
 

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΤΣΩΝΟΥ 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 

Ιανουάριος 2019 



ii 

 

Περίληψη 

Ο «πράσινος» προσανατολισμός της σύγχρονης επιχειρηματικότητας μοιάζει 

αναπόδραστη εξέλιξη ενόψει των νέων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 

οικονομικών επιταγών. Τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του 

περιβάλλοντος έχουν καταστεί μία από τις πρώτες πολιτικές προτεραιότητες, κυρίως 

στις δυτικές χώρες, με ταυτόχρονη αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω 

από τις οικολογικές και ενεργειακές διαστάσεις της κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, οι 

επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν με μια αλλαγή φιλοσοφίας, δίνοντας 

έμφαση στην ενεργειακή επάρκεια, την περιβαλλοντική διαχείριση και 

αποδοτικότητα των παραγωγικών διαδικασιών, των προϊόντων και υπηρεσιών που 

σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και παρέχουν. Οι έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

πράσινης επιχειρηματικότητας και των πράσινων αγορών χρωματίζουν αντίστοιχα τη 

στρατηγική και τις ευκαιρίες σε μια σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με 

κυριότερες τις πράσινες τεχνολογίες, τη διαχείριση φυσικών πόρων και αποβλήτων, 

την ενεργειακή παραγωγή και εξοικονόμηση, την πράσινη χημεία και συσκευασία. 

Για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε αυτούς τους τομείς, η 

«πράσινη» επιχείρηση οφείλει να ενσωματώσει μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική 

πολιτική στο επίπεδο των στρατηγικών και εργαλείων του μάρκετινγκ που εφαρμόζει.  



iii 

 

Abstract 
 

The “green” orientation of modern entrepreneurship seems like an inescapable reality 

and a fact, due to new environmental, social and economic imperatives. Issues related 

to environmental protection have become one of the first policy priorities, especially 

in Western countries, in tandem with the rising citizens’ awareness of ecology and 

energy dimensions of consumption. The ensuing call upon businesses for a mentality 

shift, stresses energy efficiency, environmental management and performance of the 

production processes, products and services designed, implemented and provided.  

The concepts of sustainable development, green entrepreneurship and green markets 

prescribe the respective strategies and opportunities for a series of business activities 

most importantly, green technologies, natural resources and waste management, 

energy generation and saving, green chemicals and packaging. Should a “green 

enterprise” wish to develop a competitive advantage in such fields, an integrated 

environmental policy must run through its marketing strategy and tools.  
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Εισαγωγή 

 

Διάφορα ανησυχητικά φαινόμενα η κλιματική αλλαγή, η αύξηση των μέσων 

θερμοκρασιών και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου οδηγούν σε όλο και πιο 

αρνητικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να 

αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Αυτή η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, 

κατανάλωσης ενέργειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει ήδη αποτελέσει 

αντικείμενο αρκετών ερευνητικών μελετών. 

Η γραμμική οικονομική δραστηριότητα σχεδιάζεται και πραγματοποιείται 

ερήμην της επάρκειας του οικοσυστήματος που τη φιλοξενεί, στερείται 

μακροπρόθεσμης προοπτικής και συνεπάγεται όχι μόνο οικολογική αλλά και 

οικονομική ζημιά, λόγω της αύξησης του κόστους που έρχεται σαν αποτέλεσμα από 

την ανεπάρκεια των φυσικών πόρων. Εντούτοις, η προστασία του περιβάλλοντος και 

η οικονομική ανάπτυξη δεν βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση, αλλά αποτελούν η 

μια προϋπόθεση της άλλης (Καρβούνης& Γεωργακέλλος, 2003).  

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν μια σειρά νέων 

προκλήσεων στην περιβαλλοντική διαχείριση. Επιπλέον, η ανάγκη για φιλικά προς το 

περιβάλλον προϊόντα καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική, καθώς οι καταναλωτές 

παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έτσι, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο στόχος 

είναι να δημιουργηθούν βιώσιμες προοπτικές για επιχειρήσεις και καταναλωτές. 

Εξάλλου, η ενσωμάτωση της βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης στη στρατηγική 

μιας επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει βασική πηγή ανάπτυξης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και διαμόρφωσης της νέας περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας 

(Χρηστάκης, χ. ημ.).  

Για τον λόγο αυτό, η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη 

συστηματοποίηση και συνθετική παρουσίαση του περιεχομένου και των διαστάσεων  

της πράσινης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, καθώς και των κύριων πεδίων και 

τομέων πράσινης επιχειρηματικής δράσης. Περαιτέρω στόχος είναι η διερεύνηση των 

δυνητικών πεδίων συγκριτικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις, μέσα από την 
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ανάπτυξη πράσινων στρατηγικών και την υιοθέτηση εργαλείων μάρκετινγκ και 

ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής.  

Μεθοδολογικά, η παρούσα έρευνα βασίζεται στις γενικές επιστημονικές 

μεθόδους της ανάλυσης, της σύγκρισης και της σύνθεσης της υφιστάμενης 

βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας και στοχευμένων μελετών, καθώς και των διαθέσιμων 

ποσοτικών ερευνών. Η υστέρηση σε νέα ερευνητικά δεδομένα αντισταθμίζεται λόγω 

της δυνατότητας μετα-ανάλυσης της πληθώρας υφιστάμενων μελετών και της 

ευρύτερης και διαχρονικής επισκόπησης έναντι μιας περιορισμένης ποσοτικής 

έρευνας. Η εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος βασίστηκε σε 

θεματική αναζήτηση και αναζήτηση με λέξεις κλειδιά στις κυριότερες ηλεκτρονικές 

μηχανές αναζήτησης (Google Scholar), ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων (π.χ. Sage 

Journals, Semantic Scholar, ResearchGate), αλλά και σε ιστοσελίδες ερευνητικών 

οργανισμών και εξειδικευμένων φορέων (π.χ. ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΕΕ, 

ΓΣΕΒΕΕ, ΤΕΕ, ΕΒΕΑ, ΕΟΜΜΕΧ).  

Ως προς τη δομή της, η εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, 

ακολουθώντας μια προσέγγιση από το γενικό στο ειδικό, με κύρια ερωτήματα το «τι- 

που- πως» της πράσινης επιχειρηματικότητας. Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο 

επιχειρείται μια εισαγωγική αποσαφήνιση συγγενών εννοιών που επιδρούν στη 

δυναμική των επιχειρήσεων (πράσινη/βιώσιμη ανάπτυξη, πράσινη 

επιχειρηματικότητα, πράσινη αγορά) και χρησιμοποιούνται συχνά στη σχετική 

βιβλιογραφία. Το τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσει πράσινες δραστηριότητες και τομείς 

που παρέχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Στο τέταρτο κεφάλαιο διερευνάται η 

σύζευξη των εννοιών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και του πράσινου μάρκετινγκ 

με την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο αναλύει 

περαιτέρω το πως συμβάλλουν οι πράσινες στρατηγικές και τα εργαλεία μιας 

συνολικής περιβαλλοντικής πολιτικής στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 

επιχειρήσεων. Η εργασία κλείνει με τη διατύπωση των σημαντικότερων 

συμπερασμάτων.  
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1. Πράσινη ανάπτυξη. Αποσαφήνιση ορισμών 

 

1.1. Εισαγωγικά στοιχεία. 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η τελευταία οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 

είχε ως αποτέλεσμα τον επαναπροσδιορισμό, σε μεγάλο βαθμό, του τρόπου και της 

έντασης με την οποία επιδρά ο ανθρώπινος παράγοντας στο περιβάλλον. Ωστόσο, 

εξαιτίας της επανόδου εν πολλοίς, στην «κανονικότητα» στο οικονομικό επίπεδο με 

τους συμβατικούς όρους μεγέθυνσης, αναμένεται η εντατικοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, σε βαθμό να υπερβαίνουν τα επίπεδα που 

διαπιστώθηκαν πριν από την ύφεση. Για να αντιμετωπιστούν αντίστοιχοι 

προβληματισμοί, προσδιορίστηκε μια νέα στρατηγική στο πλαίσιο της δράσης του 

ΟΟΣΑ, η λεγόμενη Στρατηγική για την Πράσινη Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ, 2014). 

Σύμφωνα με τον ορισμό που διατύπωσε ο ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ, 2011), η πράσινη 

ανάπτυξη σημαίνει τη λήψη μέτρων που ευνοούν την ανάπτυξη και την οικονομική 

μεγέθυνση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ο πλανήτης είναι σε θέση να εξακολουθεί 

να παρέχει τους πόρους και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην 

ευημερία της κάθε χώρας. Η πράσινη ανάπτυξη επικεντρώνεται στην επιτάχυνση των 

επενδύσεων και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα 

προσφέρουν νέες οικονομικές ευκαιρίες. Ο Reilly (2012) διαπιστώνει ότι η ώθηση για 

την πράσινη οικονομική ανάπτυξη εκφράζει την πρόθεση να κατευθυνθεί η οικονομία 

προς τις τεχνολογίες και τα πρότυπα κατανάλωσης που δημιουργούν θέσεις εργασίας 

και ευημερία, ενώ μειώνουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

Η πράσινη ανάπτυξη επικεντρώνεται δηλαδή, σε οικονομικά αποδοτικούς 

τρόπους μείωσης της πίεσης προς το περιβάλλον, επιτρέποντας τη μετάβαση σε νέα 

μοντέλα ανάπτυξης, τα οποία με τη σειρά τους θα καταφέρουν να περιορίσουν την 

επιχειρηματική δράση ευρέως, μέσα σε κρίσιμα και συγκεκριμένα τοπικά, 

περιφερειακά και παγκόσμια περιβαλλοντικά όρια. Σύμφωνα με τις υποθέσεις της 

προσέγγισης αυτής, οι στρατηγικές οικολογικής ανάπτυξης που αναπτύσσονται σε 

εθνικό επίπεδο θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη φιλική προς το περιβάλλον 
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συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, να προάγουν τη βέλτιστη 

ανακατανομή της εργασίας, του κεφαλαίου και της τεχνολογίας στις πράσινες 

επιχειρήσεις και να παράσχουν κίνητρα για την ανάπτυξη οικολογικών καινοτομιών 

(Kijek & Kasztelan, 2013). 

Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται την ανάλυση κρίσιμων ζητημάτων 

παρουσιάζοντας σημαντικούς όρους, ώστε να είναι εφικτή η ακριβής περιχαράκωση 

της έννοιας της πράσινης ανάπτυξης. Θα πρέπει, εξάλλου, να εξακριβωθεί η ακριβής 

σχέση συμπληρωματικών εννοιών, όπως της πράσινης ανάπτυξης, της πράσινης 

οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτές οι τρεις έννοιες είναι λογικά 

διασυνδεδεμένες και θα πρέπει να εξηγηθούν λεπτομερώς. Επιπρόσθετα, θα 

διερευνηθεί η διασύνδεση της προσπάθειας αναδιάρθρωσης της οικονομίας με την 

υιοθέτηση των λεγόμενων «πράσινων» λύσεων (πράσινη οικονομία), τις οποίες η 

προσέγγιση της στρατηγικής πράσινης ανάπτυξης θέτει ως βασική προϋπόθεση της 

πορείας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

1.2. Η έννοια της πράσινης ανάπτυξης 

 

Στην σημερινή εποχή, η παγκόσμια οικονομία θα πρέπει να αντιμετωπίσει δύο 

βασικές προκλήσεις. Από την μια πλευρά, υπάρχει η ανάγκη διαρκούς ανάπτυξης, η 

οποία σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό και από 

την άλλη, υπάρχει η συνακόλουθη αυξανόμενη πίεση στο περιβάλλον, η οποία πρέπει 

να αμβλυνθεί άμεσα, κυρίως μέσω της σωστής εσωτερικοποίησης των εξωτερικών 

επιπτώσεων ως προς αυτό. 

Λόγω της κλίμακας των υφιστάμενων κινδύνων, οι βασικές προκλήσεις 

αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Απαιτούν την ανάληψη 

συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων, αλλά η έλλειψη κοινού προσανατολισμού στις 

διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τον καταμερισμό των επιβαρύνσεων αποτελεί 

τροχοπέδη ως προς αυτό. Οι εμπλεκόμενες χώρες εξετάζουν, ακόμα και σήμερα, 

ανεξάρτητα τους πιθανούς τρόπους για να εξισορροπήσουν τις εθνικές τους πορείες 

οικονομικής ανάπτυξης με πιθανά προβλήματα, όπως η περιβαλλοντική ρύπανση και 
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η εξάντληση των φυσικών πόρων. Οι παραπάνω συνθήκες οδήγησαν, μεταξύ άλλων, 

στην εμφάνιση της έννοιας της πράσινης ανάπτυξης (Satbyul et al., 2014). 

Το 2009, εν μέρει ως απάντηση στην παγκόσμια οικονομική ύφεση, η Νότια 

Κορέα υιοθέτησε την Εθνική Στρατηγική για την Πράσινη Ανάπτυξη και το 

Πενταετές Σχέδιο για την Πράσινη Ανάπτυξη. Από τότε, η Νότια Κορέα ήταν ο 

κύριος πρεσβευτής αυτής της ατζέντας που την προώθησε σε ολόκληρο τον κόσμο, 

κυρίως μέσω των διεργασιών που λάμβαναν χώρα στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ. Κατά τη 

σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών του ΟΟΣΑ τον Ιούνιο του 2009, 30 μέλη και 

πέντε υποψήφιες χώρες (που συνολικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του 

συνολικού παγκόσμιου οικονομικού δυναμικού) υιοθέτησαν κοινή δήλωση, σύμφωνα 

με την οποία η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική ανάπτυξη μπορούν να 

είναι παράλληλες.  

Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η έναρξη εργασιών σχετικά με τη στρατηγική της 

πράσινης ανάπτυξης, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνολογικών πτυχών της 

(UNESCAP, 2012). Επί του παρόντος, ο ΟΟΣΑ είναι ο κορυφαίος διακρατικός 

φορέας που υποστηρίζει την εφαρμογή της πράσινης ανάπτυξης στις χώρες μέλη του. 

Επιπλέον, πολλοί άλλοι διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά 

και ομάδες προβληματισμού από επιφανή στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, 

καθώς και εκπρόσωποι του επιστημονικού κόσμου επικεντρώθηκαν στην πράσινη 

ανάπτυξη, με αποτέλεσμα την παραγωγή και διατύπωση διάφορων ορισμών, κάποιοι 

από τους οποίους παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 1. Οι σημαντικότεροι ορισμοί για την πράσινη ανάπτυξη 

Πηγή Ορισμός 

Δημοκρατία της Κορέας (2009) 

Η πράσινη ανάπτυξη αναφέρεται στη 

βιώσιμη ανάπτυξη που μετριάζει τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και 

αποτρέπει την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος. Αποτελεί επίσης ένα νέο 
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Πηγή Ορισμός 

μοντέλο εθνικής ανάπτυξης που 

δημιουργεί νέα κίνητρα ανάπτυξης και 

νέες θέσεις εργασίας μέσω της πράσινης 

τεχνολογίας και της καθαρής ενέργειας 

Framework Act on Low Carbon & 

Green Growth (Republic of Korea, 2010) 

Είναι η ανάπτυξη που επιτυγχάνεται 

εξοικονομώντας και χρησιμοποιώντας 

αποτελεσματικά την ενέργεια και τους 

πόρους για τη μείωση των κλιματικών 

αλλαγών και των ζημιών στο περιβάλλον, 

εξασφαλίζοντας νέα κίνητρα ανάπτυξης 

μέσω της έρευνας και ανάπτυξης της 

πράσινης τεχνολογίας, δημιουργώντας 

νέες ευκαιρίες απασχόλησης και 

επιτυγχάνοντας την αρμονία μεταξύ της 

οικονομίας και του φυσικού 

περιβάλλοντος 

Κυβέρνηση της Ρουάντα (2011) 

Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί μια έννοια 

που αναγνωρίζει ότι η προστασία του 

περιβάλλοντος είναι η κινητήρια δύναμη 

της παγκόσμιας και της εθνικής 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Αναπροσανατολίζει την κοινωνία στην 

επίτευξη ποιοτικής ανάπτυξης 

περισσότερο, παρά στην απλή αύξηση 

του ΑΕΠ 

ΟΟΣΑ (2011) 

Η πράσινη ανάπτυξη έχει ως στόχο να 

προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και 

μεγέθυνση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων 

και τη συνέχιση της ύπαρξης των 
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Πηγή Ορισμός 

φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών 

υπηρεσιών στις οποίες στηρίζεται η 

ευημερία των ατόμων 

Παγκόσμια Τράπεζα (2012) 

Είναι εκείνη η ανάπτυξη η οποία είναι 

αποτελεσματική στη χρήση των φυσικών 

πόρων, καθαρή στο βαθμό που 

ελαχιστοποιεί τη ρύπανση και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και είναι 

αποτελεσματική στην προστασία των 

φυσικών κινδύνων 

UNESCAP (2012) 

Είναι εκείνη η ανάπτυξη που προσφέρει 

περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική 

πρόοδο για την προώθηση της ανάπτυξης 

χαμηλών εκπομπών αερίων επιβλαβών 

για το περιβάλλον 

Global Green Growth Institute (2012) 

Αποτελεί ένα νέο επαναστατικό 

αναπτυξιακό πρότυπο που διατηρεί την 

οικονομική ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα 

εξασφαλίζει την κλιματική και 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

Πηγή: Allen & Clouth, (2012). 

 

1.3. Η στρατηγική για την πράσινη ανάπτυξη 

 

Το 2011, στη τη διάρκεια του φόρουμ του ΟΟΣΑ, παρουσιάστηκε ένα πακέτο 

εγγράφων που αποτελεί μέρος της λεγόμενης στρατηγικής για την πράσινη ανάπτυξη. 

Η στρατηγική θεωρείται χρήσιμο εργαλείο για την προσθήκη δυναμικής στην 
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οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας μέσω της 

βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, της αύξησης της ενεργειακής και υλικής 

αποτελεσματικότητας και της ορθής αποτίμησης των περιβαλλοντικών υπηρεσιών 

(ΟΟΣΑ, 2012).  

Η στρατηγική για την πράσινη ανάπτυξη (ΟΟΣΑ, 2012): 

 Πρέπει καταρχήν να συμβάλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός νέου 

πλαισίου για τους εθνικούς λογαριασμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα και τη γενική κοινωνική πρόνοια.  

 Δεύτερον, θα πρέπει να παρέχει συγκεκριμένα εργαλεία και συστάσεις για τη 

διαμόρφωση εθνικών πολιτικών που θα βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να 

αλλάξουν αποτελεσματικά και να στραφούν στην αειφόρο οικονομία και να 

επιτύχουν στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Τρίτον, πρέπει να αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφοριών για τους τρόπους 

στήριξης της πράσινης ανάπτυξης σε χώρες με αναδυόμενες και 

αναπτυσσόμενες οικονομίες.  

 Τέταρτον, η στρατηγική θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ζητήματα 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, γεγονός που 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό από την άποψη της κοινωνικής διάστασης της 

αειφόρου ανάπτυξης.   

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για 

την πράσινη ανάπτυξη είναι απαραίτητη επειδή ο αντίκτυπος των κοινωνικών και 

οικονομικών διαδικασιών στα διάφορα συστήματα προκαλεί ανισορροπία και 

κινδύνους τόσο για τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, όσο και για τις διαρκείς 

αναπτυξιακές διαδικασίες. Επιπλέον, το φυσικό κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου του 

ορυκτού πλούτου, συχνά υποτιμάται και η διαχείρισή του γίνεται με μη 

αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί κόστος για την οικονομία 

και συμβάλλει στην επιδείνωση της συνολικής κοινωνικής ευημερίας (OECD, 2011).  

Η έλλειψη συνεκτικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων 

προκαλεί αβεβαιότητα, αναστέλλοντας τις επενδύσεις και την καινοτομία και έτσι 

μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία της αειφόρου ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, οι 

στόχοι των εθνικών στρατηγικών και των προγραμμάτων πράσινης ανάπτυξης είναι η 
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παρακίνηση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών προς την κατεύθυνση των 

φιλικών προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων, της ομαλής και δίκαιης ανακατανομής 

των θέσεων εργασίας, του κεφαλαίου και των τεχνολογικών εφαρμογών και της 

αξιοποίησης των κατάλληλων κινήτρων στο πλαίσιο της ανάπτυξης οικολογικών 

καινοτομιών (ΟΟΣΑ, 2012). 
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2. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις και η πρόκληση της πράσινης 

ανάπτυξης. Βιωσιμότητα 

 

2.1. Το περιβάλλον της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και οι 

περιβαλλοντικές προκλήσεις 

 

Τα τελευταία χρόνια, το περιβάλλον έχει γίνει ένα ζωτικό και κρίσιμο ζήτημα 

που επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής, οδηγώντας στην εμφάνιση της 

έννοιας της πράσινης αγοράς. Ως εκ τούτου, τα ζητήματα που σχετίζονται με την 

προστασία του περιβάλλοντος έχουν καταστεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες 

κυρίως στις δυτικές χώρες. Από την άποψη αυτή, η ανάγκη παραγωγής οικολογικών 

και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων έχει αναγκάσει τις επιχειρήσεις να 

επικεντρωθούν περισσότερο στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το ζήτημα του 

περιβάλλοντος έχει κάνει τους καταναλωτές από την άλλη πλευρά, να σκεφτούν νέες 

παραμέτρους σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν (Sharma & Kushwaha, 2015). 

Σήμερα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος 

μεταξύ των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο και η συμπεριφορά των καταναλωτών 

κινείται προς αύξηση της ζήτησης για φιλικά προς το περιβάλλον ή πράσινα 

προϊόντα. Η εμφάνιση της πράσινης αγοράς δημιούργησε ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μεταξύ υπεύθυνων και μη υπεύθυνων εταιρειών, με τρόπο που ώθησε 

συνολικά τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν περισσότερο στην παραγωγή προϊόντων 

με οικολογικό πρόσημο. Φαίνεται ότι η εξέλιξη αυτού του φαινομένου απαιτεί την 

εμφάνιση επιχειρηματιών που ανακαλύπτουν και αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους 

παρουσιάζονται, ειδικά στον τομέα αυτό (Sharma & Kushwaha, 2015). 

Στην πραγματικότητα, οι επιχειρηματίες εισάγουν στην αγορά πράσινα 

προϊόντα και τεχνολογίες και παρέχουν το έδαφος για πράσινη επιχειρηματικότητα 

μέσω της μετατροπής προτύπων και πρωτότυπων ιδεών σε απτά εμπορικά προϊόντα, 

ώστε τελικά να εισάγονται στην αγορά πράσινα προϊόντα και τεχνολογίες. Οι 

υπάρχουσες δομές σε πολλές σύγχρονες κοινωνίες είναι ασταθείς και η επίτευξη 
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αειφόρου ανάπτυξης απαιτεί έναν νέο τρόπο σκέψης για την αλλαγή αυτών των 

δομών, όπως είναι τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συστήματα. 

Με την υιοθέτηση της αντίληψης που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη φύση, 

προτείνεται η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ περιβάλλοντος και επιχειρήσεων και των συνεργειών τους. Τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα υπογραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή 

ανάπτυξη. Στη διαδικασία της εμφάνισης της πράσινης αγοράς, οι επιχειρήσεις πρέπει 

να δίνουν την ίδια προσοχή στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς όπως 

στους οικονομικούς τους στόχους. Πολλοί ερευνητές συγκλίνουν στην πράσινη 

επιχειρηματικότητα ως την κινητήρια δύναμη πίσω από την εμφάνιση μιας νέας 

οικονομικής ανάπτυξης με την εμφάνιση της πράσινης αγοράς. Από την άλλη πλευρά, 

οι κυβερνήσεις, οι ιδιωτικοί οργανισμοί και τα άτομα έχουν διατυπώσει ένα ευρύ 

φάσμα εργαλείων, προτύπων και μέσων πολιτικής για να ενθαρρύνουν και να 

διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με ορισμένες περιβαλλοντικές 

παραμέτρους (Nikolaou et al., 2011). 

Έχουν γίνει πολλές έρευνες στους τομείς της πράσινης αγοράς, της πράσινης 

επιχειρηματικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Ωστόσο, λιγότερες έρευνες έχουν 

εξετάσει εμπειρικά τους τρεις τομείς για να ερευνήσουν την επίδραση της ανάδυσης 

της πράσινης αγοράς στην πράσινη επιχειρηματικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Στην συνέχεια του κεφαλαίου αυτού γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα 

που σχετίζεται με το πώς η εμφάνιση της πράσινης αγοράς επηρεάζει την πράσινη 

επιχειρηματικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

2.2. Πράσινη Αγορά 

 

Τα τελευταία χρόνια, έχει έρθει στο προσκήνιο ένα νέο σενάριο που 

επικεντρώνεται στην τάση της αγοράς για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και 

υπηρεσίες που ονομάζονται «πράσινες». Ο κύριος λόγος για τον οποίο έχουν λάβει 

χώρα αυτές οι αλλαγές είναι η αυξανόμενη πίεση στο ανθρώπινο περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένης της εξάπλωσης της ρύπανσης και των επιβλαβών συνεπειών 

που αυτή επιφέρει. Ως εκ τούτου, οι ομάδες καταναλωτών, οι επιχειρηματικές 
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οργανώσεις και οι κυβερνήσεις έχουν λάβει σοβαρά υπόψη το θέμα (Nikolaou et al., 

2011). 

Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τις 

περιβαλλοντικές αλλαγές οδήγησε στην αλλαγή της μορφής των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που ζητούνται και παράγονται. Με την εμφάνιση της πράσινης αγοράς, 

εμφανίστηκαν ορισμένες νέες έννοιες στον τομέα της διαχείρισης, όπως η πράσινη 

αγορά, η διαχείριση της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας και η διαχείριση 

αποβλήτων. Όλα αυτά τα μέτρα όχι μόνο ανταποκρίνονται στην ανάγκη του 

καταναλωτή, αλλά και εγγυώνται ένα καθαρό και πράσινο περιβάλλον. Σήμερα, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα στις 

δραστηριότητές τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους, 

να δεσμευτούν για την κοινωνική τους ευθύνη και να προστατεύσουν τα δικαιώματα 

των καταναλωτών (Nikolaou et al., 2011). 

Παράγοντες, όπως η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για το περιβάλλον, 

που επιδρούν στη καταναλωτική συμπεριφορά και τους στρέφουν προς τα πράσινα ή 

οικολογικά προϊόντα, έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της πράσινης αγοράς. Η 

«πράσινη αγορά» θεωρείται από πολλούς ως μια αυξανόμενη οικονομική ευκαιρία 

για πράσινα προϊόντα, πράσινο σχεδιασμό, πράσινη αλυσίδα εφοδιασμού και πράσινη 

παραγωγή. Η αναδυόμενη πράσινη αγορά είναι μια αγορά που προσφέρει πολλές 

ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, όπως η πράσινη αλυσίδα εφοδιασμού, η πράσινη 

παραγωγή, ο πράσινος σχεδιασμός και πολλά άλλα. Το σημερινό σενάριο της αγοράς 

δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες να ενδυναμώσουν και να 

αναπτύξουν την πράσινη επιχειρηματικότητα (Sharma & Kushwaha, 2015). 

 

2.3. Πράσινη Επιχειρηματικότητα 

 

Η έννοια της πράσινης επιχειρηματικότητας είναι ένα νέο θέμα που έχει 

προσελκύσει την προσοχή της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 και έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η 

πράσινη επιχειρηματικότητα δημιουργεί νέα προϊόντα και τεχνολογίες για την 

επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στην αρχική του μορφή, ο όρος προέρχεται 
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από το συνδυασμό της επιχειρηματικότητας και κάποιων περιβαλλοντικών όρων. 

Ωστόσο, πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πλήρης και σαφής ορισμός για 

αυτό. Κάποιοι άλλοι αναφέρουν ισοδύναμα στοιχεία όπως οι «επιχειρηματίες με 

πράσινες ανησυχίες». Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι ένα νέο είδος 

επιχειρηματικότητας, με δέσμευση για παραγωγικές διαδικασίες με περιβαλλοντική 

συμβατότητα. Συνδυάζει την παθητική επιχειρηματική αίσθηση με την αναγνώριση 

της βιωσιμότητας και με άλλες αρχές του περιβαλλοντικού κινήματος, στις οποίες 

πρέπει να προσδιορίζεται και να ορίζεται σε κάθε περίπτωση η συμβατότητα με το 

περιβάλλον (York & Venkataraman, 2010). 

Ένας πράσινος επιχειρηματίας είναι ένας επιχειρηματίας που έχει ως στόχο να 

επωφεληθεί από τις πράσινες επιχειρήσεις. Η πράσινη επιχείρηση αναφέρεται στη 

φύση, την ανανέωση του προϊόντος και τις πράσινες πολιτικές εντός του οργανισμού. 

Τα πράσινα προϊόντα και τεχνολογίες εισάγονται στην αγορά από τους «πράσινους 

επιχειρηματίες». Είναι εξάλλου, οι οικονομικοί ακτιβιστές που προωθούν την 

πράσινη επιχειρηματικότητα μέσω της μετατροπής προτύπων και πρωτοτύπων σε 

απτά επιχειρηματικά προϊόντα (Kirkwood & Walton, 2014). 

Η πλειονότητα των μηχανισμών πολιτικής που επιτρέπουν την πράσινη 

ανάπτυξη αποσκοπεί στον εντοπισμό τεχνολογικών καινοτομιών που μειώνουν τον 

αντίκτυπο του ανθρώπου στο περιβάλλον και εξετάζουν παγκόσμια περιβαλλοντικά 

ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή. Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι ένα 

αυξανόμενο φαινόμενο, αλλά απαιτεί ακόμη βαθύτερη διερεύνηση, καθώς αποτελεί 

επίσης ένα ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα της επιχειρηματικότητας που επιδιώκει να 

ενσωματώσει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη των επιχειρήσεων, 

προκειμένου να προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για αυτές (Khanna, 2011). 

Έτσι, μπορεί να ειπωθεί ότι η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι ένα νέο είδος 

επιχειρηματικότητας που δεσμεύεται να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, μπορούμε να πούμε ότι η πράσινη επιχειρηματικότητα δεν σχετίζεται πλέον 

με την δράση μιας απλής επιχείρησης, αλλά αποτελεί ένα είδος κοινωνικής 

δραστηριότητας που στοχεύει στην προστασία και τη διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος. 
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2.4. Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

Η αειφόρος ανάπτυξη μαζί με την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τις συνιστώσες της προσπάθειας μιας κοινωνίας να 

αποκτήσει συνεχή ανάπτυξη πέρα από την οικονομική μεγέθυνση. Η αειφόρος 

ανάπτυξη είναι ένα οργανωτικό στοιχείο που υποστηρίζει μη ανανεώσιμους και 

περιορισμένους πόρους με στόχο τη διατήρησή τους για τις επόμενες γενιές. Αποτελεί 

μια διαδικασία που υπόσχεται το επιθυμητό μέλλον για τις ανθρώπινες κοινωνίες, 

στις οποίες οι συνθήκες διαβίωσης και η χρήση των πόρων θα καλύψουν τις 

ανθρώπινες ανάγκες χωρίς να καταστρέφουν την ακεραιότητα, την ομορφιά και τη 

σταθερότητα των ζωτικών συστημάτων (Garg, 2015). 

Η αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει ότι η επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης γίνεται με τρόπο που δεν εκμεταλλεύεται όλους τους φυσικούς πόρους 

μιας χώρας, διατηρώντας παράλληλα και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων που χρησιμοποιούν την ικανότητα των οικοσυστημάτων γύρω τους. Ένας 

από τους στόχους της ανάπτυξης, ιδίως της αειφόρου ανάπτυξης, είναι η εστίαση 

στην προστασία του περιβάλλοντος. ως εκ τούτου, η αειφόρος ανάπτυξη ως 

επιχειρηματική πρόκληση ήταν ανέκαθεν στην πρώτη γραμμή της χάραξης πολιτικής 

τις τελευταίες δύο δεκαετίες (Hall & Leno, 2010). 

Η αειφόρος ανάπτυξη παρέχει λύσεις σε διαρθρωτικά, κοινωνικά και 

οικονομικά πρότυπα ανάπτυξης για την πρόληψη προβλημάτων όπως η καταστροφή 

των φυσικών πόρων, η υποβάθμιση των βιολογικών συστημάτων, η ρύπανση, η 

αλλαγή του κλίματος, η υπερβολική αύξηση του πληθυσμού, οι κοινωνικο-

οικονομικές ανισότητες και η υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής τόσο στο παρόν 

όσο και στο μέλλον. Συμπερασματικά, η αειφόρος ανάπτυξη σχετίζεται με τη 

διαδικασία βέλτιστης χρήσης των πόρων, τη σωστή κατεύθυνση των επενδύσεων, την 

τεχνολογική ανάπτυξη και τις θεσμικές αλλαγές που είναι συμβατές με τις ανάγκες 

του παρόντος και του μέλλοντος. 
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2.5. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Από την επισκόπηση του υφιστάμενου θεωρητικού υπόβαθρου καθώς και 

προηγούμενων ερευνών που σχετίζονται με το υπό μελέτη ζήτημα αναδεικνύονται οι 

προκλήσεις, οι ευκαιρίες και ο αντίκτυπος της πράσινης επιχειρηματικότητας. Ο 

παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνθετικά έναν κατάλογο των σημαντικότερων 

σύγχρονων αναφορών στο εν λόγω θέμα. 

 

Πίνακας 2. Οι σημαντικότερες σύγχρονες έρευνες σχετικά με την πράσινη 

επιχειρηματικότητα 

Συγγραφείς Τίτλος έρευνας Κεντρικά συμπεράσματα 

Horisch (2016) 

Επιχειρηματικότητα 

που προάγει τη 

βιώσιμη ανάπτυξη  

Η επιχειρηματικότητα έχει τη 

δυνατότητα να διευκολύνει τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση 

στην εξέλιξη της έννοιας της 

παραγωγής, της εκμετάλλευσης και 

της καινοτομίας για την παραγωγή 

ενός βελτιωμένου ή νέου προϊόντος, 

αναδιοργανώνοντας τη βιομηχανία 

και χρησιμοποιώντας τεχνολογικές 

εγκαταστάσεις. 

Majerova (2015) 

Σχέσεις καταναλωτών 

(στη Σλοβακία) με 

πράσινες 

δραστηριότητες 

μάρκετινγκ και η 

επίδραση των 

αντιλήψεών τους στην 

καταναλωτική 

Ο πράσινος χαρακτήρας του 

προϊόντος έχει θετικό αντίκτυπο στην 

αγοραστική συμπεριφορά της 

πλειοψηφίας των ερωτηθέντων. Η 

βελτίωση των επιδόσεων των χωρών 

της Οργάνωσης Οικονομικής 

Συνεργασίας (ECO) έχει θετικό 

αντίκτυπο στη συμπεριφορά της 
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Συγγραφείς Τίτλος έρευνας Κεντρικά συμπεράσματα 

συμπεριφορά πλειοψηφίας των ερωτηθέντων. Το 

πράσινο μάρκετινγκ ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ως 

εργαλείο εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης.  

Hasan & Ali (2015) 

Ο αντίκτυπος του 

πράσινου μάρκετινγκ 

στις επιδόσεις των 

εταιριών στη 

Μαλαισία  

Η πράσινη καινοτομία και η πράσινη 

προώθηση έχουν θετικό αντίκτυπο 

στην απόδοση των επιχειρήσεων. Με 

την ταχεία ανάπτυξη της ζήτησης 

πράσινων προϊόντων σε όλο τον 

κόσμο, οι έμποροι θα πρέπει να είναι 

σε θέση να εντοπίζουν τις καλύτερες 

πράσινες αγορές και να λαμβάνουν 

τις κατάλληλες στρατηγικές για να 

καλύψουν τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις των καταναλωτών. 

D’Souza et al. 

(2015) 

Αξιολόγηση του 

ρόλου του πράσινου 

μάρκετινγκ και των 

εσωτερικών 

πρακτικών μιας 

επιχείρησης για την 

περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα 

Προσδιορίζονται τέσσερα πεδία 

εφαρμογής  μιας πράσινης 

στρατηγικής μάρκετινγκ στις 

εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες 

μιας επιχείρησης: i) Πράσινοι 

προμηθευτές, ii) Διαχείριση 

περιβαλλοντικών πόρων, iii) Πράσινη 

έρευνα και ανάπτυξη και iv) 

Περιβαλλοντικές διαδικασίες 

παραγωγής. Μεταξύ αυτών, η 

επιλογή προμηθευτών και η έρευνα 

και ανάπτυξη είναι πιθανότερο να 

επηρεαστούν από το πράσινο 

μάρκετινγκ.  
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Συγγραφείς Τίτλος έρευνας Κεντρικά συμπεράσματα 

Garg (2015) 
Πράσινο μάρκετινγκ 

για βιώσιμη ανάπτυξη 

Μελέτη των αντιλήψεων, 

πρωτοβουλιών και εμποδίων σχετικά 

με το πράσινο μάρκετινγκ σε 

ιδιωτικές και δημόσιες 

κατασκευαστικές εταιρείες της 

Ινδίας. Ευρήματα: οι μελετώμενες 

εταιρείες είναι πεπεισμένες για την 

αξία του πράσινου μάρκετινγκ για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και σαν εργαλείο 

ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των 

πελατών.  Η στροφή προς το 

περιβάλλον πρέπει να θεωρείται από 

τις εταιρείες επιχειρηματική ευκαιρία 

και όχι απλώς συμμόρφωση στις 

αυξανόμενες πιέσεις και  νομοθετικές 

ρυθμίσεις. Η πράσινη εμπορική 

προώθηση πρέπει να γίνει ο κανόνας 

σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η 

Ινδία. 

Sharma & 

Kushwaha (2015) 

Αναδυόμενες 

πράσινες αγορές ως 

ευκαιρία για τους 

πράσινους 

επιχειρηματίες και την 

αειφόρο ανάπτυξη 

στην Ινδία 

Τα πράσινα προϊόντα και το πράσινο 

μάρκετινγκ προσφέρουν ευκαιρίες 

για εταιρείες που επενδύουν στην 

καινοτομία και επανασχεδιάζουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με 

οικολογικό προσανατολισμό. 

Glenn et al. (2014) 

Οι συνέπειες της 

περιβαλλοντικής 

διάστασης και του 

χρονικού 

Προτείνει ότι η δέσμευση 

κατάλληλων πόρων είναι ζωτικής 

σημασίας για την επιτυχία κάθε 

πράσινης πρωτοβουλίας. Επισημαίνει 
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Συγγραφείς Τίτλος έρευνας Κεντρικά συμπεράσματα 

προγραμματισμού 

στις επιδόσεις του 

πράσινου μάρκετινγκ 

και ο καθοριστικός 

ρόλος της δέσμευσης 

πόρων 

επίσης ότι η οι πρωτοβουλίες μιας 

πρωτοπόρας επιχείρησης να 

ξεκινήσει ένα πράσινο πρόγραμμα σε 

μια αγορά παρέχουν λίγα απτά 

οφέλη. Το πιο σημαντικό είναι ότι 

ακόμα και οι επιχειρήσεις με 

περιβαλλοντική εστίαση παραμελούν 

την επίτευξη ανώτερης απόδοσης 

εκτός εάν η συγκεκριμένη 

στρατηγική συνοδεύεται από συνεπή 

υποστήριξη ανώτατης διαχείρισης. 

Prause & Hunke 

(2014) 

Βιώσιμη 

επιχειρηματικότητα 

σε πράσινη τροχιά  

Η πράσινη ιδέα για τις μεταφορές και 

τις επιχειρήσεις έχει εισαχθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία 

προωθεί ένα πλαίσιο για την πράσινη 

επιχειρηματικότητα και την αειφόρο 

ανάπτυξη προς όφελος του 

οικοσυστήματος. Η πράσινη 

διάσταση των επιχειρήσεων έχει 

καταστεί καταλυτική, επομένως, 

εισάγονται ορισμένοι τρόποι για να 

δοθεί ένα πλαίσιο για βιώσιμη 

ανάπτυξη χρησιμοποιώντας την 

πράσινη έννοια της 

επιχειρηματικότητας. 

Silajdzic et al. 

(2015) 

Πράσινη 

επιχειρηματικότητα 

στις μεταβατικές 

οικονομίες 

Οι επιχειρηματίες που δρουν σε 

μεταβατικές οικονομίες δεν φαίνεται 

να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν 

στις προκλήσεις της μετάβασης ή σε 

κάθε είδους κινδύνους που 
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Συγγραφείς Τίτλος έρευνας Κεντρικά συμπεράσματα 

συνδέονται με την επένδυση στις 

πράσινες επιχειρήσεις. Στις χώρες 

αυτές, η ειδική νομοθεσία δεν 

θεωρείται ότι σχετίζεται με το 

πράσινο επιχειρηματικό πλαίσιο, την 

προώθηση της πράσινης 

επιχειρηματικότητας και την 

ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων. 

Davari & Strutton 

(2014) 

Μείγμα στρατηγικών  

μάρκετινγκ για να 

γεφυρωθεί το χάσμα 

μεταξύ των 

περιβαλλοντικών 

πεποιθήσεων των 

‘πράσινων’ 

καταναλωτών και των 

συμπεριφορών τους   

Υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα 

μεταξύ των φιλο-περιβαλλοντικών 

πεποιθήσεων και της πράσινης 

συμπεριφοράς των καταναλωτών. 

Έχει εξεταστεί ο δυνητικός 

αντίκτυπος των περιβαλλοντικών 

ανησυχιών των καταναλωτών. 

Γενικά, υπάρχει ανάγκη για ευρεία 

επέκταση εφαρμογών και 

βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων 

μάρκετινγκ. 

Bergset & Fichter 

(2015) 

Πράσινες νεοφυείς 

επιχειρήσεις: Μια νέα 

τυπολογία για τη 

βιώσιμη 

επιχειρηματικότητα 

και την ερευνητική 

καινοτομία  

 

Συνδυάζει έρευνα και θεωρία για την 

επιχειρηματικότητα και την 

καινοτομία, καθώς και βιώσιμη 

επιχειρηματική πρακτική και 

προτείνει μια νέα τυπολογία που θα 

επιτρέψει την περαιτέρω εμπειρική 

διερεύνηση συγκεκριμένων 

προκλήσεων και ευκαιριών. 

Chkanikova & Προς νέες μορφές Να αναλυθεί ο ρόλος των 
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Συγγραφείς Τίτλος έρευνας Κεντρικά συμπεράσματα 

Lehner (2015) διακυβέρνησης της 

βιωσιμότητας στο 

λιανικό εμπόριο 

τροφίμων 

οικολογικών σημάτων λιανικής στην 

ανάπτυξη αγορών για τα 

πιστοποιημένα προϊόντα διατροφής 

με βάση την αειφορία. 

Gast et al. (2017) 

Επιχειρηματική 

δραστηριότητα με 

‘πράσινα μέσα’  

Μια συστηματική ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας για την επιχειρηματική 

βιωσιμότητα και μελλοντικών 

ερευνητικών κατευθύνσεων που 

παρέχει στους ερευνητές μια 

συστηματική αποτύπωση ώστε να 

προωθήσουν αυτό το πεδίο έρευνας. 

Li et al. (2018) 

Συνδέοντας τον 

προσανατολισμό και 

τις επιδόσεις της 

πράσινης αγοράς 

Διερευνά πώς ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον μπορεί να παρακινήσει 

τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ένα 

πράσινο προσανατολισμό στην αγορά 

και πώς αυτός ο προσανατολισμός 

μπορεί να οδηγήσει σε ανώτερες 

επιδόσεις (περιβαλλοντικές και 

οικονομικές) των επιχειρήσεων μέσω 

τόσο της εσωτερικής πράσινης 

πρακτικής όσο και της πράσινης 

διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

Schaltegger et al. 

(2016) 

Επιχειρηματικά 

μοντέλα με στόχο τη 

βιωσιμότητα: Μια 

συν-εξελικτική 

ανάλυση της βιώσιμης 

επιχειρηματικότητας, 

της καινοτομίας και 

Ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου που 

αναλύει την ανάπτυξη συν-

εξελικτικών επιχειρηματικών 

μοντέλων για τους βιώσιμους 

πρωτοπόρους και τους συμβατικούς 

φορείς της αγοράς μαζικής 

ενημέρωσης που στοχεύουν στη 
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Συγγραφείς Τίτλος έρευνας Κεντρικά συμπεράσματα 

τoυ μετασχηματισμού μεταστροφή των αγορών στην 

αειφορία.  

Πηγή: Lotfi et al., (2018). 

 

Οι περισσότερες από τις προηγούμενες μελέτες έχουν εξετάσει αυτοτελώς τα 

ζητήματα της πράσινης επιχειρηματικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. 

Επιπρόσθετα, οι περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στις διαστάσεις του 

πράσινου μάρκετινγκ, με το οποίο ασχολείται το κεφάλαιο που ακολουθεί.  
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3. Πράσινες επιχειρηματικές δραστηριότητες  

Η έρευνα έχει ασχοληθεί εκτενώς με τα επιμέρους πεδία δραστηριοποίησης 

των πράσινων επιχειρήσεων ή τις πράσινες εφαρμογές στην επιχειρηματικότητα. 

Πολύς λόγος έχει γίνει και στην εγχώρια βιβλιογραφία για τους «τομείς άσκησης ή 

ανάπτυξης πράσινης επιχειρηματικότητας» (Αρμύρα, 2016, σ. 4; Κενανίδου, 2013, σ. 

10; Πασσαδάκης& Φραγκιαδάκη, 2016, §2.4; Σιδεράτου, 2011, σ. 37), για «τομείς 

πράσινων επιχειρήσεων» (Μουζακίτης, & Ρίζος, 2012, σ. 38) ή και «κλάδους 

ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος» (Βαβουλίδης, 2017, σ. 10).  

Τα πεδία πράσινης επιχειρηματικής δράσης περιλαμβάνουν (Σαββάκης, 

2014): 

 Παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών,  

 Παραγωγή και εμπορία περιβαλλοντικών αγαθών, 

 Δημιουργία περιβαλλοντικών υποδομών και εγκαταστάσεων,  

 Ανάπτυξη, εμπορία και χρήση τεχνολογιών, υλικών και υπηρεσιών μέτρησης, 

πρόληψης αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.    

Κύριοι τομείς πράσινης επιχειρηματικότητας θεωρούνται (Σαββάκης, 2014):  

 βιολογικά προϊόντα του πρωτογενή τομέα,  

 διαχείριση της φύσης και των φυσικών πόρων,  

 καθαρές τεχνολογίες αντιρρύπανσης, αποκατάστασης και ανακύκλωσης 

αποβλήτων,  

 κατασκευή, εμπορία, μελέτη, τοποθέτηση, συντήρηση ΑΠΕ,  

 εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και στις κατασκευές,  

 οικολογικός τουρισμός.  

Οι εκάστοτε κατηγοριοποιήσεις μπορεί να διαφοροποιούνται ενίοτε, εντούτοις 

οι ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες θεωρούνται από τις πλέον 

υποσχόμενες.  

 



23 

 

3.1. Πράσινη τεχνολογία  

3.1.1. Έννοια, χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα  

Η πράσινη, περιβαλλοντική ή καθαρή τεχνολογία είναι η ανάπτυξη και 

βελτίωση εξοπλισμού, συστημάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη 

διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων ώστε να περιορισθεί ο 

αρνητικός αντίκτυπος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (Bhardwaj& Neeman, 2015, 

p. 1957; Iravani, Akbari& Zohoori, 2017, p. 274). Τα παράγωγα της πράσινης 

τεχνολογίας πληρούν τα παρακάτω τέσσερα κριτήρια (Bhardwaj& Neeman, 2015, p. 

1957; Iravani, et al., 2017, p. 274): 

α) περιορίζουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος,  

β) μειώνουν ή μηδενίζουν την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, ενώ 

ταυτόχρονα είναι ασφαλή στη χρήση και προάγουν το υγιές και βελτιωμένο 

περιβάλλον για όλες της μορφές ζωής,  

γ) διατηρούν τους φυσικούς πόρους και την ενέργεια και  

δ) προάγουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Οι πολιτικές πράσινης τεχνολογίας βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες 

(Bhardwaj& Neeman, 2015, p. 1958): περιβαλλοντικός, οικονομικός (προσέλκυση 

νέων επιχειρήσεων και ειδικευμένου προσωπικού), κοινωνικός (ευαισθητοποίηση και 

κοινωνική ισότητα) και ενεργειακός (ενεργειακή αυτάρκεια και αποτελεσματική 

χρήση). Αντίστοιχες κατευθύνσεις έχουν και οι ευρύτεροι στόχοι της πράσινης 

τεχνολογίας: βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας, 

μείωση της παραγωγής αποβλήτων, συντήρηση των φυσικών πόρων, δημιουργία 

επαναχρησιμοποιούμενων ή ανακυκλώσιμων προϊόντων και διαμόρφωση 

εναλλακτικών στις πρακτικές που επιβαρύνουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

Iravani, et al., 2017, p. 279). Ειδικότερα, η πράσινη τεχνολογία επιδιώκει 

(Bhardwaj& Neeman, 2015, p. 1958):  

 Να αναχαιτίσει την αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας,  

 Να διευκολύνει την ανάπτυξη βιομηχανιών πράσινης τεχνολογίας και τη 

συμβολή τους στην εθνική οικονομία,  
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 Να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας σε πράσινη τεχνολογική ανάπτυξη 

και την ανταγωνιστικότητα στο πεδίο αυτό,  

 Να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαγενεακή περιβαλλοντική 

δικαιοσύνη,  

 Να αυξήσει τη δημόσια ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη διάδοση της 

πράσινης τεχνολογίας.   

Σκιαγραφώντας τα συνολικά οφέλη, η πράσινη τεχνολογία (Bhardwaj& 

Neeman, 2015, p. 1960; Iravani, et al., 2017, p. 281; Βαβουλίδης, 2017, σ. 24): 1. δεν 

μολύνει την ατμόσφαιρα με επιβλαβείς εκπομπές αερίων, 2. εισφέρει οικονομικά 

πλεονεκτήματα σε ορισμένους τομείς, 3. απαιτεί μικρότερα κόστη συντήρησης, 4. 

χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 5. επιβραδύνει τις συνέπειες της 

παγκόσμιας υπερθέρμανσης, μειώνοντας τι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.  

Από την άλλη πλευρά, στα μειονεκτήματα καταγράφονται το υψηλό κόστος 

εγκατάστασης, η έλλειψη πληροφόρησης, η έλλειψη υποκατάστατων χημικών ή 

πρώτων υλών, οι άγνωστες εναλλακτικές τεχνολογικές διαδικασίες, η αβεβαιότητα 

για τον αντίκτυπο στις παραγωγικές επιδόσεις και η έλλειψη ανθρώπινων πόρων και 

σχετικών δεξιοτήτων, καθώς και άλλα τεχνολογικά, χρηματοδοτικά, πολιτικά και 

νομικά εμπόδια (Bhardwaj& Neeman, 2015, p. 1960; Iravani, et al., 2017, p. 280; 

Βαβουλίδης, 2017, σ. 25). Τα μεγάλα αρχικά κόστη (περιβαλλοντικά κόστη και 

κόστη εξειδίκευσης) αποτελούν το σημαντικότερο αντικίνητρο ενώ η απόσβεσή τους 

δεν είναι συχνά αρκετά γρήγορη ώστε να καταστίσει τις πράσινες επιλογές 

οικονομικά βιώσιμες. Άλλωστε, η κατά περίπτωση εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας 

μπορεί να θέσει μια επιχείρηση σε μειονεκτική θέση έναντι του εγχώριου ή διεθνούς 

ανταγωνισμού που κρατά χαμηλά τα συμβατικά κόστη παραγωγής και να περιορίσει 

τα θεωρητικώς ευρύτερα οικονομικά ή περιβαλλοντικά οφέλη (Iravani, et al., 2017, p. 

283).   

3.1.2. Εφαρμογές, προκλήσεις και προοπτικές  

Οι βασικοί τομείς όπου βρίσκει εφαρμογή η περιβαλλοντική τεχνολογία είναι 

(Bhardwaj& Neeman, 2015, p. 1958): ο ενεργειακός, ο κατασκευαστικός (πράσινη 

δόμηση στον σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση, συντήρηση, καταστροφή κτιρίων), ο 

τομέας της διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων και ο τομέας των μεταφορών 

(συγκοινωνιακά έργα, αυτοκινητοβιομηχανία, βιοκαύσιμα, και μέσα μαζικής 
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μεταφοράς), η πράσινη χημεία και νανο-τεχνολογία. Συνεργώντας με τις σχετικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, η πράσινη τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να 

μεγεθύνει τον κύκλο εργασιών τους, μέσω ειδικότερων επιχειρηματικών στόχων που 

θέτει, όπως:  

 Στόχοι βιωσιμότητας στρέφουν την οργανωσιακή κουλτούρα από βραχυπρόθεσμα 

σε μακροπρόθεσμα οφέλη,  

 Στόχοι σχετικά με τον κύκλο ζωής του προϊόντος εισάγουν την αξιολόγηση του 

κύκλου παραγωγής «απαρχής μέχρι τέλους»,  

 Στόχοι αποδοτικότητας προϊόντων και υλικών κατά την παραγωγική διαδικασία 

αλλά και στις δραστηριότητες μετά την παραγωγή (μεταφορές),  

 Στόχοι κυκλικής καινοτομίας με τη χρήση έξυπνων συστημάτων ελέγχου και 

διαχείρισης πολλαπλών παραμέτρων στην παραγωγή.  

Συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που υιοθετούν την πράσινη 

τεχνολογική προσέγγιση αποτελούν:  

 Ικανότητα να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων σε ξένες αγορές 

και να αυξήσουν τις εξαγωγές τους,  

 Έκπτωση στα κόστη εισροής, στα ενεργειακά και λειτουργικά κόστη,  

 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εικόνας και επωνυμίας της επιχείρησης,  

 Ικανότητα να ανταποκριθούν σε αυστηρότερους περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς και προδιαγραφές προϊόντων που θα επιβληθούν στο άμεσο 

μέλλον.  

    Οι επιχειρήσεις που έχουν σκοπό να αξιοποιήσουν την πράσινη ανάπτυξη 

θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια πειστική πρόταση σχετική με αυτό 

και να επωφεληθούν από τις τεχνολογίες που ευνοούν την πράσινη 

επιχειρηματικότητα. Η επικρατούσα τεχνολογική βάση στις περισσότερες 

επιχειρήσεις δεν είναι οικολογικά βιώσιμη. Για παράδειγμα, ενώ αρκετές επιχειρήσεις 

έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την πρόληψη 

της ρύπανσης και την εποπτεία των προϊόντων σχετικά με την μείωση των 

αποβλήτων, πολλές βιομηχανίες εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τεχνολογίες που 

στοχεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση (Shivastava, 1995). 



26 

 

Εξάλλου, ήδη την τελευταία δεκαετία και για το επόμενο διάστημα, το φυσικό 

περιβάλλον αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πεδίο οικονομικού ανταγωνισμού 

των επιχειρήσεων. Τα οικολογικά ζητήματα σχετικά με την ενέργεια, τους φυσικούς 

πόρους, τη ρύπανση και τα απόβλητα προσφέρουν ανταγωνιστικές ευκαιρίες και 

περιορισμούς και μεταβάλλουν το ανταγωνιστικό τοπίο σε πολλές βιομηχανίες. Οι 

εταιρείες είναι δυνατόν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από την 

κατάλληλη διαχείριση των διαφόρων οικολογικών μεταβλητών.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη της έννοιας των «περιβαλλοντικών 

τεχνολογιών» ως ανταγωνιστική δύναμη και εργαλείο ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες 

προσφέρουν έναν νέο ουσιαστικό προσανατολισμό και μια διαδικασία διαχείρισης 

για την ελαχιστοποίηση των οικολογικών επιπτώσεων της οικονομικής παραγωγής 

ενώ παράλληλα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η πρακτική 

εφαρμογή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, ωστόσο, θα πρέπει να αξιολογείται 

κατάλληλα και να μελετώνται οι στρατηγικές επιπτώσεις τους στην 

ανταγωνιστικότητα (Shivastava, 1995). 

3.2. Πράσινη χημεία και μηχανική  

3.2.1. Περιεχόμενο, κατευθυντήριες γραμμές και κανονιστικό πλαίσιο   

Ο όρος πράσινη ή βιώσιμη χημεία χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον καθηγητή 

Paul Anastas το 1991 (Valavanidis, 2016). Η πράσινη χημεία ορίζεται ως «ο 

σχεδιασμός χημικών προϊόντων και διαδικασιών για τη μείωση ή την εξάλειψη της 

χρήσης και παραγωγής επικίνδυνων ουσιών» (Anastas& Eghbali, 2010, 301). Τα τρία 

βασικά σημεία της προσέγγισης της πράσινης χημείας συνοψίζονται στα εξής 

(Anastas& Eghbali, 2010, 302): 1. Η πράσινη χημεία σχεδιάζει σε όλα τα στάδια του 

κύκλου ζωής των χημικών προϊόντων, 2. Η πράσινη χημεία επιδιώκει να σχεδιάσει 

την εγγενή φύση των χημικών προϊόντων και διαδικασιών ώστε να μειώσει τους 

ενδογενείς κινδύνους τους και 3. Η πράσινη χημεία λειτουργεί σαν ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα αρχών ή σχεδιαστικών κριτηρίων.  

Τα κριτήρια σχεδιασμού ή κατευθυντήριες γραμμές που διαμορφώνουν το 

πλαίσιο του βιώσιμου σχεδιασμού νέων, ασφαλών χημικών προϊόντων και 

διαδικασιών συναπαρτίζουν τις 12 βασικές αρχές της πράσινης χημείας (Anastas& 
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Eghbali, 2010; Anastas& Williamson, 1996, όπως αναφέρονται στον Αλμπάνης, 

χ.ημ.; Valavanidis, 2016; Βαβουλίδης, 2017, σ. 12):  

1. Η πρόληψη σχηματισμού αποβλήτων (prevention).  

2. Η οικονομία των ατόμων στη σύνθεση (atom economy).  

3. Η μείωση της επικινδυνότητας της χημικής σύνθεσης (less hazardous chemical 

synthesis).  

4. Ο σχεδιασμός ασφαλέστερων χημικών (design safer chemicals).  

5. Η χρήση ασφαλέστερων και μικρότερων ποσοτήτων διαλυτών και αντιδραστηρίων 

(safer solvents and auxiliaries).  

6. Ο σχεδιασμός για ενεργειακή αποδοτικότητα (design for energy efficiency).  

7. Η χρήση ανανεώσιμων παραπροϊόντων (use of renewable feedstocks).  

8. Η μείωση της χρήσης παραγώγων ή προστατευτικών ομάδων στη σύνθεση και την 

ανάλυση (reduce derivatives).  

9. Η χρήση καταλυτικών διεργασιών και όχι στοιχειομετρικών (catalysis).  

10. ο σχεδιασμός της ικανότητας διάσπασης χημικών χωρίς τη δημιουργία τοξικών 

(design for degradation).  

11. Αναλυτικές τεχνικές πραγματικού χρόνου για την πρόληψη της ρύπανσης (real-

time analysis for pollution prevention).  

12. Η χρήση ασφαλέστερων χημικών για την πρόληψη ατυχημάτων (inherently safer 

chemistry for accident prevention).  

Οι 12 αρχές της πράσινης χημείας αντικαταστάθηκαν στη συνέχεια από τις 12 

αρχές της πράσινης μηχανικής που προάγουν παρόμοιες οικολογικές πτυχές στη 

μηχανολογία, στις βιομηχανικές διαδικασίες και στο σχεδιασμό για την ανακύκλωση 

προϊόντων, την ενεργειακή αποδοτικότητα και ανανεώσιμες πρώτες ύλες 

(Valavanidis, 2016). Οι 12 αρχές της πράσινης μηχανικής παρέχουν ένα πλαίσιο 

στους επιστήμονες και τους μηχανικούς για το σχεδιασμό νέων υλικών, προϊόντων, 

διαδικασιών και συστημάτων που είναι επωφελή στην ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον (Anastas& Zimmerman, 2003). Ο πράσινος σχεδιασμός είναι η 

συστηματική εξέταση, κατά την ανάπτυξη νέων παραγωγικών διαδικασιών, 

ζητημάτων σχεδιασμού που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ασφάλεια και την 
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υγεία για το σύνολο του κύκλου ζωής του προϊόντος (Fiksel 1996, όπως αναφέρεται 

στο Srivastava, 2007, p. 55).  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένη νομοθεσία για 

τα χημικά προϊόντα με κορωνίδες το σύστημα REACH (EK 1907/2006) και τον 

EK/1272/2008 κανονισμό CLP (classification, labelling, packaging). Ο κανονισμός 

REACH βασίζεται στην αρχή “no data no market” και αναθέτει στη χημική 

βιομηχανία την ευθύνη διαχείρισης των κινδύνων και παροχής πληροφοριών για την 

ασφάλεια των χημικών ουσιών. Η έγκαιρη ταυτοποίηση επιτυγχάνεται μέσω των 

τεσσάρων διαδικασιών της καταγραφής, αξιολόγησης, αδειοδότησης και περιορισμού 

των χημικών ουσιών σε συνδυασμό με την κεντρική βάση δεδομένων που τηρείται 

από τον αρμόδιο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Ο 

κανονισμός CLP εισάγει νέα κριτήρια ταξινόμησης, σύμβολα επικινδυνότητας 

(εικονογράμματα) και επισήμανσης των χημικών, ενώ ενσωματώνει το Παγκόσμιο 

Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Ουσιών 

(Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) 

(European Commission, n.d., “Environment- Chemicals”; Αρμύρα, 2016, σ. 12).  

3.2.2. Εφαρμογές και επιχειρηματικές ευκαιρίες  

Η πράσινη χημεία και μηχανική αποκτούν διαρκώς αυξανόμενη σημασία στη 

χημική και φαρμακευτική βιομηχανία αλλά και για την παραγωγή πολυμερών, 

τροφίμων και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Ειδικότερα, η πράσινη χημεία 

παράγει νέα προϊόντα και τεχνολογικές λύσεις όπως η χρήση του διοξειδίου του 

άνθρακα ως πρώτη ύλη, συνθετικές μεθόδους μικροκυμάτων, ηλεκτροχημικής και 

υπερηχητικής τεχνολογίας, προϊόντων με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα σε 

διαλύτες, φυτοθεραπεία, αστικά λύματα και διαχείριση αποβλήτων, οικολογικές 

βαφές και χρωστικές ουσίες, τεχνολογία τροφίμων και βιοκατάλυση, βιοπολυμερείς 

καινοτομίες, ανανεώσιμα υλικά και ενεργειακές πηγές (Valavanidis, 2016).  

Η Πράσινη Χημεία επιτρέπει στις εταιρείες να σχεδιάζουν νέα προϊόντα και 

διαδικασίες σχετικά με τα κριτήρια βιωσιμότητας, ενώ, παράλληλα, βοηθάει στην 

καταγραφή των κερδών όλων των γραμμών παραγωγής σε όλο το φάσμα της 

αλυσίδας αξίας των επιχειρήσεων και επιτρέπει στις εταιρείες να διαφοροποιούνται 

και να κερδίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  
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Υπάρχουν πολλές ειδικές εφαρμογές της Πράσινης Χημείας που 

χρησιμοποιούνται από πολλές εταιρείες σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, 

συμπεριλαμβανομένων πολλών γνωστών εταιριών, όπως είναι για παράδειγμα, οι 

εταιρίες Dow και DuPont. Πολλές εταιρείες, εντός και εκτός της χημικής 

βιομηχανίας, κατανοούν σήμερα ότι οι μειώσεις του κόστους και οι βελτιώσεις των 

προϊόντων και των διαδικασιών που ακολουθούνται είναι διαθέσιμες μέσω διαφόρων 

πολιτικών περιβαλλοντικής απόδοσης.  

Οι τεκμηριωμένες μειώσεις κόστους στην χρήση υλικών, στις ροές 

αποβλήτων και στη χρήση ενέργειας θεωρούνται πλέον δεδομένες. Αναγνωρίζοντας 

τα κέρδη απόδοσης που πρέπει να πραγματοποιηθούν, καθώς και τη μείωση των 

κινδύνων και τα ρυθμιστικά πλεονεκτήματα, οι περισσότερες επιχειρήσεις 

αποδέχονται τα οφέλη που προκύπτουν από τη σοβαρή ανάληψη της ατζέντας 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (O’ Brien, 2007). 

Ωστόσο, οι βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας και η μείωση του κινδύνου 

των περιβαλλοντικών ανησυχιών και της βιωσιμότητας είναι απλώς η αιχμή των 

δυνατοτήτων. Η καινοτομία υπερβαίνει τη βαθμιαία βελτίωση των υφιστάμενων 

συστημάτων στη δημιουργία καινοτόμων εναλλακτικών λύσεων. Αυτή η μελλοντικά 

προσανατολισμένη προοπτική για τη βιωσιμότητα, που στρέφεται προς νέες 

διαδικασίες, προϊόντα, τεχνολογίες και αγορές, προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (O’ Brien, 2007). 

Η χημική βιομηχανία έχει την ευκαιρία να επωφεληθεί από ένα ευρύτερο 

σύνολο ενδιαφερόμενων μερών, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να 

εξυπηρετήσει καλύτερα τα οικονομικά συμφέροντα των μετόχων της, μέσα από την 

κατάλληλη χρήση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρονται, με την 

προσοχή της στραμμένη στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση 

προϊόντων που το επιβαρύνουν λιγότερο (O’ Brien, 2007). 

3.3. Πράσινη διαχείριση αποβλήτων  

3.3.1. Ευρωπαϊκές πολιτικές και επιδόσεις στη διαχείριση αποβλήτων   

Ο εξορθολογισμός του τομέα των αποβλήτων αναφέρεται σε μια μεταστροφή 

από τις λιγότερο προτιμώμενες μεθόδους επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, 

όπως η καύση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) και οι διάφορες μορφές υγειονομικής 
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ταφής, στην επιδίωξη τριών στόχων της «πράσινης» διαχείρισης των αποβλητέων, 

ήτοι:  

 Τη μείωση,  

 Την επαναχρησιμοποίηση και  

 την ανακύκλωση.  

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» [COM (2010)2020] καθορίζει την «Ευρώπη 

που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους» ως ένα από τα επτά βασικά εργαλεία 

άσκησης πολιτικής για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία της 

ΕΕ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2013, σ. 13). Η ευρωπαϊκή πολιτική 

και νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων 

πολιτικών όπως το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 2013-2020 (7th 

Environment Action Programme), ο Οδικός Χάρτης για την αποδοτικότητα των 

πόρων (Resource Efficiency Roadmap) και η Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες 

(Raw Materials Initiative) (Λιόγκας, 2018α; European Commission, n.d., 

“Environment- Waste”).  

Οι βασικές αρχές που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης 

αποβλήτων είναι (Τριτάκη& Μακρής, 2012, σ. 41; Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, 2013, σ. 11):  

 Ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων,  

 Οι αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης,  

 Η αρχή της «ευθύνης του παραγωγού»,  

 Οι αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας,  

 Η αρχή της «επανόρθωσης των προσβολών περιβάλλοντος κατά 

προτεραιότητα στην πηγή τους».  

Από το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον προκύπτουν οι εξής 

προτεραιότητες για την πολιτική διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ (European 

Commission, n.d., “Environment- Waste”):  

 Μείωση του όγκου των αποβλήτων που παράγονται,  

 Μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης,  

 Περιορισμός της αποτέφρωσης μόνο στα μη ανακυκλώσιμα υλικά,  
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 Σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής για τα μη ανακυκλώσιμα και μη 

ανακτήσιμα απόβλητα,  

 Διασφάλιση πλήρους εφαρμογής των στόχων της πολιτικής διαχείρισης 

αποβλήτων σε όλα τα κράτη μέλη.  

Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των 

πάσης φύσεως αποβλήτων προτάσσει τη διάθεσή τους μόνο εκεί όπου μπορούν να 

επιτευχθούν συνθήκες ασφάλειας για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Βασικοί 

στόχοι της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων (Waste Management Policy) στο 

πλαίσιο της ΕΕ είναι η ποσοτική μείωση της παραγωγής τους και η ελαχιστοποίηση 

της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (Αλμπάνης, χ.ημ.).  

Ειδικότερα, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των βιοαποικοδομήσιμων, βασίζεται στην 

πυραμίδα ιεράρχησης των επιλογών διαχείρισης, σύμφωνα με την οδηγία 

98/2008/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον Νόμο Πλαίσιο 

4042/2012. Οι αρχές αυτές κατά σειρά προτεραιότητας είναι («Η Αναγκαιότητα 

Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων», 2018; Κενανίδου, 2013, σ. 64): 1) η 

πρόληψη και η μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων, 2) η ανάκτηση 

υλικών με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, 3) η ανακύκλωση των υλικών, αν δεν 

είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση, 4) η ανάκτηση ενέργειας, 5) η ασφαλής διάθεση 

των υπολειμμάτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). 

Η παραπάνω οδηγία- πλαίσιο του 2008 που απλοποίησε το κανονιστικό 

πλαίσιο για τα απόβλητα, συμπληρώνεται από άλλα ρυθμιστικά κείμενα για 

επιμέρους συστήματα διαχείρισης όπως (European Commission, 2010): ο κανονισμός 

για την ασφαλή μεταφορά των αποβλήτων, η οδηγία για τις συσκευασίες και τα 

απορρίμματα συσκευασίας (94/62/ΕΚ), η οδηγία για την υγειονομική ταφή 

(99/31/ΕΚ), η οδηγία για την αποτέφρωση αποβλήτων (2000/76/ΕΚ), η οδηγία για τα 

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, η οδηγία (2002/96/ΕΚ) σχετικά µε τα 

απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), η οδηγία 

(2002/95/ΕΚ) σχετικά µε τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες (2006/66/ΕΚ).  

Το 2014, η Ευρώπη των 28 κρατών μελών παρήγαγε 2.503 εκατομμύρια 

τόνους αποβλήτων από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και νοικοκυριά, ποσό- 
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ρεκόρ για όλη τη δεκαετία 2004-2014. Το ποσοστό συμμετοχής των διαφόρων 

οικονομικών δραστηριοτήτων και των αστικών αποβλήτων στη συνολική παραγωγή 

αποβλήτων των ΕΕ-28 για το έτος 2014 αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα. Όπως 

προκύπτει, σχεδόν τα 2/3 (64% ή 3,2 τόνοι ανά κάτοικο) του συνόλου των 

αποβλήτων προέρχεται από κύρια υπολείμματα ανόργανων ουσιών (προϊόντα 

ορυχείων και λατομείων, κατασκευών και κατεδαφίσεων). Εάν αποκλειστεί αυτή η 

κατηγορία, οι ΕΕ-28 παρήγαγε κατά μέσο όρο 1,8 τόνους αποβλήτων ανά κάτοικο 

(Eurostat, 2018, p. 148).  

 

Εικόνα 1: Παραγωγή αποβλήτων ανά οικονομική δραστηριότητα και νοικοκυριά στην ΕΕ-28, το 2014. (Πηγή: 
Eurostat, 2018).  

 

Το ίδιο έτος, περίπου 2.320 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων υποβλήθηκαν σε 

επεξεργασία στην ΕΕ-28: σχεδόν τα μισά (47,4%) διατέθηκαν σε χώρους 

υγειονομικής ταφής (διάθεση άλλη πέραν της καύσης), 36,2% ανακυκλώθηκαν, μόνο 

το ένα δέκατο (10,2%) ανακτήθηκαν (εργασίες επίχωσης) και τα υπόλοιπα 

αποτεφρώθηκαν, είτε με ανάκτηση ενέργειας (4,7%), είτε χωρίς (1,5%). Η εξέλιξη 

της διαχείρισης αποβλήτων στην Ευρώπη των 28 για τις βασικές εναλλακτικές 

διαχείρισης κατά τη δεκαετία 2004-2014 αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα 

(Eurostat, 2018, p. 153).  
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Εικόνα 2: Διαχείριση αποβλήτων, ΕΕ-28, 2004-2014. (Πηγή: Eurostat, 2018). 

Η μετάβαση της ΕΕ από το γραμμικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης 

(κατανάλωση πόρων και εκπομπές αερίων) στην κυκλική στρατηγική οικονομίας 

(πρόληψη-μείωση απόρριψη-ανασχεδιασμός-επανάχρηση-επιδιόρθωση-

αναπροσδιορισμός- ανακαίνιση- ανακατασκευή- ανακύκλωση- ανάκτηση) θα μείωνε 

την ανάγκη εισροών υλικών κατά 17-25% έως το 2030, θα εξοικονομούσε 630 δισ. 

ευρώ ήτοι το 8% του κύκλου εργασιών ετησίως στις βιομηχανίες, θα ενίσχυε το ΑΕΠ 

της έως 4% και θα μείωνε ετησίως την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου 2-4% 

(Λιόγκας, 2018α).  

3.3.2. Ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο και αγορά διαχείρισης αποβλήτων  

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα 

καθορίζεται πλέον από (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χ.ημ.): 

 τον Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ιδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες 

διατάξεις», (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 και το Ν.4042/2012), 

 τον Ν.4042/2012 που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 

2008/98/ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων, 

 ειδικές προβλέψεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
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περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 την ενσωμάτωση βασικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των 

αποβλήτων με την ΚΥΑ 29407/3508/2002 και της οδηγίας 2000/76/ΕΚ για 

την αποτέφρωση των αποβλήτων με την ΚΥΑ 22912/1117/2005),  

 την άμεση ισχύ του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με 

το Παράρτημα της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει,  

 τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων με σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων, 

όπως την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», 

όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012 και την ΚΥΑ 13588/725/2006 

«Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, όπως έχει 

τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν (στοιχεία Απριλίου 2014) 22 εγκεκριμένα συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης που ελέγχονται από τον Ελληνικό Οργανισμό 

Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και υποχρεώνουν τους διαχειριστές (παραγωγούς, 

εισαγωγείς) είτε να οργανώσουν είτε να συμμετέχουν σε τέτοια, ατομικά ή συλλογικά 

συστήματα, με βάση την αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Έτσι, μέχρι 

σήμερα, εκτός από τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (Ν. 2939/2001), τα 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα καλύπτουν τα εξής υλικά 

(Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, χ.ημ.): απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών (ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-09-2010), τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (ΚΥΑ ΗΠ-23615/651/Ε103/2014), τα Οχήματα 

στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) (ΠΔ 116/2004), τα χρησιμοποιημένα ελαστικά 

οχημάτων (ΠΔ 109/2004), τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) (ΠΔ 82/2004) 

και τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) (ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/23-08-2010).  

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για την περίοδο 2015-

2020 καθορίζει την πολιτική, τις στρατηγικές και τους στόχους διαχείρισης των 

αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Εξειδικεύεται με τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης 
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Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) που καθορίζουν τις απαραίτητες υποδομές και δίκτυα 

διαχείρισης στις περιφερειακές ενότητες και λειτουργεί συμπληρωματικά με το 

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων που ολοκληρώθηκε 

τον Δεκέμβριο του 2014 (Καλλιδρομίτου, Κορυζή& Αραβώσης, χ.ημ.).  

Οι στόχοι- ορόσημα της εθνικής πολιτικής για τα απόβλητα ως το 2020 είναι  

(Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, 2015, Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, 2013): η δραστική μείωση των κατά κεφαλή παραγόμενων αποβλήτων, η 

προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή 

ανακυκλώσιμων- βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ, η 

ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης όταν 

εξαντληθούν τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η υγειονομική ταφή να 

αποτελεί την τελευταία επιλογή να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του 

συνόλου των ΑΣΑ.  

Οι στρατηγικές για την εφαρμογή της νέας εθνικής πολιτικής που θέτει το 

ΕΣΔΑ 2015 είναι (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, 2015, Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2013):  

1. κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων 

(εθνικό στρατηγικό σχέδιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ειδικά εθνικά σχέδια 

για τα επικίνδυνα απόβλητα, αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, καθορισμός υποχρέωσης δήμων 

να εφαρμόζουν τοπικά σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων),  

2. Διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της 

ανθρώπινης υγείας (ανάπτυξη του κεντρικού μηχανισμού καταγραφής και 

επεξεργασίας δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, αποκατάσταση 

ρυπασμένων περιοχών, αποτροπή εξαγωγής αποβλήτων, εξάλειψη παράνομης 

διακίνησης αποβλήτων εντός της χώρας, ενίσχυση ελέγχων και μηχανισμών 

συμμόρφωσης με τη νομοθεσία),  

3. Εφαρμογή της διαλογής στην πηγή με μέτρα όπως η καθιέρωση της 

χωριστής συλλογής αποβλήτων, τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο και 

το πλαστικό με στόχο την ανακύκλωση του 60% του συνολικού βάρους τους ως το 

2020, η καθιέρωση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σε ποσοστό 40% του 

βάρους τους ως το 2020, δημιουργία νέου δικτύου Πράσινων Σημείων ή Κέντρων 

Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για την Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), 
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επανασχεδιασμός των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), προτεραιότητα 

στην περαιτέρω ανάκτηση υλικών, περιορισμός της διάθεσης σε ΧΥΤΑ στα μη 

ανακτήσιμα απόβλητα,  

4. Εξορθολογισμός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και προώθηση 

οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων (υποστήριξη των 

περιβαλλοντικών τεχνολογιών για τη προώθηση της ιεράρχησης στη διαχείριση, 

παροχή κινήτρων για την πανελλαδική υλοποίηση Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ 

από τους δήμους, προώθηση εθελοντικών δράσεων- συμφωνιών σχετικά με τις 

πράσινες δημόσιες συμβάσεις και την προμήθεια πράσινων προϊόντων, βελτίωση 

όρων εργασίας και εξάλειψη ανθυγιεινών συνθηκών, ανάπτυξη αποτελεσματικού 

μηχανισμού διαφάνειας, υποστήριξης και κατάρτισης εμπλεκομένων στην παραγωγή 

και διαχείριση αποβλήτων, θεσμοθέτηση αρμοδιοτήτων των δήμων, ενθάρρυνση 

δράσεων κοινωνικής οικονομίας, ανάπτυξη συνεργασιών τοπικών κοινωνιών και 

εμπλεκομένων φορέων),  

5. Ανάκτηση ενέργειας- ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων με πρακτικές 

ήπιας περιβαλλοντικής όχλησης, όπως η ανάκτηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.   

Συνολικά η μέχρι σήμερα εθνική πολιτική για τη διαχείριση αποβλήτων 

διαμορφώνεται από τα εξής στοιχεία (Λιόγκας, 2018β): ψήφιση του ν.  4496/2017 και 

θέσπιση του ΕΣΔΑ, τροποποίηση των ΠΕΣΔΑ, κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου 

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΥΠΕΚΑ, 2014), θεσμοθέτηση των Πράσινων 

Σημείων (ΚΑΕΔΙΣΠ, 2015; ΜΟΔ Α.Ε.- Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

2018), νέες ρυθμίσεις (ν. 4555/2018) για τους ΦοΔΣΑ και σύνδεση της τιμολογιακής 

πολιτικής τους με επιδόσεις (ανακύκλωσης, χωριστής συλλογής και εκτροπής από 

την ταφή), θεσμοθέτηση περιβαλλοντικού τέλους για τη χρήση πλαστικής σακούλας,  

διμόρφωση πλαισίου χρηματοδότησης με 1,2 δισ. μέσω ΕΣΠΑ και η έγκριση του 

πλαισίου δημόσιας πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία μέσα από το Εθνικό 

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2019. Η υλοποίηση του τελευταίου περιλαμβάνει 

παρεμβάσεις σε τέσσερα πεδία δράσης (κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, 

βελτίωση χρηματοδότησης και κινήτρων, βελτίωση της γνώσης- τεχνογνωσίας- 

ενημέρωσης για την επιχειρηματικότητα και ρυθμίσεις διακυβέρνησης και 

επιτάχυνσης διαδικασιών) και δίνει προτεραιότητα στους τομείς των βιοαποβλήτων, 

των πλαστικών, των ΑΕΚΚ, των βιολογικών προϊόντων/βιομάζας και των κρίσιμων 

πρώτων υλών.    
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Η θέση της Ελλάδας πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην παραγωγή 

αποβλήτων προκύπτει από το παρακάτω σχήμα που αποτυπώνει το ποσό των 

αποβλήτων που παράγονται σε σχέση με το πληθυσμιακό μέγεθος στα 28 κράτη μέλη 

της ΕΕ, καθώς και σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών 

(EFTA) και υποψήφιων και εν δυνάμει υποψήφιων χωρών προς ένταξη στην ΕΕ. 

(Eurostat, 2018, p. 150).  

 

Εικόνα 3: Παραγωγή αποβλήτων, 2014 (κιλά ανά κάτοικο).  (Πηγή: Eurostat, 2018). 

 

Ως προς την υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση των αποβλήτων στην 

Ελλάδα, τα απορρίμματα διατίθενται περίπου κατά 82% σε ΧΥΤΑ, ανακυκλώνονται 

περίπου κατά 16% και κομποστοποιείται μόλις το 2%, ενώ σε επίπεδο ΕΕ τα αστικά 

απόβλητα διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής περίπου κατά 49%, 

αποτεφρώνονται κατά 18%, ανακυκλώνονται και κομποστοποιούνται κατά 33% («Η 

Αναγκαιότητα Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων», 2018). Το ΕΣΔΑ 

2015 παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία της υφιστάμενης το 2011 διαχείρισης 

τεσσάρων βασικών κατηγοριών αποβλήτων (απόβλητα αστικού τύπου, βιομηχανικά 

απόβλητα και συναφούς προέλευσης, απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα), ξεχωριστά για τα 

επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας (Εθνικό 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, 2015, σ. 17). Με μια απλή ανάγνωση γίνεται εύκολα 

αντιληπτό το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το ίδιο το εθνικό σχέδιο ότι δηλαδή η 
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παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων στη χώρα είναι ανορθολογική (Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων, 2015, σ. 25).  

 

Εικόνα 4: Συγκεντρωτικά στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων 2011. (Πηγή: Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, 

2015).  

  

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μέρος των αστικών στερεών αποβλήτων 

συλλέγεται ως ενιαίο ρεύμα (σύμμεικτα απόβλητα) και η ανακύκλωσή τους 

αντιστοιχεί μόλις στο 15% της παραγωγής. Για τη διαχείριση των βιομηχανικών 

αποβλήτων γίνονται τέσσερις διαπιστώσεις: α) αυξημένες ανάγκες σε δίκτυα 

εγκαταστάσεων διάθεσης και ανάκτησης, β) μοναδική συχνά επιλογή είναι η διάθεση 

σε εγκαταστάσεις του εξωτερικού, γ) συσσώρευση στους χώρους παραγωγής, και δ) 

ανάγκη συστηματοποίησης του μηχανισμού ελέγχου της παραγωγής και διαχείρισης. 

Στα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα απουσιάζει παντελώς η καταγραφή των 

παραγόμενων ποσοτήτων, ενώ η διάθεση στο έδαφος και η ανοιχτή καύση αποτελούν 

την κυρίαρχη πρακτική διαχείρισης.  

Με την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα στην Ελλάδα θα 

αυξανόταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών του κλάδου διαχείρισης αποβλήτων και 

ανακύκλωσης κατά 1,8 δισ. ευρώ και θα δημιουργούνταν πάνω από 15.900 νέες 

θέσεις εργασίας (Λιόγκας, 2018β). 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει 

της διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς- μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, 

αξιοποίησης (διαλογή, επεξεργασία και ανάκτηση χρήσιμων υλικών), τελικής 
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διάθεσης των καταλοίπων σε ειδικούς χώρους (ΧΥΤΥ) και αποκατάστασης αυτών 

(Αραβώσης, 2012; Κενανίδου, 2013, σ. 63; Τριτάκη& Μακρής, 2012, σ. 26). 

Ανεπτυγμένα προγράμματα διαχείρισης των ΑΣΑ θεωρούνται («Η Αναγκαιότητα 

Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων», 2018): 1) προγράμματα πρόληψης 

και ελαχιστοποίησης των αποβλήτων (περιορισμό πλαστικών συσκευασιών, κ.λπ.), 2) 

πρόγραμμα χωριστής διαλογής αποβλήτων στην πηγή και ανακύκλωση χρήσιμων 

υλικών (χαρτί, μέταλλα, πλαστικά, δοχεία αλουμίνας, γυαλί), 3) μηχανική- βιολογική 

επεξεργασία του χαμηλότερης καθαρότητας οργανικού κλάσματος (ανακύκλωση, 

κομποστοποίηση και διάθεση λιπάσματος στη γεωργία, καθώς και εξουδετέρωση 

υγρών τοξικών αποβλήτων, συλλογή μεθανίου, κ.λπ.) και 4) θερμική επεξεργασία 

(καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση) των σύμμεικτων στερεών αποβλήτων με αντίστοιχη 

παραγωγή ενέργειας. Για τη βέλτιστη απόδοση ενός σύγχρονου σχεδίου διαχείρισης 

των ΑΣΑ, απαιτείται, εκτός από τις οικονομικές επενδύσεις (κρατικές, ιδιωτικές, 

ΣΔΙΠ), κοινωνική συμμετοχή και αποδοχή των έργων διαχείρισης, ειδικά στην 

ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.  

Παρότι η θερμική αξιοποίηση και η ανακύκλωση φαίνεται να υπερτερούν 

τεχνολογικά (ταχύτητα, χαμηλό κόστος λειτουργίας) και περιβαλλοντικά (μείωση του 

όγκου των απορριμμάτων, παραγωγή ενέργειας από την καύση) έναντι της 

υγειονομικής ταφής, πλήθος οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων επηρεάζουν 

την επιλογή της βέλτιστης μεθόδου διαχείρισης (Αραβώσης, 2012; Τριτάκη& 

Μακρής, 2012, σ. 33). Πέραν της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, το κόστος 

διαχείρισης των αποβλήτων ανά κάτοικο διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό 

εναλλακτικής διαχείρισης, τη σύσταση των αποβλήτων, την επικινδυνότητα, τον 

τρόπο τελικής διάθεσης, τις εξωτερικές οικονομίες, την παραγόμενη ποσότητα ανά 

κάτοικο, το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης του κοινού (Κενανίδου, 2013, σ. 73).     

Η βασική στρατηγική της πράσινης διαχείρισης των αποβλήτων είναι οι 

στόχοι της να κερδίζουν έδαφος στις πρακτικές των επιχειρήσεων, έναντι των 

συμβατικών μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων τους, στο πλαίσιο της διεθνώς 

αναγνωρισμένης προσέγγισης της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(UNEP, 2011). 

Ο βασικός στόχος από τη μετάβαση σε μια πράσινη διαχείριση αποβλήτων για 

τις εταιρίες είναι να δοθεί η δυνατότητα για οικονομική ανάπτυξη και 
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πραγματοποίηση επενδύσεων, ενώ παράλληλα να αυξηθεί η προστασία του 

περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι κρίσιμο να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις προκειμένου να ενσωματωθούν 

ευρύτερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Επιπλέον, οι κύριοι δείκτες των 

οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη η ρύπανση, η εξάντληση των πόρων και οι συνέπειες της μη 

βιώσιμης χρήσης των πόρων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις (Kowalski & 

Kulczycka, 2004). 

Η κατάσταση στην ελληνική αγορά που επηρεάζει τις προοπτικές 

ενδεχόμενων επενδύσεων εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά (Αραβώσης, 2012; 

Αρμύρα, 2016, σ. 28; Κενανίδου, 2013, σ. 66, 77, 79; Τριτάκη& Μακρής, 2012, σ. 

29):  

 τη διαχείριση στερεών αποβλήτων από τους ΟΤΑ και τον περιορισμό της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας,  

 την αυξημένη χρήση των ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ και την περιορισμένη 

εναλλακτική διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση με εξαίρεση την 

ανακύκλωση συσκευασιών, ελαστικών και φορητών μπαταριών,  

 την ανάγκη αντιμετώπισης του διαρκώς αυξανόμενου όγκου απορριμμάτων με 

ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης,  

 την ανάπτυξη κυρίως προγραμμάτων ευρείας κλίμακας για την ανακύκλωση 

γυαλιού, χαρτιού, αλουμινίου και πλαστικού με διαλογή στην πηγή, σε 

συνδυασμό με μηχανικό διαχωρισμό και θερμική επεξεργασία,   

 τις δυσλειτουργίες στο σύστημα συλλογής και διαλογής ανακυκλούμενων 

υλικών, με το συνολικό κόστος συλλογής και μεταφοράς να αγγίζει το 90-

95% του συνολικού κόστους διαχείρισης των αστικών αποβλήτων,  

 το υψηλό κόστος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων εκτός των 

μεγάλων αστικών κέντρων και τα πρόσθετα προβλήματα λόγω υψηλής 

περιεκτικότητας των ΑΣΑ σε οργανικές ουσίες και της εξάντλησης των 

χώρων απόθεσης τους,  

 τις καθυστερήσεις υλοποίησης σχεδίων εναλλακτικής διαχείρισης λόγω 

αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών (χαρακτηριστική η περίπτωση του 

εργοστασίου καύσης απορριμμάτων στον Βόλο) και περιβαλλοντικών 

οργανώσεων, γραφειοκρατικών και δικαστικών προσκομμάτων,  
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  τις ιδιαιτερότητες της γεωμορφολογίας που προκρίνουν συγκεκριμένες λύσεις 

(π.χ. μονάδες καύσης και μηχανικής διαλογής στην περίπτωση των ελληνικών 

νησιών, όπου τα εδάφη είναι ακατάλληλα για υγειονομική ταφή) 

 τη διεύρυνση του μεγέθους της περιβαλλοντικής βιομηχανίας με τη 

δραστηριοποίηση νέων κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την περαιτέρω 

ανάπτυξη της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης στερεών και υγρών 

αποβλήτων, αλλά και μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών και βιομηχανικών 

παραγωγών που στράφηκαν σε περιβαλλοντικά έργα και τεχνολογίες.      

Ενδεικτικές επενδυτικές ευκαιρίες εντοπίζονται (Αραβώσης, 2012):  

 στους κλάδους παραγωγής δομικών υλικών, βιομάζας και βιοκαυσίμων, 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων και αξιοποίησης λυματολάσπης, 

επεξεργασίας αποβλήτων από τουριστικές μονάδες και μικρούς οικισμούς και 

βιομηχανικών αποβλήτων,   

 στη διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση δημοτικών αποβλήτων, 

 στην κατασκευή δικτύων σταθμών μεταφοράς, ΚΔΑΥ, χώρων υγειονομικής 

ταφής υπολειμμάτων, μονάδων μηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων και 

κομποστοποίησης και αποκατάσταση υπαρχόντων χώρων ανεξέλεγκτης 

διάθεσης,  

 στη δημιουργία εγκαταστάσεων απόθεσης δημοτικών αποβλήτων,  

 στη συλλογή και επεξεργασία διαφόρων προϊόντων και υλικών, 

συμπεριλαμβανομένων μπαταριών, ελαστικών, αποβλήτων, ελαίων και 

ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών προϊόντων,  

 στη διαχείριση νοσοκομειακών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων,  

 στην υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και λύσεων σε 

συγκεκριμένες περιοχές,  

 στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ακτών, 

 στην παροχή μηχανικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας.    

3.4. Πράσινες πρώτες ύλες  

Η εξορυκτική δραστηριότητα δεν εξαιρείται από την ατζέντα της πράσινης 

ανάπτυξης, καθώς άπτεται της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης, του 

οικιακού τομέα και των υπηρεσιών (Τζεφέρης, 2009). Η πλήρης μετάβαση στην 
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πράσινη οικονομία απαιτεί τεράστιες ποσότητες σπάνιων ορυκτών πόρων για την 

παραγωγή, αποθήκευση και τη διανομή πράσινης ενέργειας. Οι περισσότερες 

οικολογικές τεχνολογίες όπως οι ηλιακοί συλλέκτες, οι ανεμογεννήτριες, οι στήλες 

ιόντων λιθίου, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες ή τα ηλεκτροκίνητα οχήματα βασίζονται 

σε μέταλλα «υψηλής τεχνολογίας», στο πυρίτιο και στις «σπάνιες ορυκτές γαίες» 

(μεταξύ άλλων, κοβάλτιο, λευκόχρυσος, τιτάνιο, ταντάλιο, ίνδιο, νεοδύμιο, 

δυσπρόσιο, δημήτριο, ευρώπιο, τέρβιο, λανθάνιο, λίθιο, γάλλιο) (Desjardins, 2018).  

Η σπανιότητα αυτών των χημικών στοιχείων και η μεγάλη έλλειψη 

υποκατάστατων, σε συνδυασμό με τη ανισομερή κατανομή τους ανά την υφήλιο 

διαμορφώνουν ένα νέο μείζον πολιτικό ζήτημα βιωσιμότητας της οικολογικής 

προοπτικής θέτοντας ζητήματα πρόσβασης και ασφαλούς εφοδιασμού πρώτων υλών. 

Τα περιοριστικά μέτρα (εξαγωγικοί φόροι, ποσοστώσεις, επιχορηγήσεις, διπλή 

τιμολόγηση) που εφαρμόζει η Κίνα για την προστασία του 95-97% της παγκόσμιας 

παραγωγής σπάνιων γαιών υπό τον έλεγχό της στρεβλώνουν το παγκόσμιο εμπόριο 

και προκαλούν την αντίδραση των βιομηχανικών χωρών (ΗΠΑ, Ιαπωνία, ΕΕ) με 

ειδικές πολιτικές απέναντι σε αυτό το  πρόβλημα εξάρτησης (Τζεφέρης, 2009).  

Η «Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες» είναι το στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής της ΕΕ για τις πρώτες ύλες που επιδιώκει να διασφαλίσει τον βιώσιμο 

εφοδιασμό οικονομικών τομέων ζωτικής σημασίας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία, 

την αεροδιαστημική ή την αγορά των ΑΠΕ. Επιπλέον στόχος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών που 

σχετίζονται με τις πρώτες ύλες, όπως οι βιομηχανίες εξόρυξης, η μεταλλευτική 

βιομηχανία (αλουμίνιο, ψευδάργυρος, χαλκός και σιδηρούχα μέταλλα, όπως ο 

χάλυβας), η βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (τσιμέντο, άσβεστος, 

κεραμική, γυαλί) και βιομηχανίες που βασίζονται στη δασοκομία (επεξεργασία 

ξύλου, επιπλοποιία, παραγωγή χάρτου, εκτυπωτικές εφαρμογές) (“Raw materials, 

metals, minerals and forest-based industries”, n.d.). Η πρωτοβουλία της ΕΕ βασίζεται 

στο τρίπτυχο βιώσιμη παραγωγή από εγχώριες πρώτες ύλες, βιώσιμη κατανάλωση 

και ανακύκλωση και προωθεί πολιτικές άρσης των εμποδίων πρόσβασης στα σπάνια 

ορυκτά, όπως η κανονιστική ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών, το φορολογικό 

σύστημα, οι υποδομές μεταφορών και δράσεις του ΠΟΕ (Τζεφέρης, 2009). 
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Εικόνα 5: Η Ευρωπαϊκή προσέγγιση για την κυκλική χρήση των πρώτων υλών. (Πηγή: “Raw materials”. n.d.).   

 

Η πράσινη παραγωγή, καθώς ορίζεται με διαφορετικούς τρόπους, δίνει την 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υποστηρίξουν με πολλούς τρόπους ότι είναι σε θέση 

να προσφέρουν στην αγορά «πράσινα» προϊόντα. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις 

μπορούν να χρησιμοποιούν φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες παραγωγής, 

πολιτικές προμηθειών, συσκευασίες και γενικότερα, βελτιωτικούς τρόπους 

χρησιμοποίησης των πόρων και των πρώτων υλών τους, ώστε να είναι σε θέση να 

δηλώνουν ότι παράγουν πράσινα προϊόντα (Baines et al., 2012). 

Ωστόσο, ειδικότερα όσον αφορά στις πρώτες ύλες των προϊόντων, βασικές 

πράσινες επιλογές είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν αυτές που σχετίζονται με 

πρακτικές μείωσης των βλαβερών συνεπειών των μη πράσινων υλικών που 

περιέχονται στο προϊόν ή τη συσκευασία του, π.χ. αποφεύγοντας τη χρήση τοξικών 

υλικών, ελαχιστοποιώντας τη χρήση μη ανανεώσιμων υλικών και χρησιμοποιώντας 

ανανεώσιμα υλικά σύμφωνα με το ρυθμό αναπλήρωσής τους.  

 

3.5. Πράσινη ενέργεια 
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Η ανάπτυξη μεθόδων εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων της πράσινης 

ενέργειας, τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια ανάγκη, η οποία σε μεγάλο βαθμό 

καλύπτεται μέσα από τις διαδικασίες ανάπτυξης μεθόδων χρήσης της. Η πράσινη 

ενέργεια προέρχεται από φυσικές πηγές όπως είναι για παράδειγμα, ο ήλιος, η βροχή 

και ο αέρας. Αυτοί οι ενεργειακοί πόροι είναι ανανεώσιμοι, δηλαδή ανανεώνονται με 

φυσικό τρόπο. Οι διαφορετικοί τύποι τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας 

περιλαμβάνουν: ηλιακή ενέργεια, θαλάσσια ενέργεια, αιολική ενέργεια, 

υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοενέργεια, γεωθερμική ενέργεια, ωσμωτική ενέργεια κλπ. 

(Kalyani et al., 2015). 

Τα πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) έναντι των 

παραδοσιακών συνοψίζονται στα εξής (ΙΤΕΣΚ, 2007, όπως αναφέρεται στο 

Βασιλειάδης, 2015, σ. 13):  

 Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, με μηδενικά κατάλοιπα 

και τοξικά απόβλητα,  

 Είναι πρακτικά ανεξάντλητες και συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης από 

τους πεπερασμένους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους, 

 Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και ενισχύουν την ενεργειακή ανεξαρτησία,  

 Είναι γεωγραφικά διεσπαρμένες και συνδράμουν στην αποκέντρωση του 

ενεργειακού συστήματος,  

 Παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης μορφής ενέργειας για τις 

ανάγκες του χρήστη και της εκάστοτε περιοχής,    

 Έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος συνήθως που δεν επηρεάζεται από τις 

διακυμάνσεις των τιμών των συμβατικών καυσίμων,  

 Επιδοτούνται συχνά οι σχετικές επενδύσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας 

τοπικά.  

Ωστόσο, η χρήση πράσινων μορφών ενέργειας δεν συνεπάγεται απευθείας την 

βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων που την 

χρησιμοποιούν, καθώς, μια σειρά από εμφανή ή μη εμφανή κόστη, υπάρχουν σε 

αυτήν την περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρονται εκείνα τα κόστη που σχετίζονται με 

την υποχρέωση ανανέωσης των μηχανημάτων και των τεχνολογικών εφαρμογών που 

χρησιμοποιούσε η επιχείρηση κατά το παρελθόν, προκειμένου να είναι δυνατή η 

χρήση των νέων μορφών της πράσινης ενέργειας.  
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Περαιτέρω ανασταλτικούς παράγοντες στην ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελούν 

(Βιολάντης, 2018, σ. 10; ΙΤΕΣΚ, 2007, όπως αναφέρεται στο Βασιλειάδης, 2015, σ. 

14; Χατζηρουσέας, 2010):  

 Το διεσπαρμένο δυναμικό τους δυσχεραίνει τη συγκέντρωση σε 

μεγάλα μεγέθη ισχύος ώστε να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί.  

 Ο μικρός συντελεστής απόδοσης (30% ή χαμηλότερος) απαιτεί μεγάλο 

αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη έκταση γης.  

 Η παροχή και η απόδοσή τους εξαρτάται από κλιματικές και 

γεωμορφολογικές συνθήκες.  

 Η συχνή διακύμανση στη διαθεσιμότητά τους που απαιτεί την 

εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών και δαπανηρές μεθόδους 

αποθήκευσης.  

 Το κόστος επένδυσης ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος σε σύγκριση 

με τις τιμές των συμβατικών καυσίμων παραμένει υψηλό.  

 Τα υδροηλεκτρικά έργα προκαλούν έκλυση μεθανίου, συντελούν στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το μικροκλίμα της 

περιοχής. Οι ανεμογεννήτριες υστερούν αισθητικά και από πλευράς 

παραγωγής θορύβου.  

Έτσι, προκειμένου η χρήση της πράσινης ενέργειας, εκτός των θετικών 

στοιχείων που αναμένεται να έχει για το περιβάλλον εν γένει, να επιφέρει και θετικές 

επιπτώσεις στις επιχειρήσεις που επιλέγουν να την χρησιμοποιήσουν, θα πρέπει να 

γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντανακλά τις ανάγκες της επιχείρησης και να μην 

προκαλεί την ανάπτυξη δυσανάλογου μεγέθους οικονομικών επιβαρύνσεων. Για τον 

λόγο αυτό, θα πρέπει να επιλέγονται εκείνες οι πράσινες μορφές ενέργειας, οι οποίες 

είναι κατάλληλες και βιώσιμες για τις επιχειρήσεις που τις υιοθετούν (Peimani, 

2018). 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας 

διαθέτει τρεις πτυχές με αντίστοιχες δυνατότητες και δράσεις (ΕΒΕΑ, χ.ημ.; 

ΕΟΜΜΕΧ, 2009, σ. 40; Μαυρίδης, 2013, σ. 55; Τράπεζα Πειραιώς, 2009, σ. 40): 

πρώτον, την κοινωνική ευθύνη της επιχείρηση, δεύτερον την επιχείρηση ως 

καταναλωτή ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών με αντίστοιχα τα μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας και τρίτον την επιχείρηση ως επενδυτή για την παροχή 
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προϊόντων και υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης και οικονομικής αξιοποίησης της 

ενέργειας. Στο πρώτο επίπεδο, η επιχείρηση ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος έχει, 

μεταξύ άλλων τις δυνατότητες να καθορίσει εταιρικούς στόχους μείωσης εκπομπών 

και ενεργειακής κατανάλωσης, να συμμετέχει σε εθελοντικά σχήματα προς 

εξυπηρέτηση αντίστοιχων στόχων, να εφαρμόσει εσωτερικούς ευέλικτους 

μηχανισμούς για τη μείωση των εκπομπών και να ενισχύσει εθελοντικά προγράμματα 

δημόσιων και κοινωφελών ιδρυμάτων ή αναπτυσσόμενων χωρών για καθαρές 

ενεργειακές τεχνολογίες.  

Στο επίπεδο της ενεργειακής κατανάλωσης, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνει μέτρα για τον κλιματισμό, τις ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές και τον φωτισμό.  

Ειδικότερα:  

Α. Μέτρα για τον κλιματισμό: 

α. Μέτρα για τον εξοπλισμό θέρμανσης/ ψύξης: 1. πρόγραμμα τακτικής 

συντήρησης των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης από εξειδικευμένο συνεργείο, 2. 

Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με λέβητα φυσικού αερίου ή βιομάζας, που έχει 

κατασκευαστεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό καθεστώς και διαθέτει σήμα 

ενεργειακής πιστοποίησης CE, 3. απενεργοποίηση μονάδων κλιματισμού εκτός των 

εργάσιμων ωρών και χρήση χρονοδιακόπτη ή θερμοστάτη, 4. μεγιστοποίηση της 

ενεργειακής απόδοσης με κλειστά παράθυρα, μείωση της χρήσης εξοπλισμού που 

παράγει θερμότητα, συντήρηση καλοριφέρ, χρήση ανεμιστήρα οροφής, 5. κατάλληλη 

ρύθμιση θερμοκρασίας για τις απαιτήσεις του κτιρίου και την φύση της εργασίας, 

μείωση βαθμών στον θερμοστάτη και απενεργοποίηση κλιματιστικού σε τακτικά 

διαστήματα.     

β. Μέτρα για το κτίριο: 1. εγκατάσταση διπλών υαλοπινάκων ή χαμηλής 

εκπεμψιμότητας, 2. έλεγχος της εσωτερικής θερμοκρασίας ειδικά το καλοκαίρι 

αντανακλώντας την ακτινοβολία με ανοιχτόχρωμους τοίχους, εξωτερικό σκιασμό, 

νυχτερινό, φυσικό αερισμό του κτιρίου και χρήση συσκευών που εξοικονομούν 

ενέργεια (π.χ. λαμπτήρες φθορισμού), 3. θερμομόνωση του κτιρίου, 4. σύστημα 

ενεργειακού ελέγχου των κτιρίων (BEMS: Buildings Energy Management Systems).   

Β. Μέτρα για ηλεκτρικές/ ηλεκτρονικές συσκευές και μηχανολογικό 

εξοπλισμό: 1. χρήση ηλεκτρικών συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 2. 
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ηλεκτρονικές συσκευές με πιστοποιημένη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση (energy 

labelling), 3. απενεργοποίηση συσκευών όταν είναι εκτός χρήσης και χρήση της 

λειτουργίας «εξοικονόμησης ενέργειας» ή «κατάστασης αναμονής» στον εξοπλισμό 

γραφείου, 4. εκμετάλλευση παθητικών ηλιακών συστημάτων και ΑΠΕ.  

Γ. Μέτρα ενεργειακού φωτισμού: 1. λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης και 

μικρότερος αριθμός λαμπτήρων μεγάλης ισχύος, 2. αισθητήρες φωτός ημέρας στον 

εξωτερικό φωτισμό, 3. σύστημα ελέγχου φωτισμού με χρονοδιακόπτη, αισθητήρες 

κίνησης, φωτόμετρο, 4. αξιοποίηση φυσικού φωτισμού και ηλιακού φωτός.  

Επενδυτικά, οι επιχειρήσεις μπορούν να στραφούν, μεταξύ άλλων, στις εξής 

δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (ΕΟΜΜΕΧ, 2009, σ. 50; Τράπεζα 

Πειραιώς, 2009, σ. 40):  

1. Επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως 

ανεξάρτητος παραγωγός ή την εμπορία συναφούς εξοπλισμού, ανεξάρτητα από τον 

τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης,  

2. Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για σχετικές επενδύσεις και 

ενεργειακών υπηρεσιών,  

3.   Προώθηση ενεργειακά αποδοτικών συσκευών, προηγμένων συστημάτων 

(κλιματισμού, μονωτικών υλικών, ηλεκτρολογικού υλικού, εξοπλισμού 

εγκαταστάσεων φυσικού αερίου) και τεχνολογιών εξοικονόμησης και συμπαραγωγής 

ενέργειας, διευρύνοντας το επιχειρηματικό προφίλ της εταιρείας,  

4. Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων στον κατασκευαστικό τομέα και στη 

βιομηχανία και εμπορία πράσινων πιστοποιητικών.    

3.6. Πράσινη συσκευασία 

 

Η σημασία της πράσινης συσκευασίας στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος της επιχείρησης που την επιλέγει, απορρέει από το γεγονός ότι μια 

βιώσιμη συσκευασία θα πρέπει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τους 

τρεις βασικούς άξονες της έννοιας της βιωσιμότητας, δηλαδή των οικονομικών 

επιπτώσεων, των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών (Sonneveld et al., 2005). 
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Είναι ευνόητο, ότι στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, έμφαση δίνεται 

στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ήτοι (Fitzpatrick et al., 2012): 

 Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 

 Χρήση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου 

 Διαχείριση του κόστους που σχετίζεται με την περιβαλλοντική χρήση 

 Μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών, νερού και ενέργειας 

 Μείωση των αποβλήτων και της μόλυνσης των φυσικών πόρων. 

Ο βασικός λόγος για τον οποίο η πράσινη συσκευασία είναι τόσο σημαντική, 

είναι κυρίως διότι η χρήση της επιφέρει πολλά οφέλη για τις εταιρείες, τους 

καταναλωτές και την κοινωνία ως σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, η βιώσιμη συσκευασία 

οδηγεί στην αποδοτική χρήση της ενέργειας και των υλικών, και έτσι στη μείωση του 

κόστους για τους οργανισμούς. Επιπλέον, ο κατάλληλος σχεδιασμός οδηγεί στην 

αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεπώς, σε μειωμένους 

χρόνους παράδοσης και έτσι, μείωσης του κόστους παράδοσης, αποθήκευσης και 

μεταφοράς.  

Επιπλέον, στην διαδικασία αναζήτησης τρόπων και μεθόδων για φιλικότερες προς 

το περιβάλλον συσκευασίες, οι εταιρείες δημιουργούν στενότερες σχέσεις με τους 

προμηθευτές, τους μετόχους και τους καταναλωτές, καταλήγοντας, έτσι στην 

ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών. Επιπλέον, η πράσινη συσκευασία έχει 

ως αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για την υγεία των καταναλωτών, την 

ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων συσκευασιών και γενικότερη τη βελτίωση της 

κοινωνικής ευημερίας. 
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4. Η πράσινη ανάπτυξη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 

επιχειρήσεων 

 

4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Αποτελεί αναντίρρητο γεγονός ότι η σημερινή συγκυρία, μετά την 

αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008- 2010, χαρακτηρίζεται 

από τη διαμόρφωση μιας ασταθούς οικονομικής ανάπτυξης και από τη μη 

ορθολογική κατανομή των πόρων, ενώ η αλλαγή του κλίματος αποτελεί πλέον μια 

βιωμένη πραγματικότητα. Αυτή είναι μια κατάσταση που είναι λογικό να υποθέτει 

κανείς ότι αργά ή γρήγορα αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών, το οποίο θα συνδυαστεί με την αλλαγή  των επιδιωκόμενων στόχων 

των επιχειρήσεων (Aldenius & Khan, 2017). 

Οι έρευνες δείχνουν ότι έξι από τις 10 επιχειρήσεις θα επενδύσουν σε 

βιώσιμες πρωτοβουλίες, ακόμη και αν υπάρξει μια αρχική αύξηση του κόστους. 

Ορισμένες επιχειρήσεις υιοθέτησαν πολύ γρήγορα το Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης (EMS) και έχουν αρχίσει ήδη να εφαρμόζουν μια φιλική προς το 

περιβάλλον προσέγγιση σε όλες τις εταιρικές τους δραστηριότητες.  

Πολλές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν βιώσιμες πρωτοβουλίες 

για να υιοθετήσουν μια προσέγγιση win-win που εξοικονομεί το κόστος της 

επιχείρησης ενώ παράλληλα ανταποκρίνονται στην ευαισθητοποίηση των πελατών 

για τα περιβαλλοντικά θέματα που επηρεάζουν όλες τις δραστηριότητες τους. Η 

ενσωμάτωση των αρχών του πράσινου μάρκετινγκ σε επιχειρηματικά συστήματα 

αναφέρεται όλο και περισσότερο στη διαδικασία παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, 

δεδομένων των τεράστιων δυνατοτήτων για την επίτευξη βιώσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Kirilova & Vaklieva-Bancheva, 2017). 
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4.2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Το περιβάλλον έχει γίνει μέρος της υπεύθυνης προσέγγισης μιας επιχείρησης 

στην επιχειρηματική δραστηριότητα και ταυτόχρονα, μιας γενικότερης δυνατότητας 

για επιχειρηματική ανάπτυξη. Αυτές οι ιδέες συνδυάζονται στην έννοια της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία αποτέλεσε το κύριο θέμα που συζητήθηκε σε 

αρκετές ετήσιες συναντήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.  

Οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ανάπτυξης στρατηγικής 

για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνονται στην Πράσινη Βίβλο, 

στην οποία ορίζεται ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

εθελοντική ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών στις καθημερινές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις αλληλεπιδράσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι επιχειρήσεις αποφασίζουν οικειοθελώς να 

συμβάλλουν σε μια καλύτερη κοινωνία και σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.  

Ο ορισμός αυτός βασίζεται στην αποκαλούμενη αρχή της τριπλής βάσης 

(άνθρωποι, κέρδος, πλανήτης), δηλαδή στη μέτρηση των θετικών και αρνητικών 

επιπτώσεων της επιχείρησης στον κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα 

της κοινωνίας στο σύνολό της, λαμβανομένων υπόψη άλλων βασικών αρχών της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως η αειφόρος ανάπτυξη και ο εθελοντισμός 

(Jankalova & Vartiak, 2017). 

 

4.3. Ορισμός του πράσινου Marketing  

 

Επί του παρόντος, οι έννοιες όπως το πράσινο ή το βιώσιμο μάρκετινγκ 

χρησιμοποιούνται ευρύτερα, αντανακλώντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της 

κοινωνίας για τις επιπτώσεις της αυξανόμενης κατανάλωσης στο περιβάλλον. Το 

πράσινο μάρκετινγκ είναι η μελέτη των θετικών και αρνητικών πτυχών των 

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ σχετικά με τη ρύπανση, την κατανάλωση ενέργειας και 

την κατανάλωση γενικότερα των πόρων του πλανήτη.  
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Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Το πράσινο 

μάρκετινγκ ως υποσύνολο της συνολικής δραστηριότητας μάρκετινγκ εξετάζει 

θετικές και αρνητικές δραστηριότητες και τις επιπτώσεις του σε ένα περιορισμένο 

φάσμα περιβαλλοντικών ζητημάτων. Συνεπώς, το πράσινο μάρκετινγκ βασίζεται στην 

αρχή της τριπλής βάσης της ΕΚΕ που σημειώθηκε προηγουμένως και η οποία το 

χαρακτηρίζει ως ένα είδος μάρκετινγκ προϊόντων που υποτίθεται ότι είναι φιλικά 

προς το περιβάλλον και η κατανάλωσή τους δεν το επιβαρύνει. Το κοινωνικό 

μάρκετινγκ στοχεύει στην ανάπτυξη της προσφοράς προϊόντων που μετριάζουν και 

επιφέρουν ελάχιστες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα αυξάνει 

την ποιότητά τους. Από περιβαλλοντική άποψη, ορίζεται ως η προσπάθεια μιας 

επιχείρησης να παράγει, να προωθεί, να συσκευάζει, να καινοτομεί και να 

επαναχρησιμοποιεί το προϊόν, ώστε να αντιμετωπίζει υπεύθυνα τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα (CSR Europe, 2017). 

Το πράσινο μάρκετινγκ αποτελείται από πολλαπλές δραστηριότητες που 

αποσκοπούν στη διασφάλιση της βασικής πτυχής της ανταλλαγής προϊόντων 

μάρκετινγκ με ελάχιστες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η Peattie ορίζει το 

πράσινο μάρκετινγκ ως μια ολιστική διαδικασία διαχείρισης που είναι υπεύθυνη για 

τον εντοπισμό, την πρόβλεψη και την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών 

και των εταιρειών κατά τρόπο αποτελεσματικό και βιώσιμο (Peattie, 2012). 

Ωστόσο, αρκετές πηγές επισημαίνουν ότι ένας πιο πλήρης ορισμός του 

πράσινου μάρκετινγκ βασίζεται στη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και 

διαχείρισης της ανάπτυξης, τιμολόγησης, προώθησης και διανομής των προϊόντων 

κατά τρόπο που να ικανοποιεί τα κριτήρια ικανοποίησης των αναγκών των πελατών, 

την επίτευξη των οργανωτικών στόχων της επιχείρησης και τη σύνδεση αυτών των 

διεργασιών με το ευρύτερο οικοσύστημα μέσα στο οποίο δρα η επιχείρηση. Η 

απουσία ενός γενικά αναγνωρισμένου ορισμού δίνει έτσι, στις επιχειρήσεις τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους προσέγγιση, με βάση τους στόχους, τους 

κινδύνους, τις ευκαιρίες και τις ικανότητές τους. 

Ο κύριος στόχος του πράσινου μάρκετινγκ είναι να παρουσιάσει στους 

καταναλωτές τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της 

κατανάλωσης προϊόντων, δίνοντας έμφαση στην οικοδόμηση μακροπρόθεσμων 

σχέσεων που βασίζονται και στις δύο πλευρές της επικοινωνίας, όχι μόνο με τους 

πελάτες αλλά και με άλλους ενδιαφερόμενους και δημιουργώντας την ανάγκη 
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διαμόρφωσης περιβαλλοντικής ευθύνης, τόσο στους καταναλωτές, όσο και στις 

επιχειρήσεις. 

 

4.3.1. Πράσινο μάρκετινγκ και επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα 

 

Τα ανταγωνιστικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα ποικίλλουν ανάλογα με τις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών, τα κανονιστικά πλαίσια και τις ευκαιρίες 

που παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Οι επιχειρήσεις δέχονται πιέσεις για να καταστούν περιβαλλοντικά αποδοτικές, 

συμβάλλοντας στην υψηλότερη κερδοφορία τους, αλλά και στη συνολική οικονομική 

σταθερότητά τους. Πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν το πράσινο μάρκετινγκ, ειδικά 

για λόγους αύξησης των εμπορικών ευκαιριών τους, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

ευθύνης, πιέσεων από τις κυβερνήσεις και τον ανταγωνισμό και μείωσης του 

κόστους. Η διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω επτά πράσινων στρατηγικών μάρκετινγκ για την αξιοποίηση των βαθύτερων 

σχέσεων μεταξύ πελατών και ενδιαφερομένων μερών, των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών αξιών, της επωνυμίας και της διορατικής επιχειρηματικότητας (Ferenc et 

al., 2017). 

Εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να αποκτήσει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, πρέπει να ενσωματώσει την περιβαλλοντική σκέψη σε όλες τις πτυχές 

του μάρκετινγκ. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με την εφαρμογή της πράσινης στρατηγικής 

μάρκετινγκ, καθώς βασική προϋπόθεση για τη μελλοντική διατήρηση των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων είναι η επιτυχής αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων και ο βαθμός ενσωμάτωσης των αρχών του πράσινου 

μάρκετινγκ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν αναμένεται 

να επωφεληθούν από υψηλότερη κερδοφορία, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, 

βελτιωμένες σχέσεις με τους ενδιαφερομένους και καλύτερες περιβαλλοντικές 

επιδόσεις (Porter, 1998). 
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4.3.2. Πράσινη στρατηγική μάρκετινγκ και η κατάλληλη επιλογή της 

 

Μια ολιστικά σχεδιασμένη στρατηγική πρέπει επίσης να εφαρμόζει πράσινους 

στόχους μάρκετινγκ, οι οποίοι να περικλείονται στα επιχειρηματικά σχέδια. Το 

πράσινο μάρκετινγκ, καθώς και το παραδοσιακό μάρκετινγκ, αναφέρονται σε δύο 

σπουδαία θέματα. Στο μίγμα μάρκετινγκ και τη στρατηγική μάρκετινγκ. Η 

στρατηγική μάρκετινγκ είναι μια συνεχής διαδικασία, στην οποία οι μεμονωμένες 

ακολουθίες διαδικασιών STP (market segmentation, target markets and product 

positioning), δηλαδή η μέτρηση της ζήτησης, η τμηματοποίηση της αγοράς, η 

επιλογή αγοράς στόχων και η τοποθέτηση των προϊόντων, συμβάλλουν στο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με βάση τη διαδικασία STP, μια επιχείρηση 

προσεγγίζει τη δημιουργία και την επιλογή μιας κατάλληλης στρατηγικής.  

Σύμφωνα με τους Ginsberg και Bloom, μια εταιρεία έχει την ικανότητα να 

βελτιώσει τα προϊόντα της και τη συνολική επιχειρηματική της εικόνα, ειδικά αυτήν 

που αναφέρεται στην υιοθέτηση πράσινων επιλογών, μέσα από την επιλογή που θα 

κάνει σε σχέση με τις τέσσερις στρατηγικές που περιγράφονται στο σχήμα που 

ακολουθεί. Στο σχήμα αυτό, ο κατακόρυφος άξονας απεικονίζει την ικανότητα των 

πράσινων τμημάτων της αγοράς να απορροφήσουν και στον οριζόντιο άξονα την 

ικανότητα μιας επιχείρησης να διαφοροποιήσει το προϊόν με πράσινα χαρακτηριστικά 

(Ginsberg & Bloom, 2004). 
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Εικόνα 6: Πράσινες στρατηγικές. (Πηγή: Ginsberg & Bloom, 2004).  

Στην συνέχεια, δίνονται οι επεξηγήσεις των τεσσάρων πράσινων 

αποχρώσεων. 

 Ισχνή πράσινη στρατηγική (Lean green): μια επιχείρηση 

προσπαθεί να είναι υπεύθυνη για την κοινωνία, αλλά δεν επικεντρώνεται στην 

ενημέρωση σχετικά με αυτές τις πρωτοβουλίες. Επικεντρώνεται στη μείωση 

του κόστους και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω 

περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, δημιουργώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα που βασίζεται στο χαμηλό κόστος. 

 Αμυντική πράσινη στρατηγική (defensive green): μια επιχείρηση 

χρησιμοποιεί το πράσινο μάρκετινγκ ως πρόληψη σε περιόδους κρίσης ή 

προστασίας από τον ανταγωνισμό. Παρόλο που οι περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες είναι ελπιδοφόρες και βιώσιμες, η προσπάθεια προώθησής 

τους είναι σποραδική και προσωρινή, διότι η πρόθεση της δεν είναι η 

διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισμό μέσω πράσινων δραστηριοτήτων. 

 Συνηθισμένη πράσινη στρατηγική (Common green): μια 

επιχείρηση επενδύει σε περιβαλλοντικά βιώσιμες διαδικασίες σε 

μακροπρόθεσμη βάση, θυσιάζοντας σημαντικούς οικονομικούς και μη 

οικονομικούς πόρους. Η εταιρεία θεωρεί το πράσινο μάρκετινγκ ως την 

Αμυντική 
πράσινη 

στρατηγική 

Ακραία 
πράσινη 

στρατηγική 

Ισχνή 
πράσινη 
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ευκαιρία να κατασκευάσει καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, γεγονός που της προσδίδει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αρχικά, προωθεί τα άμεσα και απτά οφέλη που 

παρέχονται στον καταναλωτή και σε δεύτερο επίπεδο, υιοθετεί πλήρως μια 

ολιστική περιβαλλοντική δραστηριότητα.   

 Ακραία πράσινη στρατηγική (Extreme green): Σε αυτήν την 

περίπτωση, τα ακραία περιβαλλοντικά θέματα είναι πλήρως ενσωματωμένα 

στις επιχειρηματικές διαδικασίες και στον κύκλο ζωής του προϊόντος. Η 

εταιρεία εξυπηρετεί συχνά ειδικές αγορές (κενά στην αγορά) μέσω ειδικών 

σημείων πώλησης και διαύλων διανομής. 

 

4.3.3. Το branding στο πράσινο μάρκετινγκ 

 

Σήμερα το branding θεωρείται ως ξεχωριστό εργαλείο μάρκετινγκ και είναι 

ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του προϊόντος. Είναι το σύμβολο και το 

αναγνωριστικό του προϊόντος που το κάνει να διαφέρει από τον ανταγωνισμό, 

τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο. Αρκετά πράσινα προγράμματα χρησιμοποιούν 

εμπορικούς κανόνες που βασίζονται στην αρχή του εθελοντισμού και εφαρμόζονται 

επί του παρόντος με επιτυχία. Τέτοιο είναι μεταξύ άλλων η οικολογική σήμανση, 

δηλαδή η επισήμανση προϊόντων και υπηρεσιών που είναι περισσότερο φιλικά προς 

το περιβάλλον από τα υποκατάστατά τους. Ωστόσο, στο πλαίσιο του πράσινου 

μάρκετινγκ, πρέπει να γίνεται μια διάκριση μεταξύ της επωνυμίας της εταιρείας και 

της πράσινης εικόνας της και της διεθνώς πιστοποιημένης ονομασίας του προϊόντος. 

Τα περιβαλλοντικά σήματα είναι ετικέτες που απευθύνονται στον πελάτη για 

να διακρίνουν το φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν από το συμβατικό. Βοηθούν να 

ξεπεραστεί η έλλειψη γνώσης των καταναλωτών, καθώς γνωστοποιούνται όλες οι 

βασικές λεπτομέρειες για το προϊόν και τις συνθήκες παραγωγής του. Αν η 

πληροφόρηση των καταναλωτών ήταν δεδομένη για αυτά τα θέματα, τότε τέτοιου 

είδους περιβαλλοντικές επισημάνσεις δεν θα ήταν απαραίτητες. Εφόσον κάτι τέτοιο 

δεν είναι εφικτό, η χρήση πράσινων ετικετών σήμερα είναι αρκετά διαδεδομένη 

πρακτική (Chemat et al., 2017). 
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Η αξία της επωνυμίας αυξάνεται με την εφαρμογή αρχών οικολογικού 

μάρκετινγκ για τους ακόλουθους λόγους: Η εταιρεία αυξάνει την αξία των προϊόντων 

της, κερδίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βελτιώνει την εικόνα της ως επιχείρηση, 

αποκτά νέες αγορές και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές πιέσεις 

που ενδεχομένως ασκούνται από τον ανταγωνισμό. Η έννοια της οικοδόμησης μιας 

μάρκας σε αξίες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση 

συνδέεται με τρεις παράγοντες, οι οποίοι είναι η παρουσία ενός πράσινου προϊόντος, 

η εκπλήρωση της προσδοκίας για υιοθέτηση πράσινων στρατηγικών και η αξιοπιστία 

που συνεπάγεται η τήρηση των περιβαλλοντικών υποσχέσεων.  

Ως εκ τούτου, το πράσινο σήμα των προϊόντων πληροί τα κριτήρια περί 

οικολογικού προϊόντος, με την έννοια ότι ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεν υποστηρίζονται αθέμιτες πρακτικές και δεν 

προωθείται η κοινωνική αδικία, ενώ υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη οικονομική 

βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά τα κριτήρια είναι ευρέως γνωστά στην σχετική 

βιβλιογραφία με τον χαρακτηρισμό 3Ε (ecological, ethical, economic) (Papadas et al., 

2017). 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί και νωρίτερα, οι εξελίξεις στην παγκόσμια 

οικονομία προσανατολίζονται στην ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος, 

πράγμα που σημαίνει ότι από περιβαλλοντική άποψη δεν θα πρέπει να μετρούνται 

μόνο οι αποδόσεις του προϊόντος στην αγορά, αλλά και οι διαδικασίες παραγωγής και 

μεταπώλησης. Μια μεγάλη ερευνητική μελέτη με τίτλο «Ο Δείκτης της Πράσινης 

Επιχειρηματικότητας 2016», που πραγματοποιήθηκε στις 1.600 μεγαλύτερες 

παγκόσμιες επιχειρήσεις, χρησιμοποιεί τρεις δείκτες ως βασικούς των πρωτοβουλιών 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της εταιρείας: τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, την 

κατανάλωση νερού και τα απόβλητα που παράγονται κατά την παραγωγική 

διαδικασία (Caputa, 2015).  

Η μελέτη ασχολείται επίσης με τις συνολικές επενδύσεις σε εφαρμόσιμες 

λύσεις και εξετάζει ορισμένες επιχειρήσεις που επηρεάζουν την αλυσίδα εφοδιασμού 

με κριτήριο επιλογής που βασίζεται στις επιλέξιμες συμβάσεις. Όλοι αυτοί οι δείκτες 

συνδέονται στενά με τους στόχους και τις αρχές του πράσινου μάρκετινγκ. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εταιρείες που έλαβαν μέρος στην έρευνα καθόρισαν 

μετρήσιμους στόχους για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου, την κατανάλωση 

νερού και την παραγωγή αποβλήτων. Επιπλέον, οι έρευνες δείχνουν ότι και στις τρεις 
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κατηγορίες υπάρχει αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που προσπαθούν να 

επιβεβαιώσουν τις πρωτοβουλίες τους αυτές ώστε να επωφεληθούν από τις 

ευεργετικές συνέπειες του πράσινου μάρκετινγκ (Caputa, 2015). 
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5. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πράσινη οικονομία 

Οι πράσινες στρατηγικές και τα εργαλεία μάρκετινγκ μπορούν να βοηθήσουν 

τους οργανισμούς να τοποθετηθούν στην αγορά με αυξημένη αξία για αυτούς και τα 

προϊόντα τους με βάση τις πράσινες ευαισθησίες και, συνεπώς, την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Κάθε επιχείρηση προσπαθεί να αποκτήσει ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις προοπτικές 

και τους πελάτες, με τέτοιο τρόπο ώστε η επιτυχημένη ανταγωνιστική προσπάθεια 

της να μην μπορεί να αναπαραχθεί εύκολα από τους ανταγωνιστές (Porter, 1985). 

5.1. Πράσινες στρατηγικές ανάπτυξης 

Σήμερα, λόγω του έντονου ανταγωνισμού σε διάφορες αγορές, οι εταιρείες 

ξεπερνούν τα παραδοσιακά 4Ps (προϊόν, τιμή, προώθηση και τοποθέτηση) 

προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικές με άλλους τρόπους. Με την εφαρμογή 

αποτελεσματικών περιβαλλοντικών στρατηγικών, οι επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν 

καλύτερες ή μοναδικές σε διάφορες αγορές, επιτυγχάνοντας έτσι βιώσιμα οφέλη 

μέσω της διαφοροποίησης ή του χαμηλού κόστους, αλλά και μέσα από την αυξημένη 

ικανοποίηση πελατών και την πίστη στη μάρκα της εταιρίας ή μέσω των βελτιωμένων 

οικονομικών δεικτών. Όλα τα παραπάνω αποτελούν εκφράσεις ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος που επιδιώκουν να διαμορφώσουν οι επιχειρήσεις που στοχεύουν 

στην βιωσιμότητα τους μακροπρόθεσμα (Day & Wensley, 1988). 

Παρόλο που ένας αυξανόμενος αριθμός παραγόντων σε κάθε κλάδο τείνουν 

να δείχνουν ενδιαφέρον και προσοχή στα περιβαλλοντικά ζητήματα κατά τη λήψη 

αποφάσεων αγοράς, δεν προσπαθούν όλες οι εταιρίες να υιοθετήσουν πράσινα 

πρότυπα ώστε να αποκτούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που βασίζεται στη 

βιωσιμότητα. 

Ο Porter (1985) παρουσίασε τρεις ανταγωνιστικές στρατηγικές με βάση το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το πεδίο εφαρμογής τους. Από τη μία πλευρά, με 

στόχο μια σημαντική αγορά, μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε μια 

στρατηγική ηγεσίας κόστους, μέσω της οποίας επιδιώκει να αποκτήσει τη χαμηλού 

κόστους θέση της αγοράς, είτε μια στρατηγική διαφοροποίησης, επιθυμώντας να 

είναι μοναδική σε πτυχές σημαντικές για τους καταναλωτές.  
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Από την άλλη πλευρά, με στόχο μια μικρότερη αγορά, μια εταιρεία μπορεί να 

χρησιμοποιήσει είτε μια στρατηγική εστίασης κόστους που προσπαθεί να αποκτήσει 

πλεονεκτήματα κόστους, είτε να εστιάσει σε μια στρατηγική διαφοροποίησης που 

επιδιώκει να αποκτήσει μια μοναδική θέση για να καλύψει ειδικές ανάγκες. Στο 

πλαίσιο της πράσινης προοπτικής των στρατηγικών των επιχειρήσεων εξετάζονται 

δύο μεταβλητές. Η ανταγωνιστική εστίαση (οργανωτικές διαδικασίες σε σχέση με 

προϊόντα και υπηρεσίες) και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (διαφοροποίηση σε 

χαμηλότερο κόστος).  

Ο Orsato (2006) πρότεινε τέσσερις «πράσινες» ανταγωνιστικές στρατηγικές που 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:   

 στρατηγικές οικολογικής απόδοσης (χαμηλότερες δαπάνες-οργανωτικές 

διεργασίες), κατάλληλες για εταιρείες σε αγορές B2B,  

 διευρυμένες στρατηγικές ηγεσίας (διαφοροποίηση-οργανωτικές διαδικασίες), 

κατάλληλες για εταιρείες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν σημαντικά τις 

περιβαλλοντικές τους προσπάθειες,   

 στρατηγικές οικολογικού σήματος (διαφοροποίηση προϊόντων), κατάλληλες 

ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που εστιάζουν στα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος και  

 στρατηγικές ηγεσίας για το περιβαλλοντικό κόστος (προϊόντα χαμηλότερου 

κόστους). 

Σύμφωνα με μια διαφορετική οπτική, η εταιρική περιβαλλοντική ηθική και 

διαχείριση θεωρούνται προαπαιτούμενα για την επίτευξη «πράσινου» 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ενώ οι πράσινες στρατηγικές μάρκετινγκ και οι 

αντίστοιχες τακτικές αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία που είναι 

απαραίτητα για την επίτευξή του. Ακόμη, οι Arseculeratne και Yazdanifard (2013) 

υποστήριξαν ότι το πράσινο μάρκετινγκ θα συνέβαλε σε μια ποιοτική αλλαγή στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ μιας επιχείρησης και των πελατών της, πράγμα που αποτελεί 

στην πραγματικότητα συνέπεια των αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών και 

του μεγαλύτερου ενδιαφέροντος των καταναλωτών. 

Η σχέση μεταξύ ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και πράσινου μάρκετινγκ έχει 

διερευνηθεί λαμβάνοντας υπόψη διάφορες προοπτικές. Ο Shrivastava (1995) 

αποκάλυψε μια άμεση σχέση μεταξύ πράσινης καινοτομίας προϊόντων και 
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διαδικασιών και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, υπογραμμίζοντας επίσης τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων ως μέσο για τη χρέωση 

υψηλότερων τιμών. Οι Dangelico & Pujari (2010) ισχυρίστηκαν ότι η καινοτομία των 

οικολογικών προϊόντων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος θα μπορούσε 

να προσθέσει μεγαλύτερη αξία και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.  

Ο Isaak (2016) έκρινε ότι ο πράσινος σχεδιασμός και το περιεχόμενο θα 

μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν πτυχές προστιθέμενης αξίας που θα οδηγήσουν 

δυνητικά σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ οι Miles και Covin (2000) 

υποστήριξαν ότι σε διεθνές επίπεδο θα μπορούσε να επιτευχθεί και να διατηρηθεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω ποιοτικών προσφορών που ταιριάζουν στις 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες. Ο Prakash (2002) κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι οι εταιρείες θα συμμετάσχουν στο πράσινο μάρκετινγκ και θα προσαρμόσουν τις 

ενέργειές τους σε αυτό το επίπεδο εάν υπάρξει εκδήλωση μεγαλύτερου 

ενδιαφέροντος από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Περαιτέρω, αρκετές μελέτες επικεντρώθηκαν στο μέγεθος της εταιρείας για να 

διερευνήσουν τις πράσινες προσπάθειες, καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

μικρομεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων γενικά, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

ξεχωριστά και των μεγάλων επιχειρήσεων ως προς τους τρόπους με τους οποίους 

προσεγγίζουν αυτές το συγκεκριμένο θέμα. Αν και σε συγκριτικές μελέτες μεταξύ 

μεγάλων εταιρειών και ΜμΕ υπάρχουν στοιχεία για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

σπανιότερα η έρευνα επικεντρώνεται μόνο στις ΜμΕ (Kumar, 2015). 

Από τα στοιχεία που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία σχετικά με τις πράσινες 

προσπάθειες των ΜμΕ για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προκύπτει 

ότι οι ΜμΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές στις 

στρατηγικές και τα μέσα εμπορίας τους, εάν θέλουν να είναι ανταγωνιστικές. 

Παρόμοιο σκεπτικό διατυπώνουν οι Simpson et al. (2004) καθώς σημειώνουν ότι οι 

ΜμΕ θα μπορούσαν επίσης να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

χρησιμοποιώντας ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές. Άλλες μελέτες διερευνούν σε 

αυτούς τους τύπους επιχειρήσεων τον ρόλο της πράσινης εμπορικής καινοτομίας για 

την επίτευξη ανταγωνιστικότητας ή τις πιέσεις των ενδιαφερομένων και τη 

συμμετοχή των εργαζομένων στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών. Από την άλλη 

πλευρά, οι Gupta και Borua (2017) υπογραμμίζουν τη σημασία της πράσινης 
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καινοτομίας στην επιλογή προμηθευτών για την επίτευξη των στόχων 

ανταγωνιστικότητας.  

Οι Revell et al. (2010) υποστηρίζουν ότι οι ΜμΕ χρησιμοποιούν πράσινες 

στρατηγικές και μέσα για λόγους προώθησης, γεγονός που συνεπάγεται συμμόρφωση 

προς τους περιβαλλοντικούς κανόνες και κανονισμούς, αλλά και για λόγους έλξης με 

στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της έμφασης στις 

περιβαλλοντικές ανησυχίες. Οι Leonidou et al. (2017) ενισχύουν αυτήν την 

προοπτική υπογραμμίζοντας τη σημασία της πράσινης εφαρμογής της 

επιχειρηματικής στρατηγικής για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

ιδίως σε συνθήκες που προκαλούνται από αυστηρότερους κανονισμούς, από ένα πιο 

δυναμικό περιβάλλον και από συνθήκες εντατικοποίησης που επικρατούν στην 

αγορά. 

Οι εργασίες αυτές παρουσιάζουν τους παράγοντες που διέπουν την πράσινη 

ανταγωνιστικότητα από μια στενή προοπτική, εστιάζοντας κυρίως στην προσφορά 

καινοτομίας και χαρακτηριστικών. Μια διευρυμένη αποτύπωση των δυνητικών 

παραγόντων μέτρησης του πράσινου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενισχύει την 

πληρέστερη κατανόηση αυτής της έννοιας. Οι Chen et al. (2006) χρησιμοποίησαν 

οκτώ μεταβλητές για τη μέτρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (χαμηλό 

κόστος, ποιότητα προϊόντος/υπηρεσιών, ικανότητες έρευνας και ανάπτυξης, 

διαχειριστικές ικανότητες, κερδοφορία, ανάπτυξη της εταιρείας, πρώτη εικόνα και 

εταιρική εικόνα) δεδομένου ότι αυτές αποτελούν συνηθέστερα τις απαραίτητες 

πρώτες προσπάθειες των ανταγωνιστικών εταιρειών για τη δημιουργία και τη 

διεύρυνση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Ο Dunk (2007) από την άλλη πλευρά, χρησιμοποίησε το κόστος ανά μονάδα, τις 

προθεσμίες παράδοσης και παράδοσης-αποστολής, την ευελιξία του όγκου και τα 

έσοδα ως παράγοντες ανταγωνιστικότητας. Με βάση παρόμοια ερευνητικά δεδομένα, 

οι Saeidi et al. (2015) μέτρησαν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας έξι 

διαστάσεις: προσφερόμενη ποιότητα, εικόνα της εταιρείας, θέση στην αγορά, 

διαφοροποίηση και ποικιλομορφία, ανάπτυξη της εταιρείας και ηγετικές θέσεις στην 

αγορά. 

Παρόλα αυτά, ένα μειονέκτημα όλων αυτών των μελετών είναι το ότι 

αντιμετώπισαν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως έναν λανθάνοντα παράγοντα 
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αυτών των διαστάσεων και παράλληλα, δεν παρείχαν αποδείξεις για την επίδραση ή 

το αποτέλεσμα καθεμιάς από αυτές τις μεταβλητές του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Επιπλέον, η πρακτική αξία μιας πολυδιάστατης ανάλυσης του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τίθεται εν αμφιβόλω λόγω της διάστασης μεταξύ 

των αντιλήψεων των ερευνητών σχετικά με το τι οφείλουν να κάνουν οι επιχειρήσεις 

και την πραγματική κατάσταση εφαρμογής των πράσινων στρατηγικών. Αυτό το κενό 

οφείλεται σε λόγους που αφορούν το κίνητρο για την υιοθέτηση πράσινων 

στρατηγικών, την έλλειψη γνώσης σχετικά με τις πράσινες στρατηγικές και δράσεις 

και το κόστος του πράσινου μάρκετινγκ. 

 

5.2. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πράσινα εργαλεία μάρκετινγκ 

 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία παρέχει άφθονα στοιχεία για πράσινα εργαλεία 

μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ένας 

σημαντικός αριθμός ερευνών παρουσιάζει τέτοια εργαλεία που προέρχονται από το 

κλασικό μίγμα μάρκετινγκ. Οι Arseculeratne και Yazdanifard (2013) αναφέρουν τον 

πράσινο σχεδιασμό προϊόντων, τις πράσινες τιμές, την πράσινη δημοσιότητα και τη 

χορηγία και την πράσινη διανομή ως αποτελεσματικά επιχειρηματικά μέσα. Με άλλα 

λόγια, πλέον γίνεται ευρύτερα λόγος για τα τέσσερα P (product, price, place, 

promotion) του πράσινου μάρκετινγκ (Θεοδωρακοπούλου& Μουρούτσου, 2009, σ. 

112).  

Εστιάζοντας στο κομμάτι της προβολής, ο Prakash (2002) υποστήριξε ότι οι 

εταιρείες πρέπει να γνωστοποιούν τα πράσινα πλεονεκτήματα τους με τη χρήση 

διαφημίσεων, άμεσων μηνυμάτων, οικολογικού σήματος ή οθονών στο κατάστημα, 

ενώ οι Delafrooz et al. (2014) υπογράμμισαν την περιβαλλοντική διαφήμιση και τα 

οικολογικά σήματα ως εργαλεία που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. 

Τα οικολογικά σήματα χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα 

πράσινα προϊόντα, ενώ αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τον διαχωρισμό των 

πράσινων προϊόντων από τα μη πράσινα προϊόντα. Η πράσινη διαφήμιση, από την 

άλλη πλευρά, υπογραμμίζει τα οφέλη από την αγορά πράσινων προσφορών για τους 

καταναλωτές και το περιβάλλον. 
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 Υιοθετώντας μια πιο ολιστική προσέγγιση των πράσινων εργαλείων 

μάρκετινγκ, οι Zaman et al. (2010) προτάσσουν, εκτός από τα οικολογικά σήματα, 

την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, μια έννοια που εισηγείται την προσπάθεια δίκαιης 

κατανομής της αξίας μεταξύ των ανθρώπων που χρησιμοποιούν περιβαλλοντικές 

κινήσεις και υπηρεσίες ενός οικοσυστήματος, διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ 

φυσικών οικοσυστημάτων και των χρηστών. Είναι αμφίβολο ωστόσο, αν μια έννοια 

με αμφισβητούμενη ευστάθεια, συνεκτικότητα και δεσμευτικότητα όπως η 

περιβαλλοντική  δικαιοσύνη, μπορεί να θεμελιώσει καθήκοντα προστασίας του 

φυσικού περιβάλλοντος και σχετικές επιχειρηματικές πρακτικές (Πρωτοπαπαδάκης, 

2013). Από μια άλλη οπτική γωνία, που συνδέεται στενά με το σχεδιασμό των 

προϊόντων, η καινοτομία των πράσινων προϊόντων αποτελεί σημαντικό εργαλείο, 

ακόμη και για τις ΜμΕ και επιβάλλει τη χρήση ανακυκλωμένων και ανανεώσιμων 

υλικών ή ακόμη και τη μείωση του μεγέθους ή του βάρους του προϊόντος (Dangelico 

& Pujari, 2010). 

Εστιάζοντας στην πράσινη καταναλωτική συμπεριφορά, οι Singh et al. (2011) 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες πρέπει να επανεξετάσουν τις στρατηγικές 

μάρκετινγκ και τις τακτικές τους, επικεντρώνοντας τη δράση τους σε πράσινες 

προοπτικές βασιζόμενες σε πέντε κίνητρα που στηρίζουν τις αποφάσεις αγοράς των 

καταναλωτών, δηλαδή:  

 Την αγορά ανακυκλωμένων προϊόντων,  

 την αγορά προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, 

 την ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται σημαντικά με δραστηριότητες 

υπέρ του περιβάλλοντος, 

 την αποδεδειγμένη αφοσίωση στην προστασία του περιβάλλοντος και τέλος, 

 την καταβολή χρηματικού κόστους για περιβαλλοντικούς σκοπούς. 

5.3. Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντος και εργαλεία εφαρμογής 

περιβαλλοντικής πολιτικής  

Η ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντος (ΟΠΠ) βασίζεται στην προσέγγιση του 

κύκλου ζωής ενός προϊόντος και κινείται προς την κατεύθυνση της καλύτερης 

απόδοσης των προϊόντων σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική βελτίωση. Η ΟΠΠ 

επιχειρεί να παρακινήσει όλους τους εμπλεκομένους συντελεστές (σχεδιαστές, 

βιομηχανία, διαφημιστές, έμποροι λιανικής πώλησης, καταναλωτές) σε κάθε φάση 
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του κύκλου ζωής των προϊόντων (εξόρυξη πρώτων υλών, σχεδιασμός του προϊόντος, 

παραγωγή, συναρμολόγηση, προώθηση, διανομή, πώληση, χρήση και τελική διάθεση 

ως απόβλητα) να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση, καθώς η 

αποτελεσματικότητα της εξαρτάται σημαντικά από την πλήρη συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων. Εστιάζει σε εκείνα τα σημεία των αποφάσεων που επηρεάζουν 

ουσιαστικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων, στα 

σημεία δηλαδή που αναφέρονται στον οικολογικό σχεδιασμό (eco-design), στις 

επιλογές του ενημερωμένου καταναλωτή και στην επίδραση της αρχής «ο ρυπαίνων 

πληρώνει» στην τιμή των προϊόντων. (Τράπεζα Πειραιώς, 2009; European 

Commission, n.d., ‘Environment -Industry- Integrated Product Policy’). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλούτισε την περιβαλλοντική πολιτική της και τη 

στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη με τη διάσταση της ΟΠΠ για τη σφαιρική 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

των προϊόντων και υπηρεσιών υιοθετώντας τη σχετική Πράσινη Βίβλο 

[COM(2001)68]. Η προσέγγιση της ΟΠΠ βασίζεται σε πέντε αρχές: 1. Συνεκτίμηση 

του κύκλου ζωής του προϊόντος συνολικά και σε αντιδιαστολή με την περιορισμένη 

Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment), 2. Θέσπιση κινήτρων για τον 

αναπροσανατολισμό της αγοράς στην προσφορά οικολογικών  προϊόντων, 3. 

Παρακίνηση της συνεργασίας των ενδιαφερομένων μερών, 4. Συνεχείς βελτιώσεις 

στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον σχεδιασμό, την 

παραγωγή, τη χρήση και την τελική διάθεση των προϊόντων, 5. Ποικιλία των 

εργαλείων πολιτικής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003). Η ευρωπαϊκή ΟΠΠ 

προσανατολίζεται προς τη ρύθμιση των τιμών στην αγορά πράσινων προϊόντων, την 

τόνωση της ζήτησης και την ενίσχυση της πράσινης παραγωγής (European 

Commission, n.d., ‘Environment -Industry- Integrated Product Policy’).   

Στα οικονομικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή της 

ΟΠΠ στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων συγκαταλέγονται (Μαυρίδης, 

2013, σ. 32):  

 Εξοικονόμηση χρημάτων, λόγω μείωσης των εισροών πρώτων υλών και του 

κόστους επεξεργασίας/διάθεσης αποβλήτων, καθώς και λόγω ελέγχου στις 

διεργασίες και την ποσότητα προϊόντων,  

 Αύξηση πωλήσεων και ενισχυμένο μερίδιο σε μια αγορά αυξημένης ζήτησης 

σε πράσινα προϊόντα, πολιτικές και προδιαγραφές,   
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 Πρόσθετη αξία προϊόντων περιβαλλοντικής απόδοσης,  

 Συμμόρφωση με θεσμικά πλαίσια περιβαλλοντικής διαχείρισης,  

 Βελτιωμένες δεξιότητες και τεχνογνωσία προσωπικού.  

Η ΟΠΠ προτάσσει ένα σύνολο εργαλείων, τόσο εθελοντικών όσο και 

υποχρεωτικών, που μπορούν να εφαρμοστούν ανεξάρτητα ή συνδυαστικά με στόχο 

την καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στα 

εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής ή εφαρμογής της πράσινης επιχειρηματικότητας 

συχνά καταγράφονται (ΕΟΜΜΕΧ, 2009, σ. 73; Μαυρίδης, 2013, σ. 32; Τράπεζα 

Πειραιώς, 2009, σ. 63; Φραγκιαδάκη, 2010, σ. 50):  

 χρηματοδοτικά εργαλεία, 

 εθελοντικές συμφωνίες,  

 οικολογικός σχεδιασμός (eco-design),  

 ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment),  

 «καθαρή» παραγωγή,  

 οικολογική σήμανση (eco-label),  

 τις οδηγίες σχεδίασης προϊόντος,  

 πράσινες προμήθειες- διευρυμένη εφοδιαστική αλυσίδα,  

 συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (environmental management 

systems, EMS), 

 περιβαλλοντική έκθεση και έκθεση αειφορίας.  

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά, τα βήματα 

υλοποίησης και τα πλεονεκτήματα ή κίνητρα εφαρμογής των σημαντικότερων 

εργαλείων (ΕΟΜΜΕΧ, 2009, σ. 77; Μαυρίδης, 2013, σ. 33; ΜΟΚΕ Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, 2014; Παπαμανώλης, 2012, σ. 32; Τράπεζα Πειραιώς, 2009, σ. 63; 

Φραγκιαδάκη, 2010, σ. 39, 50).   

Πίνακας 3: Εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής 

Εργαλείο  Περιεχόμενο/Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα  

οικολογικός 

σχεδιασμός 

Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 

κριτηρίων κατά τον σχεδιασμό.  

Εσωτερικά κίνητρα εφαρμογής: 

- μειωμένα κόστη κατασκευής 

και διανομής,  

- παραγωγός: λιγότερα 

υλικά- ενέργεια, μείωση 

αποβλήτωνμείωση 

κόστους παραγωγής  

- καταναλωτής: πιο 
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Εργαλείο  Περιεχόμενο/Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα  

- αύξηση ποιότητας προϊόντος,  

- βελτίωση εταιρικής εικόνας,  

- ενίσχυση καινοτομίας,  

-αύξηση αποδοτικότητας 

εργαζομένων.  

  Εξωτερικά κίνητρα εφαρμογής:  

- δημιουργία νέων ευκαιριών 

αγοράς,  

Ενίσχυση εμπορικού σήματος,  

- συμμόρφωση με 

περιβαλλοντικές οδηγίες.   

αξιόπιστα και ανθεκτικά 

προϊόντα  

- κοινωνία: αύξηση 

διαθεσιμότητας πόρων- 

μείωση 

περιβαλλοντικών 

κινδύνων και κόστους 

αποκατάστασης   

ανάλυση κύκλου 

ζωής 

Μέθοδος αξιολόγησης των 

περιβαλλοντικών φορτίων από 

χρήση ενέργειας, επεξεργασία 

υλικών, απόρριψη αποβλήτων 

και επίτευξης περιβαλλοντικών 

βελτιώσεων.  

Ενέργειες εκπόνησης ΑΚΖ: 

-Εντοπισμός σταδίου κύκλου 

ζωής με τις σημαντικότερες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις,  

- εντοπισμός δυνατοτήτων 

βελτίωσης προϊόντων,  

-    σύγκριση περιβαλλοντικής 

επίδοσης δύο/περισσότερων 

προϊόντων.  

- Βελτιωμένος 

σχεδιασμός προϊόντος 

- Περιβαλλοντική 

πληροφόρηση σε όλη 

την αλυσίδα εφοδιασμού 

- Οικονομικά οφέλη από 

τη βέλτιστη διαχείριση 

πόρων 

- Σύνδεση με άλλα 

εργαλεία 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης.  

«καθαρή» παραγωγή Προληπτική στρατηγική με 

στόχο τον περιορισμό της  

ρύπανσης στην πηγή 

4 φάσεις εφαρμογής: 

1. Σχεδιασμός και οργάνωση 

2. Αποτίμηση  

- Βελτιωμένα προϊόντα 

και διεργασίες  

- Εξοικονόμηση πρώτων 

υλών &ενέργειας 

μείωση κόστους 

παραγωγής 
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Εργαλείο  Περιεχόμενο/Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα  

3. Ανάλυση σκοπιμότητας  

4. Υλοποίηση και συνέχιση της 

πρωτοβουλίας.  

- Αύξηση 

ανταγωνιστικότητας 

λόγω βελτιωμένων 

τεχνολογιών  

- Συμμόρφωση με 

περιβαλλοντική 

νομοθεσία 

- Μείωση κινδύνου 

διάθεσης τοξικών 

αποβλήτων 

- Βελτίωση συνθηκών 

εργασίας & ηθικού 

εργαζομένων 

-Βελτίωση εταιρικής 

εικόνας  

οικολογική σήμανση Εθελοντική μέθοδος 

πιστοποίησης που προσδιορίζει 

όλες τις περιβαλλοντικές 

πλευρές προϊόντος/υπηρεσίας 

που υπάγεται σε συγκεκριμένη 

κατηγορία και βασίζεται στη 

μελέτη κύκλου ζωής.  

Τρεις τύποι (κατά ISO): 

πιστοποίηση προϊόντος, 

περιβαλλοντικός ισχυρισμός, 

περιβαλλοντική δήλωση 

προϊόντος.  

Πιο γνωστή οικολογική 

σήμανση στην Ελλάδα: το 

ευρωπαϊκό “ecoflower”  

Πλεονεκτήματα 

προϊόντος:  

-υποβολή σε αυστηρούς 

ελέγχους ποιότητας, 

αξιοπιστίας και 

τεχνικών επιδόσεων,  

- πιο εμπορεύσιμο λόγω 

αναγνωρίσιμου 

λογότυπου,  

- στις αγοραστικές 

προτεραιότητες φορέων 

με πολιτική «πράσινων» 

προμηθειών, 

- βοηθά τον παραγωγό 

να θέσει εσωτερικά 

περιβαλλοντικούς 

στόχους βελτίωσης.    
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Εργαλείο  Περιεχόμενο/Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα  

πράσινες προμήθειες Δεν επιδιώκεται η πλήρης 

τροποποίηση της διαδικασίας 

προμηθειών, αλλά η 

ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής 

διάστασης/επιπτώσεις του 

προϊόντος στη λήψη 

αποφάσεων.  

Κριτήρια επιλογής προμηθειών:  

α) οικολογικό σήμα  

β) πράσινη βούλα σε 

συσκευασμένα προϊόντα.  

Προμήθειες ως μέρος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  Οι 

διευρυμένες εφοδιαστικές 

αλυσίδες περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες της κύριας και 

της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας 

(ανάκτηση/επαναρησιμοποίηση).  

- μείωση δαπανών 

κατασκευής& διανομής 

-εξοικονόμηση 

ενέργειας, νερού, 

καυσίμων 

- αυξημένη δυνατότητα 

συμμόρφωσης με 

περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς  

- μείωση κινδύνου 

ατυχημάτων και 

δαπανών για ασφάλεια& 

υγιεινή 

- βελτίωση 

περιβαλλοντικής& 

κοινωνικής επίδοσης& 

εταιρικής εικόνας  

συστήματα 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (ΣΠΔ) 

Ενσωματώνουν την 

περιβαλλοντική πολιτική στη 

δομή& λειτουργία ενός 

οργανισμού μέσα από τον κύκλο 

συνεχούς βελτίωσης 

«σχεδιασμός-εφαρμογή-έλεγχος-

δράση».  

Παγκοσμίως κυρίαρχα ΣΠΔ: 

Ευρωπαϊκό Σύστημα EMAS& 

Διεθνές πρότυπο ISO14000.    

- Μείωση κόστους 

υλικών και 

λειτουργικών εξόδων, 

μείωση 

περιβαλλοντικών 

φόρων, ρυθμιστικών και 

ασφαλιστικών δαπανών 

- σωστές επιχειρησιακές 

πρακτικές, ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού, 

βελτίωση οργάνωσης, 

λειτουργίας& 
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Εργαλείο  Περιεχόμενο/Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα  

αποδοτικότητας 

-συμμόρφωση με 

περιβαλλοντική 

νομοθεσία  

- ενίσχυση 

ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, 

μεριδίου αγοράς& 

δημόσιας εικόνας   

περιβαλλοντική 

έκθεση- έκθεση 

αειφορίας 

Εθελοντικές μέθοδοι 

δημοσιοποίησης της 

περιβαλλοντικής επίδοσης 

(περιβαλλοντική έκθεση) ή και 

της οικονομικής και κοινωνικής 

επίδοσης (έκθεση αειφορίας/ 

απολογισμός βιωσιμότητας)  

Σκοπός: παροχή πληροφοριών 

περιβαλλοντικής& κοινωνικής 

επίδοσης σε μετόχους, πελάτες, 

κοινωνία.  

Εργαλείο συγκριτικής 

αξιολόγησης (benchmarking).  

- αυξημένη ικανότητα 

σύγκρισης με άλλες 

επιχειρήσουν  

- ενίσχυση του 

εμπορικού σήματος 

- διαφοροποίηση  

- δικτύωση/επικοινωνία 

- ικανοποίηση 

απαιτήσεων πελατών& 

προσέγγιση νέων  

-ενεργητική δέσμευση 

εργαζομένων 

- προσέλκυση 

επενδυτών  
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Συμπεράσματα  

 

Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί στις μέρες μας μια πραγματικότητα που 

απασχολεί τις περισσότερες επιχειρήσεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Έτσι, τα 

εργαλεία μάρκετινγκ, καθώς και οι στρατηγικές που παραδοσιακά υιοθετούν οι 

επιχειρήσεις για τη μεγιστοποίηση των κερδών και των άλλων οικονομικών μεγεθών, 

πλέον αναμορφώνονται προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των καταναλωτών και της κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη. Η βιώσιμη 

παραγωγή μέσα από το πράσινο μάνατζμεντ δεν αποτελεί πλέον μια επιπρόσθετη 

επιχειρηματική πρακτική, αλλά μια επιτακτική επιχειρηματική ανάγκη. Το 

περιβάλλον δεν είναι πια περιοριστικός παράγοντας στη δημιουργία προστιθέμενης 

αξίας, μετατρέπεται από μέσο σε στόχο της ανάπτυξης και ευημερίας.   

Η πράσινη επιχειρηματικότητα στηρίζεται ιδίως στη νέα ζήτηση προϊόντων 

και υπηρεσιών, στο νέο σχεδιασμό και στην ανασυγκρότηση της οικονομικής 

δραστηριότητας συνολικά. Πεδία πράσινης επιχειρηματικής δράσης αναπτύσσονται 

για την παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών, την παραγωγή και εμπορία 

περιβαλλοντικών αγαθών, την κατασκευή και λειτουργία περιβαλλοντικών υποδομών 

και εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη και εμπορία πράσινων τεχνολογιών, και 

υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σημαντικοί 

τομείς δραστηριοποίησης των πράσινων επιχειρήσεων είναι η αξιοποίηση των ΑΠΕ, 

η διαχείριση των φυσικών πόρων και των σπάνιων πρώτων υλών, οι καθαρές 

τεχνολογίες και η πράσινη χημεία και η διαχείριση αποβλήτων.  

Η ανάπτυξη των αντίστοιχων πράσινων αγορών προσφέρει δυνατότητες 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν 

αναλόγως, λόγω των καταναλωτικών συμπεριφορών που εύλογα δημιουργούν 

προσδοκίες αυξανόμενης ζήτησης για οικολογικά ή πράσινα προϊόντα και των 

αντίστοιχων δημόσιων πολιτικών και κινήτρων. Οι επιχειρήσεις που είναι σε θέση να 

συμμετέχουν στο «κύμα» της πράσινης επιχειρηματικότητας μέσω της μετατροπής 

προτύπων και πρωτότυπων ιδεών σε πράσινα εμπορικά προϊόντα, υπηρεσίες και 

τεχνολογίες, διαφοροποιούνται στις πράσινες αγορές ως περιβαλλοντικά υπεύθυνες 

έναντι των υπολοίπων και αποκτούν έτσι, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 



71 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, οι εταιρείες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν διάφορα πράσινα εργαλεία μάρκετινγκ, όπως είναι για παράδειγμα 

ο πράσινος σχεδιασμός προϊόντων, οι πράσινες τιμές, η πράσινη δημοσιότητα και η 

πράσινη διανομή. Μια σφαιρική περιβαλλοντική πολιτική για την πράσινη 

επιχείρηση, όπως η προσέγγιση της Ολοκληρωμένης Πολιτικής προϊόντων και 

υπηρεσιών, προτείνει τη συνδυαστική αξιοποίηση μιας εργαλειοθήκης που 

περιλαμβάνει μέσα όπως ο οικολογικός σχεδιασμός, η ανάλυση κύκλου ζωής, η 

«καθαρή» παραγωγή, η οικολογική σήμανση, οι πράσινες προμήθειες, οι 

περιβαλλοντικές εκθέσεις και τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.   

Σε κάθε περίπτωση, η πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ένα πεδίο το 

οποίο οι επιχειρήσεις που τους απασχολεί η βιωσιμότητα τους πρέπει να λαμβάνουν 

σοβαρά υπόψη τους, καθώς η μεταστροφή του ενδιαφέροντος των καταναλωτών στο 

θέμα αυτό θεωρείται δεδομένη.  
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