφάλιση της ποιότητας 

Πρότυπα της σειράς ISO 14000 

ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής 

ης Σύ φωνα µε το πρότυπο 

ιαχείρισης στηρίζεται στον 

επιβαρύνουν το Περιβάλλον. 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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Ποσοτικοποιούνται και ορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες, των οποίων η διαρκής 

εφαρµογή εξασφαλίζει την επίτευξή τους. Ελέγχονται, ώστε να επιτυγχάνεται η 

ικανοποιητική εφαρµογή τους και, αν χρειαστεί, γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές 

ενέργειες. Παράλληλα, καταγράφονται οι υπευθυνότητες του προσωπικού που εκτελεί αυτές 

τις διαδικασίες, το οποίο και εκπαιδεύεται κατάλληλα. 

 

 

7.3 Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου – EMAS  

 

 

Το Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου, γνωστό και ως 

κανονισµός EMAS (Eco-Mangement and Audit Scheme), αντιπροσωπεύει µια σχετικά 

καινούργια προσέγγιση στην προστασία του περιβάλλοντος, µέσω της χρήσης των 

µηχανισµών της αγοράς. Το EMAS έχει ως στόχο να προαγάγει τη συνεχή βελτίωση των 

επιδόσεων σε θέµατα περιβάλλοντος. Είναι ένα σύστηµα που επιτρέπει σε οργανισµούς να 

αναλάβουν, σε εθελοντική βάση, τη δέσµευση να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τις 

επιδόσεις τους σε θέµατα περιβάλλοντος.  

 

Το EMAS είναι από τις λύσεις που προωθήθηκαν από την Ε.Ε. στα πλαίσια του 5ου 

Περιβαλλοντικού Προγράµµατος Ανάπτυξης που είχε ως στόχο την “πρόκληση” της 

βιώσιµης ανάπτυξης. Το σύστηµα άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1995 και 

αναθεωρήθηκε το 2001. Το EMAS είναι εφαρµόσιµο σε κάθε οργανισµό του δηµόσιου ή 

ιδιωτικού τοµέα που αναλαµβάνει τη δέσµευση να βελτιώσει την περιβαλλοντική του 

επίδοση. Εφαρµόζεται από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνεστάιν). Όλο και περισσότερες υποψήφιες 

χώρες εφαρµόζουν επίσης, το σύστηµα στο πλαίσιο προετοιµασίας τους για προσχώρηση 

στην Ε.Ε.. Μέχρι τώρα περισσότεροι από 3000 καταχωρηµένοι χώροι έχουν συµµετάσχει στο 

σύστηµα. Οι βασικοί στόχοι του EMAS είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, η 

επίδειξη συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, και η γνωστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιτευγµάτων ενός οργανισµού στο ευρύτερο κοινό. Βασικός στόχος είναι ο 

κάθε οργανισµός να λάβει υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες στην καθηµερινή του 

λειτουργία. 
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Σκοπός του EMAS είναι η προώθηση των συνεχών περιβαλλοντικών επιδόσεων των 

οργανισµών (Κανονισµός 761/2001) µε: 

• Κατάρτιση και εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους 

οργανισµούς, 

• Συστηµατική, αντικειµενική και περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων των 

συστηµάτων αυτών, 

• Ενηµέρωση ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, και ανοιχτό διάλογο µε το κοινό 

και άλλους ενδιαφερόµενους και 

• Ενεργό συµµετοχή των εργαζοµένων στον οργανισµό, καθώς και κατάλληλη 

εκπαίδευση και διαρκή επιµόρφωση οι οποίες διευκολύνουν την δραστήρια συνεργασία στα 

καθήκοντά τους. 

 

 Το EMAS είναι µια εθελοντική διαδικασία, και δικαίωµα συµµετοχής έχει 

οποιοσδήποτε οργανισµός (σύµφωνα µε τον νέο Κανονισµό) που θέλει να βελτιώσει τη 

συνολική περιβαλλοντική του επίδοση. Για αυτόν το σκοπό πρέπει να υιοθετήσει µια 

περιβαλλοντική πολιτική που θα περιέχει δεσµεύσεις µε σκοπό τη συνεχή περιβαλλοντική 

βελτίωση. Η διαδικασία αρχίζει µε µια αρχική περιβαλλοντική ανάλυση του χώρου 

δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια, το περιβαλλοντικό πρόγραµµα και το σύστηµα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να εισαχθούν µε στόχο την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που περιέχονται στην περιβαλλοντική πολιτική του οργανισµού. Η 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος πρέπει να ελεγχθεί, γι’ αυτό ο οργανισµός διενεργεί ή 

αναθέτει σε άλλους τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων. Ο κανονισµός του EMAS 

προχωρά λίγο περισσότερο και ζητά επικυρωµένη περιβαλλοντική δήλωση, την οποία 

διαβιβάζει ο οργανισµός στον αρµόδιο φορέα του κράτους µέλους, και εφόσον εγκριθεί, 

δηµοσιοποιείται και παίρνει το δικαίωµα συµµετοχής στο EMAS. 

 

 

7.4 Βήματα Εφαρμογής του EMAS 

 

 

Στη διαδικασία εφαρµογής ο όρος “οργανισµός” χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον ορισµό 

που παρουσιάστηκε από τον νέο Κανονισµό 761/2001/ΕΚ. 
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Περιβαλλοντική Πολιτική 

Ο κανονισµός του EMAS απαιτεί από τον εκάστοτε οργανισµό να προετοιµάσει και να 

συντάξει την περιβαλλοντική πολιτική της. Αυτή η πολιτική συνιστά γραπτή διακήρυξη των 

γενικών αντικειµενικών σκοπών και αρχών δράσης της επιχείρησης σε περιβαλλοντικά 

θέµατα. Η περιβαλλοντική πολιτική παρέχει την αρχική κατεύθυνση για το σύστηµα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Με την πολιτική o οργανισµός δεσµεύεται για συνεχείς 

περιβαλλοντικές βελτιώσεις, για τη συµµόρφωση του µε τη σχετική περιβαλλοντική 

νοµοθεσία και για τη διασφάλιση περιβαλλοντικά υπεύθυνης συµπεριφοράς από όλο το 

προσωπικό του. Η πολιτική είναι µία δέσµευση στην οποία οι υποσχέσεις πρέπει να 

τηρηθούν. Πρέπει να αντανακλά τη στρατηγική, τα οράµατα και τους στόχους του 

οργανισµού, και να παρέχει ένα πλαίσιο για τους περιβαλλοντικούς αντικειµενικούς σκοπούς 

και το σύστηµα διαχείρισης. Η πολιτική θα πρέπει να στοχεύει στις δραστηριότητες, προϊόντα 

και υπηρεσίες του και να συνιστά τη βάση για τη µελλοντική ενσωµάτωση του ΣΠ∆ σε 

αυτόν. Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να: 

• Γίνεται γραπτώς, 

• Υιοθετείται από το ανώτατο διοικητικό επίπεδο, 

• Επανεξετάζεται περιοδικά και ενδεχόµενα αναθεωρείται από τη διοίκηση (µε βάση τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων) και 

• Είναι διαθέσιµη στο κοινό. 

 

Περιβαλλοντική Ανάλυση 

Η περιβαλλοντική ανάλυση είναι η βάση της περιβαλλοντικής εργασίας. Η αρχική 

ανάλυση πραγµατοποιείται µία φορά, όταν ο οργανισµός προετοιµάζει µια αρχική 

χαρτογράφηση όλων των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων. Η ανάλυση παρέχει µία εποπτική 

εικόνα της κατανάλωσης πόρων του οργανισµού, των απορρίψεων του στα ύδατα και 

εκποµπών στην ατµόσφαιρα, και της παραγωγής αποβλήτων. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να 

διασφαλίζεται ότι ο οργανισµός γνωρίζει πλήρως την περιβαλλοντική της κατάσταση πριν 

ξεκινήσει την ιεράρχηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη δηµιουργία προγραµµάτων 

βελτίωσης και το σχεδιασµό εφαρµογής του ΣΠ∆. Στη διαδικασία εντοπισµού και 

καταγραφής όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται µε τις δραστηριότητες 

του χώρου δραστηριοτήτων, πρέπει να καταγράφονται τόσο οι άµεσες, όσο και οι έµµεσες 

πτυχές των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του εκάστοτε οργανισµού. Ο 

κανονισµός του EMAS απαιτεί η ανάλυση να παράγει δύο αποτελέσµατα: 
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• Καταχώρηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

• Καταχώρηση νοµοθετικών, ρυθµιστικών και άλλων απαιτήσεων που περιλαµβάνονται 

στην πολιτική. 

 

 Η ανάλυση απαιτεί τη δηµιουργία ενός αρχείου µε την καταγραφή, ανάλυση και 

αξιολόγηση όλων των περιβαλλοντικών παραµέτρων που διέπουν το χώρο δραστηριοτήτων 

και τη δηµιουργία ενός αρχείου µε όλους τους σχετικούς κανονισµούς και νοµοθετικές 

ρυθµίσεις που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες αυτού. Το πλεονέκτηµα της διεξαγωγής 

µιας ανάλυσης είναι ότι παρέχει στην εταιρεία µία χρήσιµη εποπτική εικόνα των 

περιβαλλοντικών συνθηκών, µία εικόνα που πιθανόν να µην είχε προηγουµένως. Επίσης, 

παρέχει συνήθως νέες ιδέες ως προς το που και πως µπορούν να γίνουν βελτιώσεις και 

εξοικονοµήσεις. 

 

Περιβαλλοντικοί Στόχοι Και Πρόγραµµα 

Είναι απαίτηση του κανονισµού EMAS να ετοιµάζουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι 

οργανισµοί, µε βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, ένα περιβαλλοντικό πρόγραµµα το 

οποίο περιγράφει πως πρέπει να υλοποιηθεί η περιβαλλοντική πολιτική. Το περιβαλλοντικό 

πρόγραµµα είναι το “χρονοδιάγραµµα δράσης” το οποίο καθοδηγεί τις περιβαλλοντικές 

βελτιώσεις. Μέσω του προγράµµατος, ο οργανισµός καθορίζει τους περιβαλλοντικούς 

στόχους και τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η περιβαλλοντική 

επίδοση και να επιτευχθούν οι συγκεκριµένοι αντικειµενικοί σκοποί. Επίσης, το πρόγραµµα 

προσδιορίζει τους υπεύθυνους για την έγκαιρη εφαρµογή αυτών των δραστηριοτήτων. Το 

περιβαλλοντικό πρόγραµµα έχει µια ανεξάρτητη και δυναµική µορφή. Ο ίδιος ο οργανισµός 

αποφασίζει για τον τρόπο εκπλήρωσης των στόχων και το χρονοδιάγραµµα αυτών. Το 

πρόγραµµα θα πρέπει να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και να διασφαλίζει µια 

συνεχή και διαρκή περιβαλλοντική βελτίωση. 

 

Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατανέµει ευθύνες και αρµοδιότητες και 

περιγράφει τα καθηµερινά περιβαλλοντικά καθήκοντα. Οι διαδικασίες και οι οδηγίες που 

περιέχονται στο σύστηµα διαχείρισης περιγράφουν το ποιος είναι υπεύθυνος και για ποια 

καθήκοντα, που έχουν σχέση µε τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του οργανισµού, και µία 

σαφής περιγραφή πως αυτά τα καθήκοντα θα εκτελούνται. Ο συνολικός στόχος του 

σχεδιασµού και της εισαγωγής ενός τέτοιου συστήµατος είναι να διασφαλίσει ότι οι 
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περιβαλλοντικές προσπάθειες του οργανισµού θα αποτελέσουν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι 

των γενικών δραστηριοτήτων της και των καθηµερινών διοικητικών διαδικασιών, και ότι οι 

προσπάθειες αυτές θα λαµβάνουν χώρα καθηµερινά. Το πλεονέκτηµα της ύπαρξης ενός 

τέτοιου συστήµατος είναι ότι προσδιορίζονται όλες οι υπευθυνότητες που έχει ο κάθε 

εργαζόµενος. Συνεπώς, όλο το προσωπικό θα γνωρίζει τις καθηµερινές ατοµικές του 

υποχρεώσεις και επιπρόσθετα οι νέοι εργαζόµενοι µπορούν να εισαχθούν εύκολα στα 

περιβαλλοντικά καθήκοντα του οργανισµού. 

 

Περιβαλλοντικός Έλεγχος 

Είναι απαίτηση του EMAS, να επανεξετάζει η κάθε εταιρεία σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα, το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης τους µε σκοπό να ελέγχουν την 

επαρκή λειτουργία του συστήµατος, δηλαδή να πραγµατοποιούν ένα περιβαλλοντικό έλεγχο. 

Αυτός ο έλεγχος θα καλύπτει τις δραστηριότητες για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός 

έτους. Ο περιβαλλοντικός έλεγχος ελέγχει αν το σύστηµα διαχείρισης που εφαρµόζεται 

λειτουργεί στο σύνολό του. Οι ελεγκτές (οι οποίοι µπορεί να είναι εξωτερικοί ή εσωτερικοί) 

εξετάζουν αν οι στόχοι που έχουν τεθεί επιτυγχάνονται. ∆ηλαδή, ελέγχεται εάν τα 

λειτουργικά καθήκοντα που εφαρµόζονται είναι στο σωστό δρόµο και ολοκληρώνονται, 

καθώς και αν τα διαχειριστικά καθήκοντα, που έχουν ανατεθεί σε διάφορα διοικητικά 

επίπεδα, και οι αρµοδιότητες λειτουργούν όπως έχει προβλεφθεί. Η διαδικασία του ελέγχου, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του EMAS, εφαρµόζεται µε ελέγχους των αρχείων, γραπτών 

διαδικασιών και άλλων σχετικών γραπτών στοιχείων, µε επιθεωρήσεις των συνθηκών 

εργασίας και του εξοπλισµού, και µε συζητήσεις µε το προσωπικό που απασχολείται στο 

συγκεκριµένο χώρο δραστηριοτήτων. Ο περιβαλλοντικός έλεγχος συνεπώς, αποτελεί ένα 

εργαλείο µε το οποίο ο οργανισµός είναι σε θέση να αποκτήσει µία εποπτική εικόνα της 

θέσης της, σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και τα περιβαλλοντικά θέµατα που την 

διέπουν. 

 

Περιβαλλοντική ∆ήλωση 

Μία ακόµα από τις απαιτήσεις του κανονισµού του EMAS είναι να προετοιµάσουν οι 

οργανισµοί µία δηµόσια περιβαλλοντική δήλωση που να αφορά στην περιβαλλοντική 

εργασία αυτού, συµπεριλαµβανοµένου της πολιτικής, των αντικειµενικών σκοπών και του 

συστήµατος διαχείρισης. Η δήλωση είναι ένα µέσο πληροφόρησης του κοινού για την 

περιβαλλοντική πρόοδο που επιτεύχθηκε σε σχέση µε τις διεργασίες που έλαβαν χώρα, και 

παράλληλα µία δέσµευση για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Η 
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περιβαλλοντική δήλωση πρέπει να προετοιµαστεί µετά το τέλος κάθε περιβαλλοντικού 

ελέγχου, δηλαδή κάθε χρόνο σαν ελάχιστη απαίτηση. Το πλεονέκτηµα µιας περιβαλλοντικής 

δήλωσης είναι ότι ο οργανισµός δηµιουργεί ένα καθολικό και αξιόπιστο έντυπο για τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες και δραστηριότητες που την επηρεάζουν, το οποίο µπορεί να 

διανεµηθεί σε πελάτες και άλλους ενδιαφερόµενους, και να χρησιµοποιηθεί σε γενικότερες 

διαφηµιστικές προσπάθειες. Με τη δήλωση ο οργανισµός επιθυµεί να βελτιώσει την εικόνα 

της ανάµεσα στους “γείτονές του” αλλά και στο κοινό γενικότερα, και να τονίσει την 

περιβαλλοντική ευθύνη που τον διέπει. Κάποια από τα σχετικά ενδιαφερόµενα µέρη σε αυτή 

τη διεργασία αφορούν τους πελάτες του, τους επενδυτές του, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους 

προµηθευτές του, περιβαλλοντικές µη κυβερνητικές οργανώσεις, ΜΜΕ, κ.ά.. Η 

περιβαλλοντική δήλωση πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• Περιγραφή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στο συγκεκριµένο χώρο που 

εφαρµόζεται το ΣΠ∆. 

• Αξιολόγηση όλων των σηµαντικών περιβαλλοντικών θεµάτων που έχουν σχέση µε τις 

συγκεκριµένες δραστηριότητες. 

• Σύνοψη των αριθµητικών δεδοµένων σχετικά µε όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές του. 

• Άλλους παράγοντες που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

• Παρουσίαση της πολιτικής, του προγράµµατος και του συστήµατος διαχείρισης του 

οργανισµού για το περιβάλλον για το συγκεκριµένο χώρο δραστηριοτήτων. 

• Την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την υποβολή της επόµενης δήλωσης. 

• Το όνοµα του διαπιστευµένου επιθεωρητή περιβάλλοντος. 

 

Περιβαλλοντική Επικύρωση και Καταγραφή 

Ο κανονισµός του ΕΜΑS προβλέπει την εξωτερική επικύρωση της περιβαλλοντικής 

δήλωσης και του συστήµατος διαχείρισης από ένα διαπιστευµένο περιβαλλοντικό 

επιθεωρητή που θα οδηγήσει στην καταγραφή του οργανισµού σύµφωνα µε τον Κανονισµό. 

Ο επιθεωρητής ουσιαστικά εξετάζει και εγκρίνει τη συµµόρφωση του χώρου δραστηριοτήτων 

προς όλες τις απαιτήσεις του Κανονισµού, την αξιοπιστία των δεδοµένων και των 

πληροφοριών που περιλαµβάνει η περιβαλλοντική δήλωση και το αν η δήλωση καλύπτει 

επαρκώς όλα τα περιβαλλοντικά θέµατα σχετικά µε το συγκεκριµένο χώρο δραστηριοτήτων. 

Ο οργανισµός, µετά την επικύρωση, έχει δικαίωµα να χρησιµοποιήσει το περιβαλλοντικό 

λογότυπο του EMAS, που ουσιαστικά αποτελεί ως έγκριση ότι η εταιρεία έχει συµµορφωθεί 

µε όλες τις απαιτήσεις του κανονισµού. Το λογότυπο του EMAS µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
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µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις (Κανονισµός 761/2001): 

• Σε επικυρωµένες περιβαλλοντικές δηλώσεις. 

• Σε επιστολόχαρτα καταχωρηµένων οργανισµών. 

• Σε πληροφοριακό υλικό που προβάλλει τη συµµετοχή ενός οργανισµού στο EMAS. 

 

 Το λογότυπο µπορεί να χρησιµοποιείται, επίσης, από τους οργανισµούς, σε συνδυασµό 

µε περιβαλλοντικές πληροφορίες, όπως ενηµερωτικά φυλλάδια που συνδέονται µε 

δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες, µε την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες και οι 

αναφορές περιλαµβάνονται στην περιβαλλοντική δήλωση και έχουν επικυρωθεί από τον 

επιθεωρητή, και το λογότυπο συνοδεύεται από τις λέξεις “επικυρωµένες πληροφορίες”. Το 

λογότυπο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις (Κανονισµός 761/2001): 

• Σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους. 

• Σε συνδυασµό µε συγκριτικούς ισχυρισµούς αναφορικά µε προϊόντα, δραστηριότητες 

και υπηρεσίες. 

• Σε διαφηµίσεις για προϊόντα, δραστηριότητες και υπηρεσίες. 

 

 

7.5 Οφέλη και Κόστη Εφαρμογής Συστημάτων Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης 

 

 

7.5.1 Λόγοι Εφρμογής ενός ΣΠΔ 

 

 

Μια αποδοτική περιβαλλοντική διαχείριση, κρίνεται ότι αποτελεί παράγοντα της 

βιωσιµότητας των οργανισµών στο προσεχές µέλλον, διότι (1999): 

• Η περιβαλλοντική συνείδηση των πελατών, των προµηθευτών, των καταναλωτών και 

των συνεργατών, αυξάνει, όπως και των αρχών, των τραπεζών και των ασφαλιστικών 

οργανισµών αυξάνει. 

• Η κατανάλωση στρέφεται σε προϊόντα κατασκευασµένα µε φιλικούς προς το 

περιβάλλον τρόπους. 

• Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί µε περιβαλλοντικό προσανατολισµό καρπώνονται 
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επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις δανείων. 

• Οι τεχνικές για την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων επηρεάζουν τον 

κύκλο της ζωής τους. 

• Η περιβαλλοντική νοµοθεσία γίνεται αυστηρότερη, η εφαρµογή της ολοένα και πιο 

σκληρή και µε προσωπικές ευθύνες για τους διευθυντές των επιχειρήσεων. 

• Οι περιβαλλοντικές εισφορές και φόροι αυξάνονται συνέχεια. 

• Οι πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων επιβάλλεται να δηµοσιοποιούνται στις αρχές και την κοινή γνώµη. 

• Η αγορά του περιβάλλοντος είναι πλέον σηµαντική. 

• Οι τιµές της ενέργειας και των πρώτων υλών θα συνεχίσουν να αυξάνουν. 

 

 

7.5.2 Οφέλη Εφαρμογής ΣΠΔ 

 

 

Γενικότερα, υπάρχουν πολλοί τοµείς στους οποίους υπάρχουν οφέλη από την εφαρµογή ενός 

ΣΠ∆, για έναν οργανισµό ή µία επιχείριση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό EMAS ή το ISO 

14001 (Spedding, 1993).  

 

Στον τοµέα των ασφαλειών, υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης χαµηλότερων 

ασφαλίστρων, λόγω της εφαρµογής προληπτικών µέτρων. Στην παραγωγή υπάρχει η 

δυνατότητα µείωσης των δαπανών, λόγω της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων και την 

εξοικονόµηση ενέργειας. Η κοινή γνώµη και οι πελάτες αποκτούν µία θετική εικόνα του 

οργανισµού ή της επιχείρησης, η οποία µπορεί να κάνει χρήση του λογότυπου του EMAS ή 

εφαρµόζει το ISO. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά νοµικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από 

την εφαρµογή ΣΠ∆, που βοηθούν στην αποφυγή ποινικών και αστικών συνεπειών, αφού 

υπάρχει µία τεκµηρίωση της τήρησης των θεσµοθετηµένων προδιαγραφών όσον αφορά τις 

περιβαλλοντικές εκροές. Επιπλέον, δηµιουργείται µια καλύτερη σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ 

του οργανισµού και των τοπικών αρχών, που βοηθά στις ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων 

αιτηµάτων του οργανισµού. Επιπρόσθετα, υπάρχουν οφέλη και στο εσωτερικό του 

οργανισµού, κυρίως, στον οργανωτικό τοµέα. Υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης της 

υπάρχουσας κατάστασης, κάτι που πριν ίσως να µην ήταν εφικτό. Ο οργανισµός έχει την 

δυνατότητα να ξεκαθαρίσει τους περιβαλλοντικούς του, αλλά και τους επιχειρηµατικούς του 
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στόχους. ∆ηµιουργείται µία αυξηµένη περιβαλλοντική συνείδηση στους εργαζόµενους στον 

οργανισµό και παράλληλα µειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχηµάτων πάνω στην εργασία. 

Συµπερασµατικά, η εφαρµογή ενός ΣΠ∆ από έναν οργανισµό δηµιουργεί πολλά 

πλεονεκτήµατα στην αγορά που κινείται αυτός, γιατί η εφαρµογή αυτού αποτελεί ένα µεγάλο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, αλλά και στο περιβάλλον, αφού συµβάλει στην συνεχή 

βελτίωση της προστασίας αυτού. 

 

 

7.5.3 Κόστη Εφαρμογής ΣΠΔ 

 

 

Τα πιθανά κόστη εφαρµογής ενός ΣΠ∆ από έναν οργανισµό είναι: 

• Κόστος επένδυσης και υποδοµών. 

• Κόστος εξωτερικών συµβούλων - πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού που θα 

κάνει την “προετοιµασία” για την εφαρµογή. 

• Κόστος εκπαίδευσης προσωπικού. 

• Κόστος υπεύθυνου περιβαλλοντικής διαχείρισης οργανισµού (εσωτερικός 

επιθεωρητής). 

• Κόστος µελέτης. 

• Μικρό κόστος δηµοσιοποίησης. 

• Μεγαλύτερο φορτίο εργασίας - επιπλέον εργατοώρες. 

 

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

εξαρτάται από το µέγεθος των οργανισµών (εργαζόµενοι - υποδοµές), καθώς και από την 

προϋπάρχουσα εµπειρία που υπάρχει πάνω στην εφαρµογή ΣΠ∆ (Κurt, 1998). 

 

 

7.6 Σύγκριση Εφαρμογής ISO 14001 / EMAS 

 

 

Σε γενικές γραµµές, το ISO 14001 είναι πιο δηµοφιλές από το ΕΜΑS. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται κυρίως στη διεθνή αναγνώριση που έχει το ISO 14001, ενώ το ΕΜΑS 

αναγνωρίζεται µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόµη, όµως, και µεταξύ των χωρών της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφές το προβάδισµα του ISO 14001 σε σχέση µε το ΕΜΑS, 

αφού, στην πλειοψηφία των χωρών, ο αριθµός των καταχωρηµένων επιχειρήσεων σύµφωνα 

µε το ISO 14001 είναι πολύ µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθµό των επιχειρήσεων που 

έχουν καταχωρηθεί σύµφωνα µε το ΕΜΑS. Σε ένα µικρό αριθµό χωρών (Νορβηγία, Βέλγιο, 

Λουξεµβούργο) αντιστοιχούν περίπου ισάριθµες καταχωρήσεις επιχειρήσεων στο ISO 14001 

και στο ΕΜΑS. Τέλος, σε δύο χώρες της ΕΕ, τη Γερµανία και την Αυστρία, οι καταχωρήσεις 

σύµφωνα µε το ΕΜΑS υπερτερούν κατά πολύ τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σύµφωνα µε το 

ISO 14001, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στην πετυχηµένη πολιτική προώθησης του 

ΕΜΑS που ακολουθούν οι δύο αυτές χώρες και η οποία θα έπρεπε να παραδειγµατίσει και τις 

υπόλοιπες χώρες.  

 

Ένας άλλος λόγος. για τον οποίο το ISO 14001 είναι πιο δηµοφιλές από το ΕΜΑS, 

είναι το γεγονός ότι το ISO 14001 αναφέρεται µόνο στην εφαρµογή Συστήµατος 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, ενώ το ΕΜΑS έχει µεγαλύτερες απαιτήσεις, όπως έχει 

προαναφερθεί (π.χ. συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, δηµοσιοποίηση περιβαλλοντικής 

δήλωσης), και κρίνεται αυστηρότερο. Οι απαιτήσεις αυτές, βέβαια, που καθιστούν, κατά 

κάποιο τρόπο, το ΕΜΑS λιγότερο ελκυστικό στα “µάτια” των επιχειρήσεων, θα έπρεπε στην 

ουσία να αποτελούν πλεονέκτηµα του ΕΜΑS, καθώς, µε την ορθή κάλυψή τους, η 

επιχείρηση εξασφαλίζει καλύτερες σχέσεις µε τις αρχές και το κοινό και κατ’ επέκταση η 

προστασία του περιβάλλοντος είναι πιο αποτελεσµατική. Το σηµείο αυτό κρίνεται 

απαραίτητο να τονιστεί από την Επιτροπή, καθώς και από τους αρµόδιους φορείς εντός των 

κρατών µελών, στη στρατηγική προώθησης του EMAS που ακολουθούν. Ένας τρίτος λόγος 

για τον οποίο το ISO 14001 είναι πιο διαδεδοµένο σε σχέση µε το ΕΜΑS, είναι οι πολλές 

κοινές απαιτήσεις του προτύπου µε τα πρότυπα για τα συστήµατα ποιότητας ISO 9000. Έτσι, 

για επιχειρήσεις που ήδη εφαρµόζουν Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε τα ISO 

9000, είναι πιο εύκολο και πιο οικονοµικό να εφαρµόσουν ΣΠ∆ σύµφωνα µε το ISO 14001. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

8.1 Συμπεράσματα Θεωρητικής Προσέγγισης  

 

 

Με την παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να εξεταστεί η έννοια της περιβαλλοντικής 

λογιστικής και η χρησιμότητά της για τις επιχειρήσεις ξεκινώντας αρχικά από την εμφάνιση 

της και προσεγγίζοντας τις απόψεις διαφόρων συγγραφέων. Σκοπός είναι η πλήρης 

κατανόηση του ορισμού της περιβαλλοντικής λογιστικής, των κατηγοριών της και της 

χρησιμότητάς της. 

 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής λογιστικής. Ο κύριος στόχος της 

διακυβέρνησης είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και η αποτελεσματική λειτουργία του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κάθε οντότητας. 

 

Η Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βοηθά τις εταιρείες στον 

περιβαλλοντικό έλεγχο των τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων και εφαρμόζεται σε όλες τις 

αναπτυγμένες χώρες για την πρόληψη βλαβών του περιβάλλοντος. 

 

Οι περιβαλλοντικοί δείκτες βοηθούν τους εκτιμητές και τους λογιστές στην καλύτερη 

κατανόηση της κατάστασης της εταιρείας. Οι βασικοί δείκτες απόδοσης είναι τα εργαλεία 

μέτρησης, τα οποία βοηθούν τους οργανισμούς ορίζοντας και μετρώντας την πρόοδό τους 

προς τους οργανωτικούς στόχους τους. Οι δείκτες αυτοί είναι χρήσιμοι για την μέτρηση της 

επιτυχίας μιας συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

Η Shell είναι μια από τις εταιρείες που εφαρμόζουν την περιβαλλοντική λογιστική, με 

σκοπό την ανάπτυξη μιας ασφαλής, αποτελεσματικής και κερδοφόρας επιχείρησης. Για τον 

λόγο αυτόν έχει συνεργαστεί με διάφορες οργανώσεις, όπως τη Διεθνούς Ένωσης για τη 

Διατήρηση της Φύσης. 
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 Το περιβαλλοντικό κόστος είναι οι περιβαλλοντικές δαπάνες, το κόστος της πρόληψης 

και της μείωσης των περιβαλλοντικών ζημειών, ενώ αντίθετα τα οφέλη για την 

αναδιοργάνωση των διαδικασιών της εταιρείας και οι επιπτώσεις στην αύξηση των εσόδων 

και τη μείωση του κόστους και της φορολογικής τιμής περιλαμβάνονται στα περιβαλλοντικά 

οφέλη της εταιρείας. 

 

 Το GRI προωθεί την οικονομιή βιωσιμότητα των οργανισμών και παρουσιάζει τις 

ανθρώπινες και οικολογικές επιπτώσεις των επιχειρήσεων, όπως τις ανάγκες των 

ενδιαφερόμενων μερών. Παράλληλα, οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάζουν τις 

πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη και την τωρινή κατάσταση της εταιρείας, πληροφορίες 

για τα οικονομικά, περιβαλλοντικά, θεσμικά και κοινωνικά στοιχεία που  συνδέονται με τη 

βιωσιμότητα. 

 

 Το δίκαιο του περιβάλλοντος ρυθμίζει τους κανόνες και τους νόμους που διέπουν την 

περιβαλλοντική λογιστική. Σκοπός τους είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η 

καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να 

υπάρχει μια υψηλή ποιότητα αυτού. Τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΑ δίνουν κανόνες και τρόπους 

σωστής εφαρμογής της περιβαλλοντικής λογιστικής. 

 

 Τέλος, τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ελέγχουν και αξιολογούν την 

εφαρμογή τηυς περιβαλλοντικής λογιστικής και της κατάστασης που επικρατεί στην εταιρεία. 

Με το πρότυπο ISO 14001 ποσοτικοποιούνται και ορίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή 

της επίτευξης τους. Ελέγχονται ώστε να πετύχουν την ικανοποιητική εφαρμογή και τις 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου, 

EMAS, είναι μια καινούρια προσέγγιση στην προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο τη 

συνεχή βελτίωση των επιδόσεων σε περιβαλλοντικά θέματα. 

 

 Έτσι, η περιβαλλοντική λογιστική εφαρμόστηκε με σκοπό την επίδραση του κόστους 

και των πρώτων υλών που έχουν σχέση με το περιβάλλον και επιδρούν στην παραγωγική 

διαδικασία. 

 

 

 

8.2 Προοπτικές – Προτάσεις 



91 
 

 

Η χρηματοοικονομική και η περιβαλλοντική πληροφόρηση αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή 

αξιολόγησης της δράσης και της απόδοσης μιας εταιρείας. Η απόκτηση νοήματος και αξίας 

απαιτεί ανταπόκριση στις συνθήκες και στις απαιτήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος για 

ορθολογική πληροφόρηση των μετόχων και των ενδιαφερόμενων μερών. 

 

      Η πιστή εφαρμογή συγκεκριμένων λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων είναι 

απαραίτητη για την εξέταση των οικονομικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών σε κοινή 

βάση. Τα ΔΛΠ και ΔΠΧΑ παρέχουν μεγάλης έκτασης πληροφορίες με πολλές λεπτομέρειες 

πο βοηθούν τον χρήστη των πληροφοριών. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να συντάσσονται σε 

ευρεία κλίμακα από τους λογιστές και τους διοικούντες των εταιρειών. Επιπρόσθετα, 

οφείλουν να εξετάζουν τις επιπτώσεις των πράξεών τους στο περιβάλλον, επιπτώσεις σε 

κοινωνία και ανθρώπους. Η περιβαλλοντική λογιστική έχει αρχίσει να εισχωρεί στις εταιρείες 

και να εφαρμόζεται σε άλλες σε μικρότερο και σε άλλες εταιρείες σε μεγαλύτερο βαθμό. 
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