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Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) είναι 
τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και ένας από τους 
βασικούς κοινωνικούς συνομιλητές που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας. Αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο των επαγ-
γελματοβιοτεχνών όλης της χώρας. Δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση 
των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των 
μικρομεσαίων επιχειρηματιών. 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτε-
χνών Εμπόρων Ελλάδας «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης 
μελετών και ερευνών για θέματα που αφορούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της βιο-
τεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2006 
με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε θέματα οικονο-
μικών και κοινωνικών πολιτικών. Ασχολείται με τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης, 
της απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης και άλλων θεμά-
των που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. Παρακολουθεί εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ τις στρα-
τηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Αποτελεί το φορέα τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ που στοχεύουν 
στην υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και 
συνεργάζεται στενά με το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ 
(ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) που οργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης.

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για απασχολούμενους 
στις μικρές επιχειρήσεις

Ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, σύμφωνα με το νόμο 3879/2010 περί 
«Ανάπτυξης της διά βίου μάθησης», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργανώνει προγράμματα εκπαίδευ-
σης που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά 

Πρόλογος
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Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει κατά τα έτη 2012-2013 προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το 
ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης. 

Οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα 
στο περιβάλλον της οξύτατης οικονομικής κρίσης οδήγησαν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επίκαιρα αντικείμενα μάθησης. Κύρια επιδίωξη είναι η 
αναβάθμιση των γενικών γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων των απασχολου-
μένων στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλλουμε, στο μέτρο του δυνατού, στην απο-
τελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων. Πρόκειται 
για έξι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν 23 αντικείμενα εκπαίδευσης και αντιστοι-
χούν σε 300 σεμινάρια (περίπου 4.800 ωφελούμενοι/ες) που θα υλοποιηθούν σε πολλές 
πόλεις της χώρας.

Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι:

	 ●  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – Εφαρμογές του διαδικτύου στη 
μικρή επιχείρηση

	 ●  Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση

	 ●  Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας 

	 ●  Νέα διατροφικά πρότυπα

	 ●  Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εξοικονόμηση ενέργειας

	 ●  Εξειδικευμένη ελληνόγλωσση & ξενόγλωσση επιχειρηματική και επαγγελματική 
ορολογία για μικρές επιχειρήσεις

Τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, δηλ. σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και συμβο-
ηθούντα μέλη των μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών οικονομικών μονάδων, άνω των 
18 ετών. 

Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, επομέ-
νως παρέχονται στους ωφελούμενους ΔΩΡΕΑΝ και όσοι συμμετάσχουν δεν πρόκειται να 
έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και 
σημειώσεις διδασκαλίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές, με γνώσεις 
υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο που θα διδάξουν, αλλά και με ικανότητες αξιοποίησης 
των αρχών και των μεθόδων ενεργητικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
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Στόχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης
	 ●  Ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων και βελτιωμένη 

παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μέσω της διά βίου εκπαίδευ-
σης. 

	 ●  Ανάδειξη της σημασίας της διά βίου μάθησης στην επιχειρηματική πορεία των 
μικρών οικονομικών μονάδων και αύξηση της συμμετοχής των εργοδοτών, εργα-
ζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα εκπαίδευσης. 

	 ●  Ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και εργοδο-
τών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων. 

	 ●  Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών 
των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις.

	 ●  Ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών στους τομείς της υγιεινής & 
ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περιβαλλοντικής αφύ-
πνισης και της προστασίας του καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.imegsevee.gr.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και ευχόμαστε το παρόν βιβλίο και γενικότερα το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αποδειχθεί χρήσιμο για σας και την επιχείρησή σας.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕE
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Το βιβλίο αυτό, ως διδακτικό βοήθημα για απασχολούμενους (και αυτοαπασχολούμενους) 
σε μικρές κυρίως επιχειρήσεις, αναφέρεται σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, οικο-
λογικής σήμανσης, περιβαλλοντικής νομοθεσίας, διαχείρισης απορριμμάτων, εξοικονόμη-
σης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κ.λπ.

Για όλα αυτά τα εκ πρώτης όψεως ασύνδετα μεταξύ τους αντικείμενα, κοινή συνισταμένη 
είναι η λεγόμενη πράσινη επιχειρηματικότητα, δηλαδή, η επιχειρηματικότητα που στο επί-
κεντρο της στρατηγικής της έχει την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των 
φυσικών πόρων. 

Γι’αυτή λοιπόν τη σύγχρονη μορφή επιχειρηματικότητας, επιχειρεί το βιβλίο - στα εννέα 
κεφάλαιά του - να παρουσιάσει ορισμένες από τις πολιτικές και πρακτικές που την υπο-
στηρίζουν και, παράλληλα, αν είναι δυνατόν, να πείσει για τη χρησιμότητα να υιοθετηθούν 
κάποιες από αυτές στη λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Περίληψη
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This book, as a teaching tool for employees (and self-employees) in small enterprises, 
mainly refers to issues of environmental management, eco-labelling, environmen-
tal legislation, waste management, energy saving, renewable energy, corporate social 
responsibility etc.

For all these prima facie unrelated objects, the common constituent is the so called green 
entrepreneurship, i.e. the entrepreneurship that puts the protection of the environment 
and the conservation of natural resources in the core of its strategy.

This book, with its nine chapters, presents several policies and practices that support 
this modern form of entrepreneurship. In addition, it suggests the usefulness of adopting 
some of these methods in the operation of small enterprises in Greece.

Abstract
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Εισαγωγή

Στόχος

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση μεθοδευμένων διαδικασιών 
(πολιτικών) που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των επιπτώσεων των 
μικρών κυρίως επιχειρήσεων στο περιβάλλον. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Όσοι μελετήσουν αυτή την ενότητα, θα είναι σε θέση:

■ Σε επίπεδο γνώσεων:
	 ●  Να γνωρίζουν τις βασικές συνιστώσες του φυσικού περιβάλλοντος και 

τα κύρια χαρακτηριστικά τους.  
	 ●  Να γνωρίζουν τις κυριότερες κατηγορίες ανθρωπογενών επιπτώσεων 

στο περιβάλλον. 
	 ●  Να γνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των Συστημάτων Περιβαλλο-

ντικής Διαχείρισης.
	 ●  Να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα των συστημάτων οικολογικής σήμαν-

σης καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού οικολογικού 
σήματος. 

	 ●  Να γνωρίζουν ορισμένες βασικές αρχές της ευρωπαϊκής και ελληνι-
κής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

	 ●  Να γνωρίζουν βασικές πληροφορίες για τα τρέχοντα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα για πράσινες μικρές επιχειρήσεις.

 
■	 Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
	 ●   Να αναγνωρίζουν, να προτείνουν και να ακολουθούν βασικές πολιτι-

Πράσινες πολιτικές στη μικρή επιχείρηση

1η ΕΝΟΤΗΤΑ
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κές για αναβάθμιση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης 
των μικρών κυρίως επιχειρήσεων.

	 ●  Να εντοπίζουν και να συμβουλεύονται τις σχετικές με την προστασία 
του περιβάλλοντος ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν 
μικρές κυρίως επιχειρήσεις. 

 
■	 Σε επίπεδο στάσεων:
	 ●  Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και αξία της αειφόρου ανάπτυξης.
	 ●  Να συνειδητοποιήσουν την αξία της υιοθέτησης πολιτικών με πράσινο 

προσανατολισμό στις επιχειρήσεις.  
	 ●  Να συνειδητοποιήσουν την αξία των σύγχρονων μεθόδων πληρο-

φόρησης και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και λοιπών 
εργαλείων για την ανάπτυξη των μικρών κυρίως επιχειρήσεων. 

Έννοιες – κλειδιά

Αειφόρος Ανάπτυξη: η ανάπτυξη που βασίζεται στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών 
πόρων με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του παρόντος και ταυτόχρονα να μη υπο-
νομεύεται η κάλυψη των αναγκών του μέλλοντος. 

Μεσαία επιχείρηση: η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους 
και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετή-
σιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και 
ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. 
ευρώ.

Μόλυνση: η μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων μικροορ-
γανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων 
μικροοργανισμών. 

Οικολογική ισορροπία: η σχετικά σταθερή σχέση που διαμορφώνεται με την πάροδο του 
χρόνου ανάμεσα στους παράγοντες και τα στοιχεία του περιβάλλοντος ενός οικοσυστήμα-
τος.

Οικοσύστημα: κάθε σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περι-
βάλλοντος που δρουν σε ορισμένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που 
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της 
ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές 
αξίες. 
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Περιβαλλοντική έκθεση: η περιοδική έκδοση (συνήθως ετήσιο περιοδικό) με πληροφο-
ρίες για τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
που την αφορούν. Μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
την περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης, τις επιδόσεις της σε σημαντικά περιβαλλο-
ντικά προβλήματα και τη δέσμευσή της για την επίλυσή τους. Μπορεί, επίσης, να περιλαμ-
βάνει και μελλοντικούς στόχους προς επίτευξη για την προστασία και διατήρηση του περι-
βάλλοντος.

Πολύ μικρή επιχείρηση: η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομέ-
νους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερ-
βαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Προστασία περιβάλλοντος: το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν στόχο 
την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελ-
τίωσή του. 

Ρύπανση: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, 
ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπο-
ρούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς 
και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές, και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλ-
ληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του. 

Υποβάθμιση περιβάλλοντος: η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή 
οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, 
στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες. 

Φαινόμενο του θερμοκηπίου: οφείλεται στη δράση μιας ομάδας αερίων που συναντώνται 
σε μικρές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα (CO2, NOx, υδρατμοί, Ο3 κ.λπ.). Τα αέρια αυτά 
ενώ είναι διαπερατά από την ηλιακή ακτινοβολία, απορροφούν μεγάλο μέρος της ακτινο-
βολίας που εκπέμπει η γη. Ως αποτέλεσμα, προκύπτει μια «κατακράτηση» ακτινοβολίας 
στην ατμόσφαιρα που προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας της.

Φυσικοί πόροι: κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών του και αποτελεί αξία για 
το κοινωνικό σύνολο. 

Φυσικός αποδέκτης: κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται για την τελική 
διάθεση των αποβλήτων.

Πολλές ακόμη έννοιες και όροι που χρησιμεύουν στην ανάπτυξη του κειμένου, εξηγούνται 
και αναλύονται στα σημεία όπου εμφανίζονται για πρώτη φορά. 
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Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην πρώτη ενότητα του βιβλίου εξηγούμε και περιγράφουμε εν συντομία τις επιδράσεις 
που προσδιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας μικρής επιχείρησης.

Εξηγούμε τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιγράφουμε εν συντο-
μία τα δύο γνωστότερα διεθνή Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Επίσης, εξηγούμε τα πλεονεκτήματα της οικολογικής σήμανσης και ειδικότερα της ευρω-
παϊκής οικολογικής σήμανσης.

Αναφερόμαστε στην ευρωπαϊκή και την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και εξηγούμε 
πώς θα μπορούσε κάποιος να έχει πρόσβαση σε κείμενά της που αφορούν στην άσκηση 
επιχειρηματικότητας.

Τέλος, παραθέτουμε συνοπτικά στοιχεία από τα τρέχοντα προγράμματα πράσινης επιχειρη-
ματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξηγούμε πώς θα μπορούσε κάποιος να απο-
κτήσει περισσότερες πληροφορίες και να επωφεληθεί από αυτά για την ανάπτυξη της επι-
χείρησής του.
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1.1  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Μ.Ε.)1

Αν θα θέλαμε να περιγράψουμε τι είναι περιβάλλον, θα έπρεπε αρχικά να δεχθούμε δύο 
βασικές μορφές του: Το φυσικό και το ανθρωπογενές. Ως φυσικό, θα μπορούσαμε να ορί-
σουμε το περιβάλλον στο οποίο δεν είναι φανερή η παρουσία του ανθρώπου. Αντίθετα, 
ανθρωπογενές, όπως εξάλλου λέει και η λέξη, είναι το περιβάλλον που έχει δημιουργη-
θεί - πιο σωστά έχει διαμορφωθεί - από τον άνθρωπο.  
Το περιβάλλον μας είναι κατά κανόνα ανθρωπογενές. Ζούμε σε πόλεις, κατοικούμε σε 
κτίρια, μετακινούμαστε με αυτοκίνητα. Όλα αυτά είναι έργα ανθρώπου. Σπάνια θα βρε-
θούμε κάπου όπου δεν θα βλέπουμε τέτοια έργα. Αλλά ακόμη και εκεί, είναι πολύ πιθανό 
ότι ο άνθρωπος είναι παρών. Αν δεν υπάρχουν ίχνη από καλλιέργειες και άλλες μορφές 
εκμετάλλευσης, ακόμη και πιο ήπιες και δυσδιάκριτες (π.χ. καλλιεργούμενα δάση, τεχνη-
τές λίμνες, διευθετημένα ποτάμια, διαμορφωμένες παραλίες), αυτό που σχεδόν σίγουρα 
υπάρχει είναι κάποιας μορφής ρύπανση. Πλέον, στην εποχή μας, το αμιγώς φυσικό περι-
βάλλον, αυτό που λέμε παρθένα φύση, δεν υπάρχει ή, αν υπάρχει, βρίσκεται πολύ μακριά 
μας (π.χ. σε δάση του ισημερινού, στους πόλους, σε ωκεανούς). Αυτό λοιπόν που φαίνε-
ται να είναι η επικρατούσα μορφή του φυσικού περιβάλλοντος είναι ένα κατά βάση φυσικό 
περιβάλλον, με μικρές ή μεγαλύτερες αλλοιώσεις εξ αιτίας των ανθρώπινων δραστηριο-
τήτων. (Μιλάμε για αλλοιώσεις και όχι για επιδράσεις, γιατί ο άνθρωπος ανέκαθεν αποτε-
λεί μέρος του περιβάλλοντος, αλληλεπιδρά με αυτό και συμμετέχει στην εξέλιξή του. Απλά, 
τους τελευταίους αιώνες, οι επιδράσεις του έχουν εξελιχθεί σε πιο βίαιες μορφές, για τα 
αποτελέσματα των οποίων πιστεύουμε ότι ταιριάζει καλύτερα ο όρος αλλοιώσεις.)
Η γνώση του τι είναι και πώς λειτουργεί το φυσικό περιβάλλον είναι χρήσιμη όχι μόνο για την 
ανάγκη προστασίας του από τις συνεχείς ανθρώπινες επεμβάσεις αλλά και για τη βελτίωση 
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ορισμένα από τα προβλήματα των πόλεων (ρύπανση, 
επιδείνωση κλιματικών συνθηκών, φυσικές καταστροφές), οφείλονται στο γεγονός ότι κατά 
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αγνοήθηκαν τα όρια 
αντοχής του φυσικού περιβάλλοντος και ο θετικός του ρόλος στην ποιότητα της ζωής των 
κατοίκων. Η εμβάθυνση επομένως στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και η επεξεργασία πολι-
τικών και πρακτικών μεθόδων Περιβαλλοντικής Προστασίας προϋποθέτει την απόκτηση 
βασικών γνώσεων σχετικών με τη σύσταση και λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος. 

1.1.1 Το Φυσικό Περιβάλλον

Το φυσικό περιβάλλον αποτελείται από τη λιθόσφαιρα, την υδρόσφαιρα, την ατμόσφαιρα 
και τη βιόσφαιρα. Για τις τέσσερεις αυτές «σφαίρες» θα περιγράψουμε στη συνέχεια εν 
συντομία τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

Η Λιθόσφαιρα

Η λιθόσφαιρα αποτελεί τον στερεό φλοιό της γης. Το πάχος της, αν το συγκρίνουμε με τις 
συνολικές διαστάσεις του πλανήτη, είναι πολύ μικρό. Πουθενά δεν ξεπερνά τα 40 km ενώ 

1.  Ως «μικρή» ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος 
εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
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στους ωκεανούς είναι συχνά μικρότερο από 6 km. Σε μια κατά προσέγγιση σφαίρα (όπως 
είναι η γη) με διάμετρο περίπου 13.000 km, αυτές οι διαστάσεις είναι ασήμαντες. Όμως, 
αυτό το λεπτό στρώμα πετρωμάτων αποτελεί την κατοικία μας και την πηγή των υλικών και 
της ενέργειας που χρησιμοποιούμε. 

Σύμφωνα με τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών, η λιθόσφαιρα δεν είναι συνεχής αλλά 
χωρίζεται σε μεγάλα τεμάχια, τις λιθοσφαιρικές πλάκες (Εικόνα 1). Οι πλάκες αυτές έχουν 
μικρό πάχος σε σχέση με την επιφάνειά τους και ολισθαίνουν με διαφορετική ταχύτητα 
επάνω στην μέρει διάπυρη ασθενόσφαιρα (το υποκείμενο στρώμα της γήινης σφαίρας που 
έχει μεγαλύτερη πυκνότητα και θερμοκρασία). 

Εικόνα 1: Οι λιθοσφαιρικές πλάκες της γης 
(Πηγή: Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plates_tect2_en.svg)

Σήμερα επικρατεί η άποψη ότι πολλά γεωλογικά φαινόμενα, όπως τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, 
η ορογένεση και η δημιουργία νέων πετρωμάτων, οφείλονται στις μετακινήσεις των λιθο-
σφαιρικών πλακών.
Πέραν της μετακίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών, η λιθόσφαιρα μεταβάλλεται συνεχώς 
λόγω και των γεωλογικών διεργασιών, όπως: η αποσάθρωση, η διάβρωση και η απόθεση.  
Η αποσάθρωση αφορά το σύνολο των δράσεων που συντελούν στην καταστροφή των 
γεωλογικών πετρωμάτων. Διακρίνεται σε: 
1.  Μηχανική, που προκαλείται από αίτια όπως: α) οι μεταβολές θερμοκρασίας, β) ο παγε-

τός, γ) η δράση του οργανικού κόσμου (π.χ. ρίζες φυτών), δ) τεκτονικές κινήσεις και 
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2.  Χημική, που προκαλείται εξ αιτίας της επίδρασης χημικών παραγόντων όπως είναι το 
διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ή το διοξείδιο του θείου (SO2) που συχνά βρίσκεται διαλυ-
μένο στο νερό της βροχής.

Η διάβρωση αναφέρεται σε παράγοντες που συντελούν στην απόσπαση και μεταφορά των 
γεωλογικών σχηματισμών σε άλλη θέση. Παράγοντες διάβρωσης είναι τα επιφανειακά και 
υπόγεια νερά, οι παγετώνες, τα θαλάσσια κύματα, ο άνεμος, η βαρύτητα. 

Η απόθεση, ως γεωλογική διεργασία, αντιστοιχεί στο τελικό στάδιο μεταφοράς των προϊό-
ντων αποσάθρωσης και διάβρωσης σε νέες θέσεις. 

Οι γεωλογικές διεργασίες συνδέονται στενά με μεγάλη ποικιλία φυσικών φαινομένων, 
όπως: η δράση των νερών της βροχής, η δράση των παγετώνων, οι κατολισθήσεις, η 
δράση του ανέμου, οι παράκτιες διεργασίες, οι αποθέσεις στους ωκεανούς κ.λπ.

Η λιθόσφαιρα αποτελείται από πετρώματα. Τα πετρώματα με τη σειρά τους μπορεί να είναι 
εδάφη, βράχοι ή μείγματα αυτών των δύο κατηγοριών. Ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού 
τους διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
1.  Τα ιζηματογενή, που σχηματίζονται από τα προϊόντα αποσάθρωσης και διάβρωσης 

άλλων πετρωμάτων που προϋπήρχαν. 
2.  Τα πυριγενή, που σχηματίζονται από τη στερεοποίηση ρευστής και διάπυρης μάζας 

(μάγμα) η οποία μετανάστευσε από το εσωτερικό της γης και
3.  Τα μεταμορφωσιγενή, που προέρχονται από τη μεταμόρφωση ορισμένων ορυκτολογι-

κών συστατικών των πετρωμάτων των δύο άλλων κατηγοριών. 

Στοιχεία δομής των πετρωμάτων είναι τα ορυκτά. Για παράδειγμα, το πυριγενές πέτρωμα 
γρανίτης αποτελείται συνήθως από τα ορυκτά χαλαζίας, άστριος και μαρμαρυγίας. Τα πιο 
πολλά ορυκτά είναι κρυσταλλικής δομής. Επίσης, τα περισσότερα ορυκτά περιέχουν το 
στοιχείο πυρίτιο. Στα ορυκτά υπάγονται και τα πετρέλαια, οι ορυκτοί άνθρακες και διάφορα 
άλλα υλικά που, αν και οργανικής προέλευσης, εξαιτίας της πολύχρονης παραμονής τους 
στο υπέδαφος, υπέστησαν φυσικοχημικές μεταβολές στον αρχικό οργανικό χαρακτήρα 
τους. 

Η Υδρόσφαιρα

Ως υδρόσφαιρα περιγράφουμε το σύνολο του υδάτινου στοιχείου της γης που περιβάλλει 
τον πλανήτη ως υγρό (θάλασσες, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποτάμια, υπόγεια νερά), ως στε-
ρεό (θαλάσσιοι πάγοι, παγετώνες) και ως αέριο στην ατμόσφαιρα (υδρατμοί). 

Η υδρόσφαιρα, πέραν του ότι αποτέλεσε το λίκνο της ζωής στον πλανήτη, συνεχίζει να έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη συντήρηση και εξέλιξή της. Το νερό είναι απαραίτητο στη φωτο-
σύνθεση που επιτελούν οι αυτότροφοι οργανισμοί (πράσινα φυτά και ορισμένοι μικροορ-
γανισμοί). Η σημασία του είναι ζωτική για την πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών που 
χρειάζονται τα φυτά από το έδαφος και για τη διακίνηση των υλικών εντός του σώματός 
τους. Για τον άνθρωπο ειδικά, ο ρόλος της είναι καθοριστικός. Το νερό χρησιμοποιείται για 
ύδρευση, άρδευση, για ενεργειακές και παραγωγικές ανάγκες, ενώ, επιπλέον, αποτελεί 
πηγή τροφής και πρώτων υλών. 
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Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος σε διαρκή ανακύκλωση μέσω του υδρολογικού κύκλου, 
δηλαδή, των εναλλαγών της φάσης (υγρή, στερεή, αέρια) και θέσης του στο περιβάλλον 
(Εικόνα 2). Παράλληλα όμως είναι ένας φυσικός πόρος που απαιτεί προσεκτική διαχείριση: 
παρόλο που δεν μειώνεται η ποσότητά του στη γη, υποβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητά του 
λόγω της άμεσης (υγρά απόβλητα) και έμμεσης (μέσω της απορροής) ρύπανσης. 

Εικόνα 2: Ο υδρολογικός κύκλος 
(Πηγή: Βικιπαίδεια: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF: 

Water_cycle_el.png)

Μέρος του υδρολογικού κύκλου αποτελεί η κυκλοφορία του νερού στην επιφάνεια και 
κάτω από την επιφάνεια της γης. Η κυκλοφορία αυτή γίνεται με τα επιφανειακά υδρογρα-
φικά δίκτυα, που αποτελούνται από τα ποτάμια (με μόνιμη ροή νερού) και τους χειμάρρους 
(με παροδική ροή νερού) καθώς και με υπόγεια ρεύματα. Όλα τα ρεύματα καταλήγουν σε 
λεκάνες απορροής.  

Οι κατηγορίες των αποδεκτών της επιφανειακής απορροής είναι οι θάλασσες (αλμυρά 
τμήματα της υδρόσφαιρας), οι λιμνοθάλασσες (παράκτιες υδατοσυλλογές), οι υγρότοποι 
(εδάφη κορεσμένα με νερό ή καλυπτόμενα με αβαθές στρώμα νερού) και οι λίμνες (υδα-
τοσυλλογές που καταλαμβάνουν μια ενδοηπειρωτική λεκάνη). Τα υπόγεια ρεύματα μπορεί 
να εμπλουτίζουν απλά τα υπόγεια υδάτινα αποθέματα ή να καταλήγουν και αυτά σε αποδέ-
κτες επιφανειακής ή ενδεχόμενα και υπόγειας απορροής (υπόγειες λίμνες).
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Η Ατμόσφαιρα

Η ατμόσφαιρα αποτελεί την τρίτη διάσταση της αβιωτικής συνιστώσας του περιβάλλοντος. 
Αντιστοιχεί στο αεριώδες περίβλημα του πλανήτη που ξεκινά από την επιφάνειά του και 
εκτείνεται μέχρι ύψους ανώτερου των 100 km. Η ατμόσφαιρα φιλοξενεί ζωή και επιπλέον 
μια μεγάλη ποικιλία φυσικών φαινομένων που την επηρεάζουν δραστικά.     

Η ατμόσφαιρα, με κριτήριο κυρίως την καθ’ύψος κατανομή της θερμοκρασίας, διαιρείται 
σε τέσσερα βασικά στρώματα (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Καθ ‘ύψος διαίρεση της ατμόσφαιρας σε στρώματα

1.  Η τροπόσφαιρα είναι το κατώτερο στρώμα: εκτείνεται από την επιφάνεια του εδάφους 
μέχρι το ύψος των περίπου 12 km, που πάντως εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος 
και την εποχή του έτους. Στην τροπόσφαιρα λαμβάνουν χώρα τα περισσότερα και πιο 
έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα. Είναι το πυκνότερο από πλευράς σύστασης στρώμα 
που συγκεντρώνει ουσιαστικά όλη την υγρασία της ατμόσφαιρας (ίχνη μόνο υγρασίας 
συναντάμε σε ανώτερα στρώματα). Μόνο στην τροπόσφαιρα συναντάμε ζωή. 

2.  Η στρατόσφαιρα εκτείνεται από το όριο της τροπόσφαιρας (τροπόπαυση) μέχρι το ύψος 
των περίπου 50 km. Χαρακτηρίζεται από αύξηση της θερμοκρασίας με το ύψος, απου-
σία έντονων μετεωρολογικών φαινομένων, πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία 
και απουσία νεφών, σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος (Ο3).
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3.  Η μεσόσφαιρα, το επόμενο στρώμα της ατμόσφαιρας φτάνει μέχρι το ύψος των περί-
που 80 km. Χαρακτηρίζεται από πτώση της θερμοκρασίας, χαμηλή πυκνότητα αέρα και 
απουσία φαινομένων. 

4.  Το εξώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας, η θερμόσφαιρα, φτάνει μέχρι τα (ασαφή) όρια 
της ατμόσφαιρας, πέραν των οποίων τυπικά αρχίζει το διάστημα. Χαρακτηρίζεται από 
σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας (που όμως δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή με τις 
αισθήσεις, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής πυκνότητας του αέρα) και φυσικά, όπως και 
στη μεσόσφαιρα, από πλήρη απουσία μετεωρολογικών φαινομένων.  

Ο ατμοσφαιρικός αέρας, στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, αποτελείται:

α)  από ένα μίγμα αερίων σε σταθερές αναλογίες που έχει επιστημονικά την ονομασία 
«ξηρός αέρας» (Άζωτο 78,08 %, Οξυγόνο 20,95 %, Αργό 0,93 %, Λοιπά αέρια 0,04 %), 

β)  από υδρατμούς, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), όζον (Ο3) και άλλα αέρια με μεταβαλλό-
μενη αναλογία και

γ)  από στερεά ή υγρά μικρά σωματίδια κονιορτού (σκόνη), χημικών ενώσεων (π.χ. αιθάλη) 
ή οργανικής προέλευσης (π.χ. γύρη).

Η σύσταση της ατμόσφαιρας μεταβάλλεται εξαιτίας των αέριων ρύπων που εκλύονται από 
ανθρωπογενείς (και φυσικές) δραστηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αστικό περιβάλ-
λον, όπου οι ρυπογόνες δραστηριότητες είναι λογικά περισσότερες, η σύσταση διαφέρει 
από αυτήν στην ύπαιθρο. Ακόμη, επηρεάζεται από τις μετεωρολογικές συνθήκες και άλλες 
παραμέτρους (θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ.).    

Η ατμόσφαιρα, και ειδικά η τροπόσφαιρα, είναι ο χώρος στον οποίο λαμβάνουν χώρα τα 
μετεωρολογικά φαινόμενα. Τα φαινόμενα αυτά στο σύνολό τους «ενεργοποιούνται» από 
την ενέργεια που έρχεται από τον ήλιο, με την ηλιακή ακτινοβολία. Περιλαμβάνουν τις 
μεταβολές της θερμοκρασίας και υγρασίας, τον υετό (βροχή, χιόνι, χαλάζι), τη νέφωση, τον 
άνεμο κ.ά. 

Η μετεωρολογία μελετά τα μετεωρολογικά φαινόμενα με στόχο να τα προβλέπει. Ειδικό-
τερα, παρακολουθεί και μελετά τις μετεωρολογικές παραμέτρους που προσδιορίζουν τα 
χαρακτηριστικά των μετεωρολογικών φαινομένων, δηλαδή, θερμοκρασία, ατμοσφαιρική 
πίεση, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, ύψος υετού, ηλιακή ακτινοβολία, ορατότητα κ.λπ. 

Τα μετεωρολογικά φαινόμενα, από κοινού, σε δεδομένη χρονική στιγμή συνθέτουν τον 
καιρό σε έναν τόπο. Σε στατιστική όμως βάση, συνθέτουν το κλίμα του τόπου. Κλίμα 
δηλαδή είναι μια πλασματική κατάσταση μετεωρολογικών συνθηκών που προκύπτει ως 
μέσος όρος των τιμών των αντίστοιχων μετεωρολογικών παραμέτρων για μεγάλο χρονικό 
διάστημα (κανονικά πάνω από 30 χρόνια).

Η επέμβαση του ανθρώπου, μέσω της ρύπανσης, προκαλεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
αλλοίωση της σύστασης της ατμόσφαιρας και μέσω αυτής μεταβολές στα μετεωρολογικά 
φαινόμενα, ως προς την ένταση και τη συχνότητά τους. Οι μεταβολές αυτές αντανακλούν 
σε μεταβολές του κλίματος. Έτσι, είναι γνωστό ότι οι ανθρωπογενείς εκλύσεις διοξειδίου 
του άνθρακα επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, γεγονός που συνεπάγεται μια 
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σειρά από έντονα καιρικά φαινόμενα (π.χ. καταιγίδες, ξηρασίες κ.λπ.) και σταδιακή αύξηση 
της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας.

Η Βιόσφαιρα
Η βιόσφαιρα περιλαμβάνει το σύνολο των έμβιων όντων στη γη. Περιλαμβάνει τα φυτά και 
τα ζώα, όπως και τις άλλες κατηγορίες οργανισμών και μικροοργανισμών (π.χ. μύκητες, 
βακτήρια) που βρίσκονται και αναπτύσσονται στο έδαφος (είτε στην επιφάνεια είτε στο υπέ-
δαφος), στα νερά, στον αέρα. Η βιόσφαιρα εκτείνεται από τουλάχιστον 0,5 km κάτω από την 
επιφάνεια των ωκεανών, ενώ έχουν εντοπιστεί ίχνη της μέχρι 6,5 km μέσα στην τροπό-
σφαιρα. Κατά συνέπεια, το πάχος της είναι περίπου 7 km. 
Τα έμβρυα όντα σε συσχέτιση και αλληλεξάρτηση με το περιβάλλον στο οποίο ζουν και ανα-
πτύσσονται, συνθέτουν τα οικοσυστήματα. Τα οικοσυστήματα συνεπώς αποτελούνται από 
τους οργανισμούς που ζουν σε αυτά, ή αλλιώς από τη βιοτική συνιστώσα, και από την αβι-
οτική συνιστώσα (τμήμα λιθόσφαιρας, υδρόσφαιρας, ατμόσφαιρας).   
Οικοσυστήματα, σε μεγάλη ποικιλία και υπό διαφορετικές κλίμακες, συναντάμε εντός της 
βιόσφαιρας, σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος της γης. Π.χ. μια βραχονησίδα, ένας βοσκό-
τοπος, μια πόλη. Πολλές φορές τα όρια των οικοσυστημάτων ταυτίζονται με φυσικά όρια 
(π.χ. μια λίμνη), συχνά όμως είναι ασαφή. Στην περίπτωση των χερσαίων οικοσυστημάτων, 
εκείνο που καθορίζει τη διαφορετικότητά τους είναι τα χαρακτηριστικά της αβιοτικής συνι-
στώσας (π.χ. το κλίμα, το έδαφος), ενώ η θερμοκρασία και η αλατότητα του νερού μπορούν 
να θεωρηθούν οι πιο καθοριστικοί παράγοντες για τη δομή των υδατικών οικοσυστημά-
των. Ωστόσο, ο άνθρωπος είναι εκείνος που τις περισσότερες φορές οριοθετεί τα οικοσυ-
στήματα είτε για να τα μελετήσει είτε για να τα διαχειριστεί.  
Κάθε οικοσύστημα χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη οργάνωση των μελών του, η οποία 
έχει ενεργειακή βάση. Στον πυρήνα αυτής της οργάνωσης συναντάμε τις τροφικές σχέσεις, 
δηλαδή τις σχέσεις που βασίζονται στην κατανάλωση τροφής. Η ενέργεια έρχεται από τον 
ήλιο μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας και παγιδεύεται από τα φυτά που, μέσω της φωτο-
σύνθεσης, τη μετατρέπουν σε γλυκόζη. Τα φυτά (μαζί με άλλους αυτότροφους οργανισμούς) 
αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας. Τα επόμενα τροφικά επίπεδα περιλαμβάνουν 
καταναλωτές οργανικής ύλης (φυτοφάγα, σαρκοφάγα ζώα). Η τροφική αλυσίδα καταλήγει 
στους αποικοδομητές, δηλαδή τους οργανισμούς οι οποίοι διασπούν σε απλούστερες ανόρ-
γανες ενώσεις τις σύνθετες οργανικές ύλες των ιστών των καταναλωτών (και τα υπολείμ-
ματα των τροφών), ανακυκλώνοντας έτσι τα θρεπτικά συστατικά (και την ενέργειά τους). 
Τα οικοσυστήματα προσδιορίζονται από την παραγωγικότητά τους, η οποία εξαρτάται τόσο 
από τις συνθήκες του αβιοτικού τους περιβάλλοντος όσο και από τις ιδιότητες των ειδών 
που συγκροτούν τη χλωρίδα τους. Τα υλικά που διακινούνται στα οικοσυστήματα δεν δημι-
ουργούνται εξαρχής αλλά διατηρούνται και ανακυκλώνονται μέσα σε αυτά. Οι διαδρομές 
που ακολουθεί κάθε στοιχείο είναι αποτέλεσμα βιολογικών και χημικών διεργασιών, οι 
οποίες εξαρτώνται από τις χημικές ιδιότητες του στοιχείου, τις φυσικοχημικές ιδιότητες του 
περιβάλλοντος και τους τρόπους με τους οποίους κάθε στοιχείο χρησιμοποιείται από τους 
οργανισμούς. Γνωστοί και σημαντικοί βιογεωχημικοί κύκλοι είναι ο υδρολογικός κύκλος, 
ο κύκλος του άνθρακα, ο κύκλος του αζώτου και ο κύκλος του φωσφόρου.
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1.1.2 Ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

Ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του επιδρά στο περιβάλλον. Οι επιδράσεις αυτές, στο 
μέτρο που διαταράσσουν τις σύνθετες και πολύπλοκες σχέσεις των οργανισμών τόσο 
μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον τους, προκαλούν βλάβες, πολλές από τις οποίες 
είναι δύσκολα ανατρέψιμες ή ανεπανόρθωτες. 
Οι αρνητικές επιδράσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον ασκούνται κυρίως σε δύο κατευ-
θύνσεις:
1.  Στην υπέρμετρη κατανάλωση φυσικών πόρων (νερό, ενεργειακοί πόροι, πρώτες ύλες) και 
2. Στην περιβαλλοντική ρύπανση. 
Η ρύπανση στρέφεται, σχεδόν ισόρροπα, και προς τις τρεις συνιστώσες του αβιοτικού περι-
βάλλοντος (Εικόνα 4). Έτσι, ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε:

	 ●	 	Το έδαφος ρυπαίνεται κυρίως από τις γεωργικές δραστηριότητες (λιπάσματα και 
παρασιτοκτόνα). Ρυπαίνεται επίσης από αστικά και βιομηχανικά στερεά και υγρά 
απόβλητα. Ακόμη, ρύπανση του εδάφους προκαλείται και από τις μεταφορές μέσω 
του ξεπλύματος των οδοστρωμάτων από τα νερά της βροχής, και της μεταφοράς με 
αυτό τον τρόπο των ρύπων στις παρακείμενες εδαφικές ζώνες. 

	 ●	 	Ρύπανση των νερών (επιφανειακών και υπόγειων) προκαλείται κυρίως από τα 
υγρά απόβλητα με προέλευση τις αστικές χρήσεις, τις βιομηχανικές και γεωργικές 
δραστηριότητες και εν μέρει από τις μεταφορές. Προκαλείται επίσης από την απόρ-
ριψη στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων (π.χ. μπάζα) σε υδάτινους αποδέκτες.

	 ●	 	Η ατμόσφαιρα ρυπαίνεται από τις εκλύσεις αέριων ρύπων, κυρίως από τη βιομηχα-
νία και τις μεταφορές. Ρυπαίνεται ακόμη από καύσεις και ενεργειακές καταναλώ-
σεις για θέρμανση, κλιματισμό κτιρίων κ.λπ.
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     Εικόνα 4: Συνηθισμένες 
(δυστυχώς) σκηνές ρύπανσης  

Όλες αυτές οι διαδικασίες ρύπανσης συνεπάγονται υποβάθμιση του περιβάλλοντος και 
ταυτόχρονα υπονομεύουν την ικανότητά του για αναγέννηση, δηλαδή την έμφυτη ικανότητά 
του να «αυτοθεραπεύεται» και να συνεχίζει να συντηρεί τα οικοσυστήματα που φιλοξενεί. 

Μέτρο ή ένδειξη της συμμετοχής μιας δραστηριότητας στην υποβάθμιση του περιβάλλο-
ντος αποτελεί το λεγόμενο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Δηλαδή, το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα, ως έννοια, αντιπροσωπεύει το σημάδι που αφήνει μια δραστηριότητα στο 
περιβάλλον. Κατά την ίδια λογική που τα ίχνη από το περπάτημα στην άμμο σηματοδοτούν 
το πέρασμά μας από εκεί. 

Έτσι, μια δραστηριότητα που καταναλώνει πολλούς φυσικούς πόρους και προκαλεί μεγάλη 
ρύπανση (π.χ. μια βιομηχανία), έχει μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ενώ, μια δραστη-
ριότητα που δεν καταναλώνει πολλούς πόρους και δεν ρυπαίνει πολύ (π.χ. μια εμπορική 
επιχείρηση) έχει μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα παράδειγμα δεν είναι λάθος, αλλά 
ούτε απόλυτα επιτυχημένο. Γιατί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα δεν εξαρτάται μόνο από το 
μέγεθος της δραστηριότητας (δηλαδή, την ποσότητα των πόρων που καταναλώνονται και 
των ρύπων που ελευθερώνονται) - και πολύ περισσότερο δεν εξαρτάται από το οικονομικό 
μέγεθος της επιχείρησης που την υποστηρίζει. Εξαρτάται κυρίως από την ορθολογικότητα 
των αντίστοιχων μεγεθών. Έτσι, θα ήταν πιο σωστό αν διατυπώναμε το παράδειγμα ως 
εξής: Μια δραστηριότητα που σπαταλά φυσικούς πόρους και ρυπαίνει άσκοπα, έχει μεγάλο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ενώ, μια δραστηριότητα που καταναλώνει τους πόρους με 
σύνεση και περιορίζει κατά το δυνατόν τη ρύπανση έχει μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 
Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή του παραδείγματος, θα μπορούσε πράγματι μια μεγάλη 
δραστηριότητα (βλέπε επιχείρηση) να έχει μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και, αντί-
στροφα, μια μικρή σε μέγεθος δραστηριότητα (βλέπε πάλι επιχείρηση) να έχει μεγάλο περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα. 

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εκπροσωπούν μεγάλο ποσοστό των οικονομι-
κών δραστηριοτήτων, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Το πρόβλημα 
δεν αφορά στις επιχειρήσεις καθαυτές - μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται 
να έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε τοπικά περιβάλλοντα και κοινότητες - αλλά στη συνο-
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λική συνδυασμένη επίδρασή τους σε γεωγραφικές περιοχές και τομείς δραστηριοτήτων. 
Δηλαδή, ενώ μεμονωμένες μικρές επιχειρήσεις έχουν μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 
αυτό μεγεθύνεται σε περιοχές όπου συγκεντρώνονται πολλές μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρ-
τητα αντικειμένου (π.χ. σε ένα βιοτεχνικό πάρκο), ή για συγκεκριμένους κλάδους μικρών 
επιχειρήσεων (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων). Για τον λόγο αυτό, χωρίς να υποτιμάται η αξία 
μέτρων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μεμονωμένων μικρών επιχειρή-
σεων, το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και προώθηση σχετικών πολιτικών και πρακτικών 
που θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερη εφαρμογή σε γεωγραφικές περιοχές ή τομείς δρα-
στηριοτήτων.

Το περιβαλλοντικό (ή οικολογικό) αποτύπωμα (environmental ή ecological footprint), 
ως όρος της οικολογίας, αποτελεί ένα μέτρο της ανθρώπινης ζήτησης στα οικοσυστή-
ματα της γης. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι ένα πρότυπο μέτρο της επίδρα-
σης των ανθρώπων στο φυσικό τους περιβάλλον σε όρους κατανάλωσης φυσικών 
πόρων και ρύπανσης. Συγκρίνει τη ζήτηση για κάλυψη αναγκών με την ικανότητα των 
οικοσυστημάτων του πλανήτη να αναγεννιούνται. Αντιπροσωπεύει την έκταση βιολο-
γικά παραγωγικών χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών που χρειάζονται για να ανα-
παραχθούν οι πόροι που καταναλώνει ένας ανθρώπινος πληθυσμός και παράλληλα 
να απορροφηθούν και να αδρανοποιηθούν οι ρύποι και τα απόβλητα που δημιουργεί. 
Χρησιμοποιώντας αυτή την περιγραφή, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με επιστημονικές 
μεθόδους πόση γη (ή πόσες γέες) χρειάζεται για να υποστηρίξει τον συνολικό ανθρώ-
πινο πληθυσμό με τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής του. Για το έτος 2006, το συνολικό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανθρωπότητας υπολογίστηκε σε 1,4 γέες - με άλλα 
λόγια, χρειάστηκε μία γη και 4/10 της γης ακόμη για να καλυφθούν οι ανάγκες του 
συνολικού ανθρώπινου πληθυσμού (σε διατροφή, ένδυση, στέγαση κ.λπ.) με ανανεώ-
σιμο τρόπο (δηλαδή, να μπορέσει η φύση να αναγεννηθεί και να συνεχίσει να παράγει 
με τους ίδιους ρυθμούς). Ακόμη, έχει υπολογιστεί ότι για να επιτευχθεί ισορροπία ανά-
μεσα στην παραγωγική ικανότητα του πλανήτη και τις απαιτήσεις των κατοίκων του, το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα για κάθε άνθρωπο που ζει πάνω στη γη δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά τα 18 στρέμματα, γεγονός που συμβαίνει μόνο σε ελάχιστες, εξαιρετικά φτω-
χές χώρες, κυρίως της Αφρικής και της Ασίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το μέσο περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα είναι σήμερα 22 στρέμματα γης κατά κεφαλήν. Αυτές οι δια-
φορές που υπολογίζονται αντιπροσωπεύουν σε ποσοτικούς όρους το «περιβαλλοντικό 
πρόβλημα» της εποχής μας και το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται αν δεν ληφθούν μέτρα.

Ο παραπάνω ορισμός, μολονότι είναι επιστημονικά πιο ακριβής, δεν είναι ο μόνος που 
συναντάμε στη βιβλιογραφία. Συνήθως, χρησιμοποιείται μια πιο ελεύθερη απόδοση του 
όρου, σύμφωνα με την οποία το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αναφέρεται σε άτομα, ομά-
δες ή κοινωνίες και αντιπροσωπεύει το σύνολο των επιδράσεων που ασκούν συγκε-
κριμένες δραστηριότητές τους στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, το περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα της οικοδομικής δραστηριότητας σε έναν τόπο περιλαμβάνει τις επιπτώσεις 
από τη λήψη δομικών υλών από τα λατομεία, την κατανάλωση ενέργειας για παρα-
γωγή δομικών στοιχείων (π.χ. κουφώματα), τη ρύπανση από τα δομικά μηχανήματα, 
τον θόρυβο από τις οικοδομικές εργασίες, τη ρύπανση από τη διάθεση των μπάζων
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κ.λπ. Για την αποτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (π.χ. ποσότητες πόρων 
που καταναλώνονται ή ρύπων ή αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητα), 
ή και όχι. 

Για τις ανάγκες αυτού του βιβλίου, θεωρούμε πιο κατάλληλη και χρησιμοποιούμε την 
πιο ελεύθερη απόδοση του όρου.

1.2  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1.2.1 Αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Με τον όρο περιβαλλοντική διαχείριση, νοείται η διαχείριση όλων των δραστηριοτή-
των μιας επιχείρησης οι οποίες έχουν, ή θα μπορούσαν να έχουν, επίδραση στο περιβάλ-
λον, δηλαδή των δραστηριοτήτων που συνεισφέρουν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμά της. 
Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

	 ●	 	Την κατανάλωση ενέργειας για τις παραγωγικές διαδικασίες αλλά και την υποστή-
ριξη των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

	 ●	 	Την εξόρυξη και μεταφορά πρώτων υλών και τη μετέπειτα επεξεργασία τους. 

	 ●	 	Τη συσκευασία και μεταφορά των προϊόντων. 

	 ●	 	Τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. 

	 ●	 	Την απόρριψη των απόβλητων της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και των ίδιων 
των προϊόντων όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής τους. 

Στόχος της περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος ή, με άλλα λόγια, η βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς της επιχείρησης. Η 
βελτίωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί και με την εφαρμογή αποσπασματικών μέτρων. Όμως, 
καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που περιλαμβάνει την αναγκαία οργανωτική δομή, 
δραστηριότητες, διαδικασίες, ρόλους και υπευθυνότητες, κατάλληλες πρακτικές, διεργα-
σίες και πόρους με στόχο την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παρα-
γωγικών διαδικασιών, των προϊόντων, των υπηρεσιών ή των λειτουργιών της επιχείρη-
σης. 

Η περιβαλλοντική διαχείριση μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε αυτή 
ασχολείται με την παραγωγή, τη μεταποίηση, την παροχή υπηρεσιών, το εμπόριο κ.λπ. 

Συχνά, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δεν έχουν πλήρη συνείδηση των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους. Σύμφωνα με σχετική έρευνα στην 
Ευρώπη, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές (κυμαίνεται μεταξύ 75 % και 90 %), πιστεύουν ότι 
οι δραστηριότητές τους δεν έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό, δεν κρί-
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νουν αναγκαία τη θέσπιση μέτρων βελτίωσης της περιβαλλοντικής τους συμπεριφοράς. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έρευνα προέκυψε ότι μόνο το 6 % των ΜΜΕ εφαρμόζουν 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ενδείξεις ότι μολονότι τα 
συστήματα και τα μέσα περιβαλλοντικής διαχείρισης χρησιμοποιούνται λιγότερο από τις 
ΜΜΕ απ’ ό,τι από τις μεγαλύτερες εταιρείες (εν μέρει, λόγω του κόστους που συνεπάγεται ο 
εξωτερικός έλεγχος), όταν τελικά υιοθετηθούν, έχουν, συνήθως, σημαντικά αποτελέσματα. 

Για να έχει θετικά αποτελέσματα ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένο στο είδος και το μέγεθος της επιχείρησης στην οποία εφαρμόζεται. 

Βασικά στάδια εφαρμογής ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνουν :

■ 	 	Τον εντοπισμό και καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης οι οποίες 
έχουν, ή θα μπορούσαν να έχουν, επίδραση στο περιβάλλον (π.χ. κατανάλωση νερού, 
εκπομπές ρύπων, πρόκληση θορύβου, εκπομπές ακτινοβολίας κ.λπ.). 

■ 	 	Τη θέσπιση περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία θα προβλέπει, τουλάχιστον, συμμόρ-
φωση με όλες τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το περιβάλλον και 
συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης. 

■ 	 	Τον καθορισμό αρμοδιοτήτων για την τήρηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής πολιτικής.

■ 	 	Τον καθορισμό συγκεκριμένων (κατά το δυνατόν ποσοτικών) στόχων για την παρακο-
λούθηση της εφαρμογής του συστήματος και την τήρηση των δεσμεύσεων της ακολου-
θούμενης περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι στόχοι θα πρέπει να διατυπώνονται με σαφή-
νεια τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα επίτευξης.

■ 	 	Τον καθορισμό συγκεκριμένων διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων. To πόσες 
διαδικασίες χρειάζεται να έχει μια επιχείρηση ή πόσο πολύπλοκες θα είναι αυτές, εξαρ-
τάται από τo είδος και το μέγεθός της.

■ 	 	Τη διενέργεια εσωτερικών περιβαλλοντικών ελέγχων για τη συστηματική, τεκμηριω-
μένη, περιοδική και αντικειμενική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της 
επιχείρησης, του συστήματος διοίκησης και των εφαρμοζόμενων μέτρων και διεργα-
σιών για την προστασία του περιβάλλοντος. 

■ 	 	Την επαλήθευση των ελέγχων και της εν γένει τήρησης των δεσμεύσεων της ακολου-
θούμενης περιβαλλοντικής πολιτικής από διαπιστευμένο επιθεωρητή περιβάλλοντος. 
Η επαλήθευση αυτή προσδίδει κύρος και δημοσιότητα στην περιβαλλοντική πολιτική 
της επιχείρησης.

Τα βασικά αυτά στάδια ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι λογικό ότι θα 
πρέπει να υποστηρίζονται:

■ 	 	Από το προσωπικό της επιχείρησης που θα πρέπει να ενημερώνεται, να εκπαιδεύε-
ται και να ευαισθητοποιείται για το Σύστημα και τις ειδικότερες δράσεις ή συμπεριφο-
ρές που απαιτούνται από τον καθένα στα πλαίσια της εφαρμογής του. Για παράδειγμα, 
τα προγράμματα ανακύκλωσης στηρίζονται συνήθως στη χρήση κάδων διαφορετι-
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κού χρώματος για διαφορετικά ανακυκλώσιμα υλικά. Ένα τέτοιο πρόγραμμα έχει πολύ 
μικρές πιθανότητες να πετύχει αν οι εργαζόμενοι δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί για το 
θέμα της ανακύκλωσης και ενημερωθεί για το είδος των ανακυκλώσιμων υλικών που 
πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε κάδο.

■ 	 	Με τη συγγραφή ενός Εγχειριδίου όπου θα περιγράφονται οι ευθύνες και οι αρμοδιότη-
τες του προσωπικού και οι διαδικασίες που η επιχείρηση θα πρέπει να ακολουθεί προ-
κειμένου να ελέγχει τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και να επιτύχει τους στόχους που 
θέτει κάθε φορά. To εγχειρίδιο θα είναι ουσιαστικά ο οδηγός της πορείας της επιχείρη-
σης μέσα από τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και περιορισμούς που της έχουν τεθεί 
ή έχει η ίδια θέσει.

■ 	 	Με την τήρηση αρχείων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχεί-
ρησης. Για παράδειγμα, αντίγραφα λογαριασμών ενεργειακών καταναλώσεων, αποτε-
λέσματα μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων ή πιστοποιητικά συντήρησης του 
συστήματος θέρμανσης/ψύξης των γραφείων. Κάποια από τα αρχεία ίσως αφορούν 
την εσωτερική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης. Για παράδειγμα, οι σημειώ-
σεις που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης για την πορεία εφαρμογής του 
προγράμματος. Ουσιαστικά, τα αρχεία τεκμηριώνουν την εφαρμογή του προγράμματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και την τήρηση των διαδικασιών που αναφέρονται στο 
εγχειρίδιο.

1.2.2 Τα Διεθνή Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Προς το παρόν, υπάρχουν δύο ευρέως αποδεκτά Διεθνή Συστήματα Περιβαλλοντικής Δια-
χείρισης:

α. ISO 14001:2004. Ο ISO (International Organiza-
tion for Standardization) είναι ο διεθνής οργανισμός 
προτυποποίησης που έχει δημιουργηθεί με στόχο 
την ανάπτυξη και δημοσίευση προτύπων κάθε 
είδους. Αποτελεί ένα δίκτυο από εθνικούς οργανι-
σμούς προτυποποίησης από 162 χώρες (από την 

Ελλάδα συμμετέχει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - ΕΛΟΤ). Ο ISO έχει αναπτύξει το 
πρότυπο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004. To πρότυπο αυτό μπορεί 
να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση και αποσκοπεί στη συστηματοποίηση της 
περιβαλλοντικής της διαχείρισης και επομένως στη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπε-
ριφοράς και αποδοτικότητάς της. To πρότυπο περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα βασικά στά-
δια που αναφέρθηκαν ήδη στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά απαιτεί να εκτελούνται με 
έναν περισσότερο οργανωμένο και τυπικό τρόπο. Μια επιχείρηση που ενδιαφέρεται να 
εφαρμόσει ISO 14001 συνήθως απευθύνεται σε εξειδικευμένους συμβούλους, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν να αναλύσουν τις περιβαλλοντικές δραστηριότητές της και στη συνέχεια να 
αναπτύξουν ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τo οποίο ταιριάζει στο είδος, το 
μέγεθος και την εταιρική κουλτούρα της συγκεκριμένης επιχείρησης. To σύστημα αυτό 
πρέπει να πιστοποιηθεί από έναν φορέα πιστοποίησης. Οι φορείς πιστοποίησης έχουν οι 
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ίδιοι διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.). Δηλαδή, έχει 
βεβαιωθεί από μια αρχή ότι διαθέτουν την ικανότητα και την εμπειρία να αξιολογούν συστή-
ματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πολλές εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 μέχρι σήμερα.

Φορέας πιστοποίησης μιας επιχείρησης κατά ISO 14001 είναι ο ΕΛΟΤ. Η διαδικασία που 
εφαρμόζεται σχετικά περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα διαδοχικά βήματα:

■ 	 	Υποβολή αίτησης και σχετικής τεκμηρίωσης.

■ 	 	Διενέργεια Προκαταρκτικής Αξιολόγησης (προαιρετικά).

■ 	 	Διενέργεια Επιθεώρησης Αρχικής Αξιολόγησης (Α και Β φάση).

■ 	 	Λήψη απόφασης για πιστοποίηση. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, έκδοση πιστοποι-
ητικού συμμόρφωσης τριετούς διάρκειας.

■ 	 	Διενέργεια Επιθεωρήσεων Επιτήρησης (2 τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τριετίας).

■ 	 	Στην τριετία, διενέργεια Επιθεώρησης Επαναξιολόγησης. Σε περίπτωση θετικής αξιολό-
γησης, ανανέωση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης για άλλα τρία χρόνια και επανά-
ληψη της διαδικασίας των επιθεωρήσεων.

Το αποτέλεσμα της διεργασίας Πιστοποίησης είναι η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμ-
μόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η απονομή του Ελληνικού Σήμα-
τος, ως επιβεβαίωση της εφαρμογής από τον πιστοποιημένο οργανισμό ενός αποτελεσμα-
τικού και αξιόπιστου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

β. EMAS. To Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου 
(Eco Management & Audi ting Scheme – EMAS) είναι ένας 
μηχανισμός που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου «για την εκούσια συμμετοχή 
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης 
και οικολογικού ελέγχου». Περιλαμβάνει ένα πρότυπο περι-
βαλλοντικής διαχείρισης και τη διαδικασία πιστοποίησης και 
ελέγχου των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο αυτό. 
To EMAS αποτελεί ένα τυπικό πρότυπο περιβαλλοντικής δια-
χείρισης, αλλά, επιπλέον, προωθεί τη συνεχή βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που συμμετέ-
χουν σε αυτό, καθώς και τη γνωστοποίηση της περιβαλλοντι-
κής προόδου κάθε επιχείρησης στο ευρύτερο κοινό με την ετήσια δημοσίευση σχετικών 
εκθέσεων. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το EMAS πιστοποιούνται μόνο από το ΥΠΕΚΑ 
και όχι από φορείς πιστοποίησης (όπως ισχύει για το ISO 14001). Στις αρχές του 2011 είχαν 
πιστοποιηθεί 56 ελληνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τo EMAS.

Η πιστοποίηση μιας επιχείρησης κατά EMAS επιβεβαιώνεται με τη χρήση του λογότυ-
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που του EMAS. Διευκρινίζεται ότι η σχετική πιστοποίηση δεν αφορά τις ιδιότητες κάποιου 
συγκεκριμένου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Αφορά όμως τον τρόπο με τον οποίο λειτουρ-
γεί μια επιχείρηση (ή ένας συγκεκριμένος χώρος δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης) κατά 
τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών. Αυτός είναι και ο 
λόγος που το λογότυπο του EMAS δε χρησιμοποιείται πάνω σε προϊόντα, παρά μόνο σε 
έγγραφα, επιστολόχαρτα, εκδόσεις, διαφημίσεις ή επιγραφές μιας καταχωρισμένης επι-
χείρησης. Ο πολίτης που βλέπει ότι μια επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί κατά EMAS, μπορεί 
να γνωρίζει ότι η συγκριμένη επιχείρηση έχει εντοπίσει τις σημαντικές επιπτώσεις της λει-
τουργίας της στο περιβάλλον, έχει ελεγχθεί για συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομο-
θεσία και έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα συνεχούς μείωσης των περιβαλλοντι-
κών της επιπτώσεων και εξοικονόμησης των φυσικών πόρων.

Από τον Ιανουάριο του 2010 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 – 
EMAS III του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την εκούσια συμμε-
τοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγ-
χου (EMAS), ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001. Βασικές τροποποιήσεις 
του νέου Κανονισμού αφορούν, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα εφαρμογής του EMAS από 
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις διαδικασίες καταχώρισης ή ανανέωσης της 
καταχώρισης μιας επιχείρησης, στις παρεκκλίσεις που επιτρέπονται για τις μικρές επιχει-
ρήσεις και στη χρήση του λογοτύπου του EMAS. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κανο-
νισμού EMAS III, η ανανέωση της καταχώρισης μιας επιχείρησης στο EMAS πραγματοποι-
είται κάθε τρία χρόνια υπό κανονικές συνθήκες, και κάθε τέσσερα χρόνια σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις (για τις μικρές επιχειρήσεις). Το πρόγραμμα επιθεώρησης της επιχείρησης 
καθορίζεται σε συμφωνία με τον επιθεωρητή περιβάλλοντος και ολοκληρώνεται σε χρο-
νικό διάστημα τριών ετών (ή τεσσάρων ετών, αντίστοιχα για μια μικρή επιχείρηση).

Για την εφαρμογή του Κανονισμού EMAS στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου 
Κανονισμού (ΕΚ) 1221/2009, προβλέπονται: 

α)   Αρμόδιος φορέας για την καταχώριση των επιχειρήσεων στο σύστημα Οικολογικής Δια-
χείρισης και Ελέγχου EMAS είναι επιτροπή αποτελούμενη από 4 μέλη εκ των οποίων τα 
τρία μέλη είναι από το ΥΠΕKA και ένα μέλος από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων:

	 ●	 	Ελέγχει τις προϋποθέσεις καταχώρισης των καταχωρισμένων ή υπό καταχώριση 
επιχειρήσεων στο Μητρώο EMAS και εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ την καταχώ-
ριση, διαγραφή ή αναστολή της καταχώρισης των επιχειρήσεων και τη χορήγηση 
του λογοτύπου EMAS. 

	 ●	 	Διατηρεί και ενημερώνει το μητρώο των επιχειρήσεων που είναι καταχωρισμένες 
στο EMAS και ανακοινώνει όποιες τυχόν αλλαγές του μητρώου στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

	 ●	 	Εισηγείται την ανάθεση ελέγχων, μελετών και προγραμμάτων τεχνικής και επιστη-
μονικής υποστήριξης για τις διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος, την προώ-
θηση της εφαρμογής του και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των επιχειρή-
σεων στο EMAS. 
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	 ●	 	Παρακολουθεί τις κοινοτικές συναντήσεις των Αρμοδίων Φορέων του EMAS 
(φόρουμ αρμόδιων φορέων) και της Νομοθετικής Επιτροπής του EMAS 

β)  Τη διαπίστευση των περιβαλλοντικών επιθεωρητών, έχει αναλάβει στην Ελλάδα το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε.  

 Πολλές επιχειρήσεις, για να απλουστεύσουν τη λειτουργία τους, ενοποιούν το σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης με τo σύστημα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Έτσι κι 
αλλιώς, η βασική λογική των δύο αυτών συστημάτων είναι κοινή και υπάρχουν αρκετά 
σημεία στα οποία αυτά παρουσιάζουν αλληλεπικαλύψεις, όπως για παράδειγμα η ρύπανση 
των εργασιακών χώρων.

 Η εμπειρία διεθνώς δείχνει ότι μπορούν να προκύψουν σημαντικά οφέλη για μια επιχεί-
ρηση από την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Τα κυριότερα 
οφέλη ομαδοποιούνται σε: 

1. Οικονομικά: 

	 ●	 Εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων. 

	 ●	 Εξοικονόμηση κόστους προμήθειας υλικών. 

	 ●	 Μείωση κόστους περιβαλλοντικής διαχείρισης.

	 ●	 Μείωση ασφαλίστρων. 

	 ●	 Μείωση άλλων λειτουργικών εξόδων. 

2. Λειτουργικά: 

	 ●	 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. 

	 ●	 Βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών και των διεργασιών. 

	 ●	 Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης. 

	 ●	 Συμμόρφωση με τη νομοθεσία. 

	 ●	 	Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και η αυξημένη 
προθυμία για ανάληψη ευθυνών.

3. Στην εικόνα της επιχείρησης: 

	 ●	 	Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης τόσο προς τρίτους (πελάτες, κοινωνία, προ-
μηθευτές) όσο και προς το ίδιο το προσωπικό της. 

	 ●	 	Βελτίωση δημόσιας φήμης της επιχείρησης. 

	 ●	 	Αύξηση Επενδύσεων. 

	 ●	 	Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αύξηση του μεριδίου στην αγορά.

	 ●	 	Προστασία του περιβάλλοντος. 
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1.3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1.3.1 Τα Οικολογικά Σήματα

Τα οικολογικά σήματα (Ecolabels) είναι συστήματα σήμανσης για τα τρόφιμα και τα κατανα-
λωτικά προϊόντα που απευθύνονται στους καταναλωτές, επιδιώκοντας να τους βοηθήσουν 
να ενσωματώσουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες στις αγορές τους. Τα οικολογικά σήματα 
εφαρμόζονται κατά κανόνα σε εθελοντική βάση από τους παραγωγούς ή προμηθευτές των 
προϊόντων και αντιπροσωπεύουν μια μορφή μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τός τους. Ορισμένα σήματα ποσοτικοποιούν την προκληθείσα ρύπανση ή την ενέργεια που 
καταναλώθηκε για την παραγωγή του προϊόντος στο οποίο αναφέρονται στη βάση δεικτών 
ή μονάδων μέτρησης. Άλλα, απλά επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με μια σειρά από πρα-
κτικές ή ελάχιστες απαιτήσεις για αειφορία ή για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλ-
λον. 

Τα κριτήρια με βάση τα οποία τα προϊόντα αποκτούν οικολογική σήμανση βασίζονται σε επι-
στημονικά στοιχεία που υπολογίζουν τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις λαμ-
βάνοντας υπόψη όλο τον κύκλο της ζωής τους, κατά τα στάδια της παραγωγής, της κατανά-
λωσης, αλλά και της απόσυρσης ή αποικοδόμησής τους. Τα κριτήρια είναι εύκολα κατανο-
ητά και εύχρηστα από το καταναλωτικό κοινό ώστε να εξυπηρετείται ο στόχος που είναι η 
προώθηση και η διάδοση των προϊόντων που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο περι-
βαλλοντικών επιδόσεων.

Η οικολογική σήμανση αποτελεί εργαλείο αειφόρου ανάπτυξης εφόσον προϋποθέτει τη 
θέσπιση επιστημονικών κριτηρίων που εφαρμόζονται στη διαδικασία παραγωγής των 
προϊόντων, με σκοπό τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην υγεία, 
στο κλίμα και στους φυσικούς πόρους. 

Η εφαρμογή των συστημάτων οικολογικής σήμανσης ξεκίνησε από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, αλλά σήμερα, πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ακολουθήσει το 
παράδειγμα θεσπίζοντας νομοθεσίες για απόδοση οικολογικής σήμανσης σε τρόφιμα, προ-
ϊόντα, ακόμη και υπηρεσίες. Μάλιστα, κατά τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των οικολογι-
κών σημάτων που ισχύουν παγκοσμίως έχει αυξηθεί υπερβολικά (υπολογίζεται ότι το 2010 
ξεπερνούσαν τα 400) ώστε, πλέον, προκαλείται σύγχυση ή κόπωση των καταναλωτών ενώ 
ακόμη μειώνεται η αξιοπιστία και αναγνωρισιμότητά τους - βασικοί όροι για την αποτελε-
σματικότητά τους. Στον παρακάτω πίνακα σημειώνονται ορισμένα οικολογικά σήματα που 
έχουν υιοθετηθεί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Der Blaue Engel (Ο Μπλε 
Άγγελος) - Γερμανία

Είναι ιστορικά το πρώτο οικολογικό σήμα που παρουσιάστηκε 
στην αγορά. Δημιουργήθηκε το 1978 και ανήκει στο Ομοσπον-
διακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Συντήρησης της Φύσης και 
Πυρηνικής Ασφάλειας της Γερμανίας. Στην απονομή του, εκτός 
του Υπουργείου, εμπλέκονται το Environmental Label Jury, το 
Γερμανικό Ινστιτούτο για την Πιστοποίηση και Εξασφάλιση Ποιό-
τητας, RAL και η Ομοσπονδιακή Περιβαλλοντική Αντιπροσωπεία, 
Umweltbundesamt. Απονέμεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που 
μετά από ολική εκτίμησή τους αποδεικνύονται ότι δεν υποβαθ-
μίζουν το περιβάλλον και ταυτόχρονα εκπληρώνουν τα υψηλά 
πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και καταλληλότη-
τας στη χρήση. Ιδιαίτερη σημασία κατά την αξιολόγηση των προϊ-
όντων δίνεται στην οικονομική χρήση πρώτων υλών, στη μέθοδο 
παραγωγής, τη χρήση, τη διάρκεια ζωής, αλλά και τις μεθόδους 
απόρριψης του προϊόντος.

O “Κύκνος” των Σκανδιναβι-
κών χωρών

Ο κύκνος είναι το επίσημο Σκανδιναβικό Οικολογικό Σήμα. Δη -
μιουργήθηκε το 1989 και αναγνωρίζεται από Νορβηγία, Σουηδία, 
Φινλανδία, Δανία και Ισλανδία. Το σήμα βεβαιώνει ότι τα προϊ-
όντα που το φέρουν πληρούν ορισμένα περιβαλλοντικά κριτή-
ρια ποιότητας. Τα κριτήρια ελέγχονται χρησιμοποιώντας μεθό-
δους όπως δειγματοληψίες από ανεξάρτητα εργαστήρια, πιστο-
ποίηση και επισκέψεις ελέγχου. Ο κύκνος διακρίνει πάνω από 
60 κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Τα κριτήρια πιστοποίη-
σης διαφέρουν ανά κατηγορία και ελέγχουν το μέγεθος της περι-
βαλλοντικής επιβάρυνσης που μπορεί να προκληθεί από το εκά-
στοτε προϊόν.

The Catalonian Eco-label – 
“El Distintiu” - Καταλονία 

Το Καταλανικό Σήμα Περιβαλλοντικής Ποιότητας προσδιορίζει 
προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον. Είναι συμ-
βατό με άλλα επίσημα περιβαλλοντικά σήματα εγγύησης ποιό-
τητας και μπορεί να αναγραφεί σε προϊόντα και υπηρεσίες που 
έχουν υποβληθεί εθελοντικά σε πιστοποίηση από τους παρα-
γωγούς, τους εμπόρους και τους προμηθευτές τους. Τα κριτή-
ρια ελέγχου και πιστοποίησης κάθε προϊόντος διαφέρουν ανά-
λογα με το είδος του και την κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει 
(π.χ. σακούλες σκουπιδιών, ξενοδοχεία, δερμάτινα είδη κ.λπ.). 
Το Καταλανικό Σήμα διαθέτει αυτή τη στιγμή πάνω από 20 (και με 
συνεχή ενημέρωση) κατηγορίες προϊόντων.

The Dutch Eco-label - 
“Milieukeur” - Ολλανδία

The Austrian Eco-
label - “Umweltzei-
chen” - Αυστρία

The French 
Eco-label - NF 
Environnement 
- Γαλλία

The Polish  
Eco-label - Πολωνία 
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The Czech Republic Eco-
label - Environmental 
Friendly Products - Τσεχία

Δημιουργήθηκε το 1994 με πρωτοβουλία των Υπουργών Περι-
βάλλοντος και Οικονομικών της Τσέχικης Δημοκρατίας. 

Στους στόχους του Τσέχικου συστήματος eco-labelling συγκατα-
λέγονται: 

α) ο προσδιορισμός ομάδων προϊόντων για τις οποίες ο αρνητι-
κός αντίκτυπος στο περιβάλλον μπορεί να μειωθεί, β) ο προσ-
διορισμός των κριτηρίων που πρέπει να ικανοποιούνται από τα 
προϊόντα κάθε ομάδας, γ) η απονομή της οικολογικής σήμαν-
σης στα προϊόντα που ικανοποιούν τα δεδομένα κριτήρια και δ) ο 
έλεγχος της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις που 
θέτει η οικολογική σήμανση.

The Hungarian Eco-label - 
Ουγγαρία

Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας το 1993, σε μια 
προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός συστήματος εντοπισμού και 
πιστοποίησης προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ακολούθως, το «Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης» ίδρυσε την «Ουγγρική οργάνωση 
οικολογικού σήματος» που επιφορτίζεται με τον συντονισμό και 
τη λειτουργία του σχετικού συστήματος πιστοποίησης. Η απο-
νομή του σήματος γίνεται ύστερα από αξιολόγηση του προϊόντος, 
της συσκευασίας ή της υπηρεσίας, με βάση τα υφιστάμενα κρι-
τήρια για την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

“Green Seal” – ΗΠΑ Η Green Seal (Πράσινη Σφραγίδα) είναι ένας ανεξάρτητος μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την προστασία του περι-
βάλλοντος και την προώθηση της κατασκευής, αγοράς και χρή-
σης προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον. 
Απονέμει οικολογικά σήματα σε 30 κατηγορίες προϊόντων και 
υπηρεσιών, βάσει διαφορετικών κριτηρίων για κάθε κατηγο-
ρία. Οι αξιολογήσεις προϊόντων και υπηρεσιών πραγματοποιού-
νται με μια προσέγγιση «κύκλου ζωής» για να εξασφαλίσουν ότι 
εξετάζονται όλες οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιδράσεις ενός 
προϊόντος, από την εξαγωγή πρώτων υλών και την κατασκευή 
μέχρι τη χρήση και την τελική διάθεση. Από το 2010, η Green Seal 
είναι υποχρεωτική στις ΗΠΑ για μεγάλες συσκευές και αυτοκί-
νητα. 

“Energy Star” για προϊόντα 
χαμηλής ενεργειακής κατα-
νάλωσης

Δημιουργήθηκε το 1992 στις Η.Π.Α. και υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001. Υπεύθυνη για τη λειτουργία του Προ-
γράμματος είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορά αποκλειστικά 
σε συσκευές, προσδιορίζοντας εκείνες που ανταποκρίνονται σε 
ορισμένα πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας. Η πιστοποίηση 
Energy Star αναφέρεται σε γραφειακό εξοπλισμό ενεργειακής 
απόδοσης (χαμηλής κατανάλωσης) όπως ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές, εκτυπωτές, συσκευές φαξ, φωτοαντιγραφικές συσκευές, 
σαρωτές κ.λπ. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμέ-
νου μια γραφειακή συσκευή να λάβει τη σήμανση Energy Star 
περιγράφονται αναλυτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (L 381/26 – 28.12.2006).
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“Forest Stewardship Coun-
cil - FSC” για πιστοποιημένη 
αειφορική ξυλεία

Πρόκειται για έναν διεθνή, μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Στο-
χεύει στην εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα που προκύ-
πτουν από τις κακές πρακτικές δασονομίας, αλλά και στην επι-
βράβευση της καλής διαχείρισης των δασών. Προσφέρει τρία 
είδη πιστοποίησης: 

α) Σε διαχειριστές ή ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων.

β) Σε επιχειρήσεις που κατασκευάζουν, επεξεργάζονται ή εμπο-
ρεύονται δασικά προϊόντα και

γ) Σε εταιρείες διαχείρισης δασών. 

Για την απονομή του πιστοποιητικού (και του σήματος) απαιτείται 
η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές και τα κριτήρια του οργα-
νισμού, που βασίζονται στην εξασφάλιση περιβαλλοντικά κατάλ-
ληλων, κοινωνικά ευεργετικών και οικονομικά βιώσιμων πρα-
κτικών.

1.3.2 To Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα

Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (EU Ecolabel) είναι ένα από τα πιο 
έγκυρα συστήματα οικολογικής σήμανσης διεθνώς. Θεσπίστηκε με 
τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 880/92 της 23ης Μαρτίου 1992, που αναθεω-
ρήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1980/2000 της 17ης Ιουλίου 2000, 
που τελικά αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 66/2010 της 
25ης Νοεμβρίου 2009. Στην ελληνική νομοθεσία, η χρήση του υπο-
στηρίζεται και από την αγορανομική διάταξη Φ1-218/30.01.1998 
(ΦΕΚ 139/Β/18.02.1998) σχετικά με τη χρήση του όρου «οικολο-
γικό», στην οποία αναφέρεται ότι «απαγορεύεται η χρήση του επιθε-
τικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οίκο» στα ελληνικά ή σε ξένη 
γλώσσα, κατά τη διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση 

κάθε είδους προϊόντος, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολο-
γικό σήμα ...» 
Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα είναι προαιρετικό και έχει ως στόχους:
α.  την προώθηση προϊόντων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρ-

κεια του κύκλου ζωής τους και 
β.  την παροχή στους καταναλωτές επακριβών, μη παραπλανητικών και επιστημονικά τεκ-

μηριωμένων πληροφοριών για τις επιπτώσεις των προϊόντων στο περιβάλλον. 
Η αποτελεσματικότητά του βασίζεται στον βαθμό συνειδητοποίησης των πολιτών της ανά-
γκης να αγοράζουν πιο οικολογικά προϊόντα. Η ζήτηση που υποστηρίζει και ενθαρρύνει 
αγαθά φιλικά προς το περιβάλλον οδηγεί τις εταιρείες στο να κατασκευάζουν είδη που:

	 ●	 	καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, ενώ έχουν τις ίδιες ή καλύτερες επιδόσεις σε 
σχέση με άλλα προϊόντα,
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	 ●	 	διαρκούν περισσότερο μέσω πιο ανθεκτικού σχεδιασμού και διαθεσιμότητας ανταλ-
λακτικών,

	 ●	 	ανακυκλώνονται ευκολότερα λόγω της προσεκτικότερης συναρμολόγησης και 
χρήσης

	 ●	 	καταναλώνουν λιγότερους φυσικούς πόρους (όπως νερό και πρώτες ύλες).

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται, μέχρι τώρα (2011) έχουν θεσπισθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση οικολογικά κριτήρια για την απόδοση του σήματος στις παρακάτω 
11 κατηγορίες προϊόντων (23 προϊόντα) και 2 κατηγορίες υπηρεσιών:

1. Προϊόντα καθαρισμού 

	 ●	 	Απορρυπαντικά για χώρους υγιεινής, απορρυπαντικά γενικής χρήσης

	 ●	 	Απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων

	 ●	 	Απορρυπαντικά πιάτων

	 ●	 	Απορρυπαντικά για πλυντήρια ρούχων

	 ●	 	Σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών

2. Ηλεκτρονικές συσκευές

	 ●	 	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

	 ●	 	Φορητοί υπολογιστές

	 ●	 	Τηλεοράσεις

3. Ένδυση

	 ●	 	Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

	 ●	 	Υποδήματα

4. Επικαλύψεις – επενδύσεις δαπέδων

	 ●	 	Ξύλινες επικαλύψεις δαπέδων

	 ●	 	Επενδύσεις δαπέδων από υφαντικές ύλες

	 ●	 	Σκληρές επικαλύψεις δαπέδων

5. Κηπουρική

	 ●	 	Βελτιωτικά εδάφους

	 ●	 	Καλλιεργητικά μέσα

6. Έπιπλα

	 ●	 	Ξύλινα έπιπλα

7. Χαρτί

	 ●	 	Φωτοαντιγραφικό και χαρτί γραφής

	 ●	 	Χαρτί υγείας – καθαριότητας
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8. Οικιακές συσκευές/αντικείμενα

	 ●	 	Ηλεκτρικοί λαμπτήρες

	 ●	 	Αντλίες θερμότητας (ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρό-
φηση)

 9. Υπόλοιπα οικιακά αντικείμενα

	 ●	 	Στρώματα κρεβατιών

 10. Λιπαντικά

	 ●	 	Λιπαντικά

11. Φτιάξτο μόνος σου

	 ●	 	Χρώματα και Βερνίκια εσωτερικού χώρου

	 ●	 	Χρώματα και Βερνίκια εξωτερικού χώρου

12. Υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων

13. Υπηρεσίες κατασκηνώσεων/κάμπινγκ

Παραγωγοί, εισαγωγείς και φορείς παροχής υπηρεσιών, ακόμη και έμποροι, μπορούν να 
ζητήσουν με αίτησή τους από τον αρμόδιο Φορέα κάθε κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Για την Ελλάδα είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) το 
ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα για τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους, εφόσον αυτά περι-
λαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο (ή σε συμπληρώσεις που θα γίνουν στο μέλλον). Οι 
αιτήσεις εξετάζονται με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία και εγκρίνονται αν πληρούνται 
τα οικολογικά κριτήρια που ισχύουν για κάθε περίπτωση. 

1.4  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Μ.Ε.

1.4.1 Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Η προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωσή του στις επί μέρους πολιτικές αποτε-
λεί βασική υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 2 
της Συνθήκης για την Ε.Ε. (Ε.Ε. C 191 της 29.07.1992). Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται 
μεταξύ άλλων ότι «η Κοινότητα έχει ως αποστολή να προάγει την αρμονική, ισόρροπη, και 
αειφόρο ανάπτυξη, (…) υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περι-
βάλλοντος…». Επίσης, στο άρθρο 6 της Συνθήκης καθορίζεται ότι «οι απαιτήσεις της περι-
βαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των κοι-
νοτικών πολιτικών και δράσεων (…) ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανά-
πτυξη».

Σύμφωνα με αυτές τις δεσμεύσεις, και σε εφαρμογή των άρθρων 174 - 176 της Συνθή-
κης, η Ε.Ε. δημιουργεί περιβαλλοντική νομοθεσία με την επεξεργασία και έκδοση Οδηγιών 
και Κανονισμών που διέπουν κρίσιμα ζητήματα, όπως το φυσικό περιβάλλον, οι υδάτινοι 
πόροι, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, ο θόρυβος, τα απόβλητα, τα χημικά, οι 
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μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πλη-
ροφόρηση και η βιομηχανική ρύπανση.

Κοινοτική Περιβαλλοντική Νομοθεσία – η λήψη αποφάσεων

Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή όλων 
των σχετικών νομοθετικών πράξεων (οδηγιών, κανονισμών, αποφάσεων), συμμετέ-
χουν τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ένωσης, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το μόνο σώμα που κατέχει το δικαίωμα της πρωτοβου-
λίας στη νομοθετική διαδικασία, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης διεθνών συμφωνιών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκε-
κριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται σχέδια νομοθετικών πράξεων προς δια-
βούλευση και έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος και το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο, ενώ είναι ο τοποτηρητής για την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας.

Tο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό 
συμμετέχουν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, οι οποίοι συναντώνται με σκοπό να συζητήσουν και στη συνέχεια να εγκρίνουν 
από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά και 
να αποφασίσουν τις κοινές θέσεις της Ένωσης για τις Διεθνείς Υπουργικές Συνόδους 
που έχουν στην ατζέντα τους θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο αριθ-
μός των τακτικών Συνόδων του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, ανέρχεται στις 
τέσσερις ανά έτος, ενώ των εκτάκτων (άτυπων Συμβουλίων) σε δύο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο συμμετέχει στην περιβαλλοντική νομοθετική 
διαδικασία μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, είναι το μοναδικό 
άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα μέλη του να εκλέγονται κάθε 
πέντε χρόνια από ψηφοφόρους και στα 27 κράτη μέλη της Ένωσης.

Με τη θέση σε ισχύ της «Συνθήκης της Λισσαβόνας», οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αυξάνονται διαρκώς. 
Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιβάλει τον ρόλο του ως νομοθετικού εταί-
ρου, μέσω της υποχρεωτικής συμμετοχής του στη διαδικασία συναπόφασης.

Η τήρηση της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας 

Η διασφάλιση της ορθής ενσωμάτωσης και εφαρμογής της κοινοτικής περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας, είναι κατ’ αρχήν, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όλα τα Κράτη Μέλη της Ένωσης, 
τηρούν και εφαρμόζουν σωστά την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Στο πλαίσιο 
αυτού του ρόλου, ερευνά επιμέρους υποθέσεις πιθανών παραβιάσεων του κοινοτικού
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περιβαλλοντικού δικαίου από τα Κράτη Μέλη. Για τον σκοπό αυτόν, αλληλογραφεί με 
τα Κράτη Μέλη προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν παραβίαση της Κοινοτικής περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα Κράτος Μέλος παραβιάζει 
την Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, έχει το δικαίωμα να κινήσει σχετικές νομικές 
διαδικασίες, προσφεύγοντας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφαίνεται επί της υποβαλλόμενης 
υπόθεσης και ορίζει το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης του Κράτους Μέλους.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή παρακολουθεί την υπόθεση, αλληλογραφώντας με το υπό-
λογο Κράτος Μέλος, μέχρι να επέλθει η οριστική συμμόρφωση του Κράτους Μέλους 
με τις επιταγές της Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει εκ νέου στο Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ζητώντας την επιβολή χρηματικών ποινών για το μη συμ-
μορφούμενο Κράτος.

Σε εθνικό επίπεδο, η ορθή ενσωμάτωση στο Εθνικό δίκαιο και η αποτελεσματική 
εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αποτελούν αρμοδιότητα του 
ΥΠΕΚΑ, ενώ θέματα τυχόν παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας τα διαχειρί-
ζεται μέσω της στενής συνεργασίας του με συναρμόδιους φορείς και τους εμπλεκόμε-
νους κοινωνικούς εταίρους.

Πλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαθέτει ένα ευρύ και ισχυρό οπλοστάσιο περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας με βασικές προτεραιότητες την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας, τη μείωση των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από 
τη ρύπανση και την πιο υπεύθυνη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. Οι προτεραιότη-
τες αυτές, πέραν της αμιγώς περιβαλλοντικής τους στόχευσης, μπορούν να συμβάλουν και 
στην οικονομική ανάπτυξη με την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας. 

Οι βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και η φιλοσοφία 
που τις διέπει, παρουσιάζονται στη συνέχεια συνοπτικά.

Αλλαγή του κλίματος

Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις σοβαρότερες απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπό-
τητα. Η Ε.Ε. πρωτοστατεί στις προσπάθειες επίτευξης παγκόσμιας συμφωνίας για τη μεί-
ωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σε μια απόφαση ορόσημο τον Δεκέμβριο 
του 2008, οι ηγέτες της Ε.Ε. ενέκριναν μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων μείωσης των 
εκπομπών. Στόχοι αυτών των μέτρων είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου κατά 20 % τουλάχιστον μέχρι το 2020 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990), η 
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά σε 20 % και η μεί-
ωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 20 % (σε σχέση με τις προβλέψεις). Προ-
κειμένου να προωθηθεί η χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, αποφασίστηκε το 10 
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% των καυσίμων για τις μεταφορές να προέρχεται από τα βιοκαύσιμα, την ηλεκτρική ενέρ-
γεια ή το υδρογόνο.

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 
στρατηγικής της Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή, ανταμείβει τις επιχειρήσεις που μειώνουν 
τις εκπομπές CO2 και θέτει σε μειονεκτική θέση τις επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τα σχε-
τικά όρια.

Στο σύστημα αυτό, το οποίο θεσπίστηκε το 2005, συμμετέχουν 12.000 περίπου μικρές και 
μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που ευθύνονται για τις μισές εκπομπές CO2, του βασικού 
αερίου που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη, στην Ε.Ε..

Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. θέτουν όρια στην ποσότητα διοξει-
δίου του άνθρακα που μπορούν να εκπέμπουν ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως οι σταθ-
μοί ηλεκτροπαραγωγής, οι χαλυβουργίες και οι τσιμεντοβιομηχανίες. Εάν οι επιχειρήσεις 
αυτές επιθυμούν να εκπέμπουν ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερες από την 
ποσόστωσή τους, θα πρέπει να αγοράζουν διαθέσιμες άδειες από περισσότερο αποδοτικές 
επιχειρήσεις που δεν τις χρησιμοποιούν.

Μελλοντικά, περισσότερες επιχειρήσεις, όπως οι αεροπορικές εταιρείες και οι πετροχημι-
κές βιομηχανίες, θα υπόκεινται σε ποσοστώσεις. Οι χώρες της Ε.Ε. θα μπορούν επίσης να 
αντισταθμίζουν τις εκπομπές αγοράζοντας πιστωτικά μόρια προερχόμενα από έργα μείω-
σης εκπομπών CO2 που εκτελούνται σε τρίτες χώρες.

Βιοποικιλότητα

Η Ε.Ε. έχει αναλάβει τη δέσμευση να θέσει τέλος, έως το 2010, στη μείωση των ειδών 
και των ενδιαιτημάτων που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ε.Ε. Όμως, για την επίτευξη 
αυτού του στόχου απαιτείται μεγάλη προσπάθεια. Οι σχετικές πολιτικές και η νομοθεσία 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υπάρχουν ήδη, αλλά έμφαση θα πρέπει να δοθεί 
στην ευρύτερη δυνατή υλοποίησή τους. Ειδικότερα, η Ε.Ε. επιθυμεί να επεκτείνει το δίκτυο 
ζωνών προστασίας φυτικών και ζωικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους (Natura 2000). 
Στο δίκτυο αυτό περιλαμβάνονται ήδη περισσότερες από 26.000 τοποθεσίες σε όλη την Ε.Ε.

Υγιεινή του περιβάλλοντος

Θόρυβος, ύδατα κολύμβησης, σπάνια είδη και μέτρα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτα-
κτης ανάγκης: αυτά είναι μερικά από τα πεδία που καλύπτει το εκτεταμένο νομοθετικό 
πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. κατά τη διάρκεια δεκαετιών. Βάσει της νομοθεσίας, που 
αποσκοπεί κυρίως στη θέσπιση προτύπων για τους ρύπους που σχετίζονται με την υγεία, 
οι χώρες της Ε.Ε. οφείλουν να παρακολουθούν μια σειρά διαφορετικών ρύπων και να λαμ-
βάνουν μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ασφαλείας.
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Μια από τις τελευταίες προσπάθειες της Ε.Ε. σε αυτόν τον τομέα ήταν η θέσπιση, το 2008, 
δεσμευτικών ορίων στις εκπομπές λεπτών σωματιδίων γνωστών ως PM2.5. Τα μικροσκο-
πικά αυτά σωματίδια, που εκλύονται από αυτοκίνητα και φορτηγά, μπορούν να προκαλέ-
σουν αναπνευστικές παθήσεις. Βάσει της νέας νομοθεσίας, που θα αρχίσει να ισχύει το 
2011, οι χώρες της Ε.Ε. οφείλουν να μειώσουν την έκθεση στα λεπτά σωματίδια στις αστι-
κές περιοχές κατά 20 % κατά μέσο όρο (με βάση τα επίπεδα του 2010).

Αειφόρος ανάπτυξη

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι από καιρό ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής 
της Ε.Ε.. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατήρτισαν την πρώτη στρατηγική της Ε.Ε. για την αειφόρο 
ανάπτυξη το 2001 και την αναθεώρησαν το 2006 με στόχο την κάλυψη τυχόν κενών και τη 
συνεκτίμηση νέων προκλήσεων.

Στενά συνδεδεμένη με την πολιτική για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, η ανα-
θεωρημένη στρατηγική τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δημόσιας 
χρηματοδότησης για την επίτευξη βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.

Έκτοτε, έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά την κατάρτιση πολιτικών. Αυτό που 
απαιτείται τώρα είναι η υλοποίησή τους. Το 2009, η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη μέτρων 
για την προώθηση οικολογικών προϊόντων, μεταξύ άλλων τη μεγαλύτερη χρήση σημάτων 
ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτά που τοποθετούνται στα πλυντήρια.

Το σύνολο της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι προσβάσιμο μέσω της ελλη-
νικής δικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://europa.eu/index_el.htm) ακολου-
θώντας τη διαδρομή: EUROPA > Τομέας πολιτικής > Περιβάλλον > Νομοθεσία (ή απευ-
θείας, στην ιστοσελίδα: http://europa.eu/pol/env/index_el.htm).

Ακόμη, από την ίδια δικτυακή πύλη, ακολουθώντας τη διαδρομή: EUROPA > Σύνοψη 
της Νομοθεσίας της ΕΕ > Περιβάλλον (ή απευθείας στην ιστοσελίδα:  http://europa.eu/
legislation_summaries/environment/index_el.htm), μπορείτε να έχετε μια σύνοψη της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το περιβάλλον οργανωμένη σε κατηγορίες σύμφωνα με τον 
παρακάτω κατάλογο:

●	  Καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
  Πολιτικό πλαίσιο, Πρωτόκολλο του Κιότο, Μείωση των εκπομπών αερίων που συμ-

βάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, Ενέργεια, Μεταφορές, Επιχειρήσεις, Γεωρ-
γία, Καινοτομία 

●	 	Γενικές διατάξεις 
 Προγράμματα δράσης, Αρχές, Περιβαλλοντικά μέσα, Εφαρμογή και έλεγχος 

●	 	Αειφόρος ανάπτυξη 
 Στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης, Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής 
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●	 	Διαχείριση των αποβλήτων 
  Ανακύκλωση και πρόληψη των αποβλήτων, Ειδικά απόβλητα, Επικίνδυνα απόβλητα, 

ραδιενεργά απόβλητα 

●	 Ατμοσφαιρική ρύπανση 
 Ποιότητα του αέρα, Ατμοσφαιρικοί ρύποι, Μεταφορές, Βιομηχανίες 

●	 	Προστασία και διαχείριση των υδάτων 
 Χρήση των υδάτων, Θαλάσσια ρύπανση, Εσωτερικά ύδατα, Απόρριψη ουσιών 

●	 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας 
 Βιοποικιλότητα, Πανίδα και χλωρίδα, Δάση, Γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί 

●	 	Προστασία του εδάφους 
  Διαχείριση ορισμένων ειδικών εδαφών, Απόρριψη ουσιών, Επικίνδυνες δραστηριότη-

τες 

●	 Πολιτική άμυνα 
 Μηχανισμός και χρηματοδότηση της πολιτικής προστασίας, Περιβαλλοντικά ατυχήματα 

●	 	Ηχητικές οχλήσεις 
 Διαχείριση του θορύβου, Ειδικές πηγές θορύβου 

●	 Περιβάλλον: συνεργασία με τις τρίτες χώρες 
 Διεύρυνση, Συνεργασία με τις τρίτες χώρες, Διεθνείς συνθήκες 

Είναι σημαντικό ότι οι παραπάνω διευθύνσεις ενημερώνονται άμεσα και υπεύθυνα για 
κάθε αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία αποτελεί ένα από τα πλέον δυναμικά και σύγ-
χρονα συστήματα για την προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα, 
όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης, έχει υποχρέωση όχι μόνο να ενσωματώ-
νει στο εθνικό της δίκαιο και να εφαρμόζει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, αλλά και να συμμετέ-
χει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες για την περαιτέρω νομική και θεσμική ενίσχυση της προ-
στασίας του περιβάλλοντος. 

1.4.2 Ελληνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Το άρθρο 24 του Συντάγματος της Ελλάδας αποτελεί θεμέλιο λίθο της εθνικής περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας. Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι «η προστασία του φυσι-
κού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του 
καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά 
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ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας».  

Ο Νόμος 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/16.10.1986) είναι ο βασικός νόμος για το περιβάλλον στη 
χώρα μας. Ορίζει την προστασία του περιβάλλοντος ως απαραίτητη προϋπόθεση «ώστε ο 
άνθρωπος, ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιό-
τητας περιβάλλον μέσα στο οποίο προστατεύεται η υγεία του και ευνοείται η ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του» - αλλά και ως «θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής 
και αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής». Εκτός από τον Ν. 1650/1986, η εθνική περι-
βαλλοντική νομοθεσία απαρτίζεται από πολλούς Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Προ-
εδρικά Διατάγματα. 

Μια ταξινόμηση της ελληνική νομοθεσίας για το περιβάλλον περιλαμβάνει:

●	 	Γενικά θέματα

●	 	Απόβλητα – λύματα – κατάλοιπα πλοίων

●	 	Ατμοσφαιρική ρύπανση

●	 	Διεθνής Σύμβαση MARPOL

●	 	Εναλλακτική διαχείριση «άλλων προϊόντων»

●	 	Ζωικά απόβλητα

●		 	Ιατρικά απόβλητα

●			 Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων

●	 	Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων

●	 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

●	 Περιβαλλοντική αδειοδότηση

●	 	Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

●	 	Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

●	 	Ρύπανση υδάτων

●	 	Στερεά απόβλητα

●	 Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα

●	 	Υγρά απόβλητα

Η ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία είναι στο σύνολό της προσβάσιμη μέσω της ιστοσε-
λίδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) (http://
www.elinyae.gr), στη διαδρομή : Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον (ή 
απευθείας στη διεύθυνση: http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=735).

Η συγκεκριμένη βάση ενημερώνεται τακτικά για κάθε αλλαγή.
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1.4.3 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα διέπεται από 
τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), καθώς 
και από τις ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί και με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται 
στον νόμο (Πίνακας 1).

Όλα τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έχουν υπαχθεί στην ΚΥΑ Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/2002), κατά ομάδες και έχουν κατα-
ταγεί σε Κατηγορίες και Υποκατηγορίες, δηλαδή A1, A2, B3, B4. 

Ανάλογα με την κατηγορία ή την υποκατηγορία, καθορίζεται και ο τύπος της μελέτης περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων, ως εξής:

α. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή

β. Περιβαλλοντική έκθεση όταν το έργο/δραστηριότητα κατατάσσεται στην υποκατηγορία 
Β4, εκτός ειδικών εξαιρέσεων.

Το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης σχετικής μελέτης και η ακολουθούμενη διαδικα-
σία για την αξιολόγηση αυτής, καθώς και οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την αξιολόγηση και 
την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ 
11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/2003).

Οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι είτε Υπουργικές Αποφάσεις, δηλαδή 
αποφάσεις Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), είτε 
κοινές αποφάσεις ΥΠΕΚΑ με άλλο/α συναρμόδιο/α Υπουργείο/α, είτε αποφάσεις Γενικών 
Γραμματέων Περιφερειών, είτε αποφάσεις Νομαρχών, ανάλογα κυρίως με την Κατηγορία 
-Υποκατηγορία του Έργου ή της Δραστηριότητας.

Αρμόδιες Υπηρεσίες για την αξιολόγηση των μελετών και την έκδοση της απόφασης έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων, ανάλογα με την Κατηγορία -Υποκατηγορία του Έργου ή της 
Δραστηριότητας είναι: 

■ 	 	Οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), στις περιπτώσεις που το Έργο ή η Δραστηριότητα ανήκουν στην Υπο-
κατηγορία Α1 ή στην Υποκατηγορία Α2 αλλά βρίσκονται εντός προστατευόμενης περι-
οχής, όπως είναι το NATURA 2000, (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Τμήμα Γενικών 
Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και το Τμήμα Βιο-
μηχανιών της Δ/νσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου), είτε, 

■ 	 	Οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών, είτε,

■ 	 	Οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των οικείων πρώην Νομαρχιών, όπως αυτές αναμένεται 
να καθοριστούν από τη Νομοθεσία.

Την αρμοδιότητα για ελέγχους των αδειοδοτήσεων έχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα όργανα της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την 
έγκριση της ίδρυσης, λειτουργίας ή πραγματοποίησης έργου ή δραστηριότητας και τα Κλι-
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μάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος ( Κ.Ε.Π.ΠΕ.).

Από τη νομοθεσία προβλέπονται τρία είδη ελέγχων:

■ 	 	Έλεγχοι κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,

■ 	 	Έλεγχοι για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και

■ 	 	Έλεγχοι σε περιπτώσεις διαμαρτυριών.

Ο παρακάτω Πίνακας αναφέρει όλη την ισχύουσα σχετική νομοθεσία αδειοδότησης που 
ενδέχεται να επηρεάζει τη λειτουργία μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης. Τα πλήρη κεί-
μενα των αντίστοιχων νομοθετημάτων περιέχονται (μαζί με τα υπόλοιπα νομοθετήματα 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας) στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας που αναφέρθηκε παραπάνω.  

Πίνακας 1: Η βασική εθνική νομοθεσία για περιβαλλοντική αδειοδότηση μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων.

Νομοθετική Πράξη Τίτλος

Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 
126880/2007 

Φ.Ε.Κ. 435/Β/29.3.2007 Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 
Η.Π. 15393/2332/2002 (Φ.Ε.Κ. 
1022/Β/5.8.2002) Κ.Υ.Α., κατάταξη 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμ-
φωνα με το άρθ. 3 του Ν. 1650/1986 
(160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθ. 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση 
του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/
ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (91/Α) 

Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/2003  Φ.Ε.Κ. 
1391/Β/29.9.2003

Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και 
συμμετοχής του κοινού κατά τη δια-
δικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων και έργων και δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
αρθ. 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικατα-
στάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 
του άρθ. 3 του Ν. 3010/02 

Υ.Α. 13727/724/2003 Φ.Ε.Κ. 1087/Β/5.8.2003 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιομηχανικών & βιοτεχνικών δρα-
στηριοτήτων με τους βαθμούς όχλη-
σης που αναφέρονται στα πολεοδο-
μικά διατάγματα 
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Υ.Α. Η.Π. 11014/703/
Φ104/2003 

Φ.Ε.Κ. 332/Β/20.3.2003 Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλ-
λοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλο-
ντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το 
άρθ. 4 του Ν. 1650/86 (160/Α) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του Ν. 
3010/02 «εναρμόνιση του Ν.1650/86 
με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ 
… και άλλες διατάξεις (91/Α)» 

Υ.Α. 25535/3281/2002  Φ.Ε.Κ. 
1463/Β/20.11.2002

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από 
τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
των έργων και δραστηριοτήτων που 
κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 
της Α’ κατηγορίας σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 Κ.Υ.Α. «κατά-
ταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
σε κατηγορίες κ.λπ.» (1022/Β) 

Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002  Φ.Ε.Κ. 
1022/Β/5.8.2002

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατη-
γορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του Ν. 
1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το 
αρθ. 1 του Ν. 3010/02 «εναρμόνιση του 
Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 
96/61/ΕΕ κ.ά. (91/Α)» 

Ν. 3010/2002 Φ.Ε.Κ. 91/Α/25.4.2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδη-
γίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικα-
σία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμά-
των για τα υδατορέματα και άλλες δια-
τάξεις 

Υ.Α. 69269/5387/1990  Φ.Ε.Κ. 
678/Β/25.10.1990

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), 
καθορισμός περιεχομένου ειδικών 
περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και 
λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα 
με τον Ν.1650/86 

Ν. 1650/1986  Φ.Ε.Κ. 
160/Α/16.10.1986

Για την προστασία του περιβάλλοντος 

Ν. 1561/1985 Φ.Ε.Κ. 148/Α/6.9.1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα 
προστασίας περιβάλλοντος της ευρύ-
τερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και 
άλλες διατάξεις 
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Ν. 1515/1985  Φ.Ε.Κ. 18/Α/18.2.1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα 
προστασίας περιβάλλοντος της ευρύ-
τερης περιοχής της Αθήνας 

Π.Δ. 1180/1981  Φ.Ε.Κ. 
293/Α/6.10.1981

Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομέ-
νων εις τα της ιδρύσεως και λειτουρ-
γίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης 
φύσης μηχανολογικών εγκαταστά-
σεων και αποθηκών και της εκ τούτων 
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει 

Ν. = Νόμος, Π.Δ. = Προεδρικό Διάταγμα, Υ.Α. = Υπουργική Απόφαση 

1.5  ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Ε. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της υποστήριξης που παρέχει στις μικρές κυρίως επι-
χειρήσεις για ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά, υλοποιεί μια σειρά από 
Προγράμματα που στοχεύουν στο να καταστήσουν αυτές τις επιχειρήσεις πιο φιλικές προς 
στο περιβάλλον.  

Τα συγκεκριμένα προγράμματα βασίζονται στη φιλοσοφία ότι οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. πρέ-
πει να λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, όχι μόνο στα πλαίσια της συμ-
μόρφωσης με τους σχετικούς κανονισμούς, αλλά και προκειμένου να αναπτυχθούν με αει-
φόρο τρόπο και να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά. 

Την περίοδο αυτήν (2011) «τρέχουν» τα προγράμματα που σημειώνονται στον παρακάτω 
πίνακα.

Λογότυπο του Προγράμματος Τίτλος και πεδίο αναφοράς του Προγράμματος

Βιώσιμες και Υπεύθυνες Επιχειρήσεις 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να δώσουν βάρος 
στη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από 
κοινωνική άποψη, καθώς αυτό αποτελεί το κλειδί για την ανά-
πτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. 

Πρόγραμμα Υποβοήθησης Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης 

Η συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις μπορεί 
να είναι δυσκολότερη για μια μικρή επιχείρηση απ’ ό,τι για μια 
μεγαλύτερη. Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει βοήθεια στις ΜΜΕ 
ώστε να εκπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις, βελτιώνοντας 
την περιβαλλοντική τους απόδοση.
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Οικοκαινοτομία για ένα Αειφόρο Μέλλον (ETAP) 

Ωφέλιμες για τις επιχειρήσεις και ωφέλιμες για το περιβάλλον 
- ανακαλύψτε το Πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η οικοκαινοτομία 
στην επιχείρησή σας.

ΜΜΕ και Περιβάλλον 

Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί 
πρόκληση για τις ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη. Η πίεση προς 
τις ΜΜΕ για να στραφούν προς προϊόντα και διαδικασίες 
με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα συνεχίσει να 
αυξάνει τα επόμενα χρόνια, τόσο από τις ίδιες τις αγορές όσο 
και από τη νομοθεσία. Στα πλαίσια της Δράσης για τις Μικρές 
Επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει πρωτοβουλία 
να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ σε περιβαλλοντικά 
και ενεργειακά θέματα και να παρέχει υποστήριξη για την 
εφαρμογή από μέρους τους της σχετικής νομοθεσίας και την 
εκτίμηση και αναβάθμιση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής 
τους απόδοσης. 

Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία για το Περιβάλλον 

Αποτελεί η αειφόρος ανάπτυξη στόχο της επιχείρησής σας; 
Αυτά τα βραβεία αναγνωρίζουν και προωθούν τις επιχειρήσεις 
που είναι πρωτοπόρες στην πράσινη καινοτομία.

Οικολογικός Σχεδιασμός 

Οι κανόνες οικολογικού σχεδιασμού έχουν ως στόχο τη βελ-
τίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των ενεργειακών προϊ-
όντων, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές τους επιπτώ-
σεις από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού τους

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και ΜΜΕ 

Όπως και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρή-
σεις μπορούν να ενσωματώσουν κοινωνικές και περιβαλλο-
ντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους και 
στην αλληλεπίδρασή τους με τους ενδιαφερόμενους φορείς 
σε εθελοντική βάση, ώστε να συμβάλλουν στην αειφορία και 
την ανταγωνιστικότητα. Διαβάστε πρακτικά παραδείγματα που 
αφορούν σε ΜΜΕ και την ΕΚΕ σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα: Εργαλειοθήκη ΜΜΕ 

Πρακτικά παραδείγματα κι ένας οδηγός βοήθειας για ιδιοκτή-
τες και διευθυντές μικρών επιχειρήσεων ώστε να καταστούν 
υπεύθυνοι οι επιχειρηματίες.
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Ευρωπαϊκές Πολιτικές Βιώσιμων Μεταφορών 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τη βιώσιμη κινη-
τικότητα, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και στον 
σεβασμό για το περιβάλλον.

Πηγές χρηματοδότησης που αφορούν στο περιβάλλον: 
γενική επισκόπηση 

Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των προγραμμάτων χρημα-
τοδότησης που έχουν συγκεκριμένα ως στόχο να καταστήσουν 
τις μικρές επιχειρήσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο 
αειφόρες.

Πρόγραμμα LIFE+ 

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα που σχετίζονται με τη 
φύση και τη βιοποικιλότητα, τον αέρα, την ενέργεια, το κλίμα, 
την περιβαλλοντική διαχείριση, τη βιομηχανία και την παρα-
γωγή, το αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, τη γεωργία 
και τη χρήση γης, τα απόβλητα, το νερό και την περιβαλλοντική 
πολιτική και διακυβέρνηση.

Πρόγραμμα Marco Polo 

Το πρόγραμμα Marco Polo χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που 
στοχεύουν στην απομάκρυνση από τις οδικές μεταφορές και 
στη μετάβαση προς τις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφο-
ρές. Τα έργα συμβάλλουν στη μειωμένη κυκλοφοριακή συμ-
φόρηση και ρύπανση, καθώς και στη βελτίωση της αποδοτικό-
τητας των μεταφορών. 

Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτομία (ΠΠΑΚ) 

Το πρόγραμμα υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και την και-
νοτομία στις ΜΜΕ, την υιοθέτηση των ΤΠΕ από αυτές και την 
αειφόρο χρήση ενέργειας. 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την Τεχνολογία 
στην Ινδία 

Το Κέντρο υποστηρίζει την επιχειρηματική, επιστημονική και 
ερευνητική κοινότητα στην Ευρώπη και την Ινδία, δημιουρ-
γώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και μεταφορά τεχνο-
λογίας, καθώς και προωθώντας ευρωπαϊκές καθαρές τεχνο-
λογίες στην Ινδία. 
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Η Αρχή της Εταιρικής Ευθύνης 

Υπεύθυνες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις 
νομικές υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, 
την κοινωνία και το περιβάλλον, γεγονός που με τη σειρά του 
μπορεί να ωφελήσει μακροπρόθεσμα τις επιχειρήσεις. Αυτός 
ο δικτυακός τόπος παρουσιάζει και τις νομικές υποχρεώσεις 
και παραδείγματα υπέρβασής τους σε εθελοντική βάση. Επί-
σης παρέχει συνδέσμους σε πληροφορίες για τις εθνικές πτυ-
χές αυτού του ζητήματος.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά μπορούν να αντληθούν από την 
ελληνική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής πύλης για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (http://
ec.europa.eu/small-business/index_el.htm) στη διαδρομή: > Το περιβάλλον και οι επι-
χειρήσεις (ή απευθείας στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/small-business/most-of-
market/environment-business/index_el.htm).

Ακόμη, στην ίδια ιστοσελίδα, μπορούν να βρεθούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα και σε άλλα 
(εκτός του περιβάλλοντος) πεδία (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό, καινοτομία-έρευνα, επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες εκτός ΕΕ), καθώς και πλήθος από χρήσιμες πληροφορίες και 
εργαλεία ανάπτυξης για τις ΜΜΕ: από πρακτικές συμβουλές έως ζητήματα πολιτικής και 
από τοπικά σημεία επαφής έως συνδέσμους δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων.

ΣΥΝΟΨΗ

Στην πρώτη ενότητα του βίβλου κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση διάφορων πολιτικών 
που αφορούν τις μικρές κυρίως επιχειρήσεις και στοχεύουν στον περιορισμό των επιπτώ-
σεων στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στο πρώτο κεφάλαιο, στα πλαίσια της επεξήγησης του όρου «περιβαλλοντικό αποτύπωμα», 
περιγράφουμε τις συνιστώσες του φυσικού περιβάλλοντος (λιθόσφαιρα, υδρόσφαιρα, 
ατμόσφαιρα, βιόσφαιρα) και τους κύριους μηχανισμούς με τους οποίους οι παραγωγικές 
δραστηριότητες τις ρυπαίνουν.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξηγούμε τι είναι περιβαλλοντική διαχείριση και ποια είναι τα κύρια 
στάδια εφαρμογής ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ακόμη περιγράφουμε 
εν συντομία τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων ISΟ 14001 και EMAS.

Στο τρίτο κεφάλαιο, εξηγούμε τι είναι η περιβαλλοντική σήμανση και ποια είναι τα κύρια 
πλεονεκτήματά της. Παρουσιάζουμε τα κριτήρια με τα οποία τα οικολογικά σήματα απο-
δίδονται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Παρουσιάζουμε μερικά από τα πολλά οικολογικά 
σήματα που ισχύουν σε χώρες της Ευρώπης (και της Αμερικής) και εκθέτουμε πιο αναλυ-
τικά τα κύρια χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού EU Ecolabel.
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Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζουμε εν συντομία τη βασική φιλοσοφία που διαπνέει την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία στην οποία η ελληνική οφείλει να προσαρμόζεται συνεχώς. Ακόμη, 
παρουσιάζουμε την επικρατούσα κατηγοριοποίηση της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθε-
σίας καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν και τη βασική νομοθεσία που 
διέπει τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων Ακόμη, εξηγούμε πώς θα μπο-
ρούσε κάποιος να έχει πρόσβαση σε κείμενά της που αφορούν στην άσκηση επιχειρημα-
τικής δράσης.

Ολοκληρώνουμε την ενότητα με το πέμπτο κεφάλαιο, όπου παραθέτουμε συνοπτικά στοι-
χεία από τα τρέχοντα προγράμματα και υπηρεσίες πράσινης επιχειρηματικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξηγούμε πώς θα μπορούσε κάποιος να αποκτήσει περισσότε-
ρες πληροφορίες και να επωφεληθεί από αυτά για την ανάπτυξη της επιχείρησής του.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
  1. Ποιες είναι οι συνιστώσες του φυσικού περιβάλλοντος;

  2. Ποιες είναι οι συνέπειες των μετακινήσεων των λιθοσφαιρικών πλακών;

  3. Μέχρι ποιο ύψος φτάνει η τροπόσφαιρα;

  4. Από πού προέρχεται και πώς μεταφέρεται η ενέργεια στα οικοσυστήματα;

  5. Τι αντιπροσωπεύει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας δραστηριότητας; 

  6. Τι ονομάζεται περιβαλλοντική διαχείριση;

  7. Ποια διεθνή συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης γνωρίζετε;

  8. Τι σημαίνει η πιστοποίηση μιας επιχείρησης κατά EMAS;

  9. Ποιους στόχους έχει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα; 

10. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των οικολογικών προϊόντων;

11. Τι θεσμοθετεί το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, που αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή; 

12. Σε τι αποσκοπούν οι Πράσινες Πολιτικές της Ε.Ε. για τις Μ.Ε.; 

Ασκήσεις 2 (Πολλαπλής επιλογής) 
1. Ποια από τα παρακάτω στοιχεία ανήκουν στην υδρόσφαιρα;
 α) θάλασσες, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποτάμια, υπόγεια νερά
 β) θαλάσσιοι πάγοι, παγετώνες,
 γ) υδρατμοί,
 δ) χιόνι,
 ε) η υγρασία του εδάφους.

2. Ποια από τα παρακάτω φαινόμενα δεν συμμετέχουν στον υδρολογικό κύκλο;
 α) εξατμισοδιαπνοή,
 β) βροχοπτώσεις,
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 γ) αστραπές και κεραυνοί,
 δ) αποθήκευση νερού σε πάγους και χιόνια,
 ε) υπόγεια απορροή.

3. Ποιο είναι το βασικό κριτήριο της καθ’ύψος διαίρεσης της ατμόσφαιρας ;
 α) η πυκνότητα του αέρα,
 β) η συγκέντρωση υδρατμών,
 γ) η θερμοκρασία,
 δ) το υψόμετρο,
 ε) η ατμοσφαιρική πίεση.

4. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι αληθείς ;
 α)  Είναι οικονομικός όρος που αποδίδει το κέρδος από την εκμετάλλευση των φυσι-

κών πόρων.
 β)  Συγκρίνει τη ζήτηση για κάλυψη αναγκών με την ικανότητα των οικοσυστημάτων 

του πλανήτη να αναγεννιούνται.
 γ) Σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής των οικοσυστημάτων.
 δ) Αποτελεί ένα μέτρο της ανθρώπινης ζήτησης στα οικοσυστήματα της γης. 
 ε)  Είναι ένα πρότυπο μέτρο των ανθρωπογενών επιδράσεων στο περιβάλλον σε 

όρους κατανάλωσης φυσικών πόρων και ρύπανσης. 

5.  Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στα βασικά στάδια εφαρμογής ενός συστή-
ματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ;

 α) ο εντοπισμός και η καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 
 β) η θέσπιση περιβαλλοντικής πολιτικής, 
 γ)  ο καθορισμός αρμοδιοτήτων για την τήρηση και παρακολούθηση της εφαρμογής 

της περιβαλλοντικής πολιτικής,
 δ)  ο καθορισμός συγκεκριμένων (κατά το δυνατόν ποσοτικών) στόχων για την παρα-

κολούθηση της εφαρμογής του συστήματος, 
 ε) ο καθορισμός συγκεκριμένων διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων, 
 στ) η επιβράβευση του προσωπικού όταν επιτυγχάνει τους στόχους. 

6.  Κατανείμετε τα παρακάτω οφέλη, που μπορούν να προκύψουν για μια επιχείρηση από 
την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στις τρεις βασικές κατη-
γορίες τους: 
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Οικονομικά: 

Λειτουργικά: 

Στην εικόνα 

της επιχείρησης: 

	 ●	 	Εξοικονόμηση κόστους προμήθειας υλικών

	 ●	 	Αύξηση Επενδύσεων

	 ●	 	Μείωση ασφαλίστρων

	 ●	 	Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης

	 ●	 	Μείωση κόστους περιβαλλοντικής διαχείρισης

	 ●	 	Βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών 
και των διεργασιών

	 ●	 	Βελτίωση δημόσιας φήμης της επιχείρησης

	 ●	 	Εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων

	 ●	 	Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

	 ●	 	Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης

7. Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα απονέμεται:
 α) σε προϊόντα,
 β) σε υπηρεσίες,
 γ) σε προϊόντα και υπηρεσίες,
 δ) σε επιχειρήσεις.

8. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των επιχειρήσεων προϋποθέτει:
 α) προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 β) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 γ) περιβαλλοντική έκθεση,
 δ) όλα τα παραπάνω,
 ε) τίποτα από τα παραπάνω.

Ασκήσεις 3 (Σωστό – Λάθος) 
1.  Η Αποσάθρωση αναφέρεται σε παράγοντες που συντελούν στην απόσπαση και μετα-

φορά των γεωλογικών σχηματισμών σε άλλη θέση. Παράγοντες αποσάθρωσης είναι τα 
επιφανειακά και υπόγεια νερά, οι παγετώνες, τα θαλάσσια κύματα, ο άνεμος, η βαρύ-
τητα.

    Σωστό                                              Λάθος
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2.  Μια δραστηριότητα που σπαταλά φυσικούς πόρους και ρυπαίνει άσκοπα, έχει μικρό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ως όρος της οικολογίας, αντιπροσωπεύει την έκταση, 
βιολογικά παραγωγικών, χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών που χρειάζονται για να 
αναπαραχθούν οι πόροι που καταναλώνει ένας ανθρώπινος πληθυσμός και παράλ-
ληλα να απορροφηθούν και να αδρανοποιηθούν οι ρύποι και τα απόβλητα που δη- 
μιουργεί.

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Η χρήση του λογότυπου του EMAS έχει χαρακτηριστικά οικολογικής σήμανσης για τα 
προϊόντα στα οποία χρησιμοποιείται.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Τα οικολογικά σήματα εφαρμόζονται κατά κανόνα σε εθελοντική βάση από τους παρα-
γωγούς ή προμηθευτές των προϊόντων και αντιπροσωπεύουν μια μορφή μέτρησης του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους.

    Σωστό                                              Λάθος

6.  Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή όλων 
των νομοθετικών πράξεων (οδηγιών, κανονισμών, αποφάσεων) για το περιβάλλον, 
συμμετέχουν τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ένωσης, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

    Σωστό                                              Λάθος

7.  Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των επιχειρήσεων προβλέπει περιοδικούς (ανά τρία 
έτη) ελέγχους τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.

    Σωστό                                              Λάθος

8.  Μια ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη πρέπει να επικυρωθεί με αντίστοιχη εθνική για να 
ισχύει στην Ελλάδα. 

    Σωστό                                              Λάθος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.indd   61 11/6/12   10:31 PM



62 IME ΓΣΕΒΕΕ -    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Παράρτημα

    Απαντήσεις ερωτήσεων
1.  Το φυσικό περιβάλλον αποτελείται από τη Λιθόσφαιρα, την Υδρόσφαιρα, την Ατμό-

σφαιρα και τη Βιόσφαιρα. 

2.  Σήμερα επικρατεί η άποψη ότι πολλά γεωλογικά φαινόμενα, όπως τα ηφαίστεια, οι σει-
σμοί, η ορογένεση και η δημιουργία νέων πετρωμάτων, οφείλονται στις μετακινήσεις 
των λιθοσφαιρικών πλακών.

3.  Η τροπόσφαιρα εκτείνεται από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι το ύψος των περίπου 
12 km, που πάντως εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος και την εποχή του έτους. 

4.  Η ενέργεια προέρχεται από τον ήλιο, μετατρέπεται σε γλυκόζη μέσω της φωτοσύνθε-
σης, και μεταφέρεται μέσω της τροφικής αλυσίδας. 

5.  Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας δραστηριότητας μας δείχνει το μέτρο της συμμετο-
χής της στην υποβάθμισή του περιβάλλοντος. Αντιπροσωπεύει δηλαδή το σημάδι που 
αφήνει η δραστηριότητα στο περιβάλλον, κατά την ίδια λογική που τα ίχνη από το περ-
πάτημα στην άμμο σηματοδοτούν το πέρασμά μας από εκεί. 

6.  Με τον όρο περιβαλλοντική διαχείριση, νοείται η διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων 
μιας επιχείρησης οι οποίες έχουν, ή θα μπορούσαν να έχουν, επίδραση στο περιβάλ-
λον, δηλαδή όλων των δραστηριοτήτων που συνεισφέρουν στο περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμά της.

7.  Τα πιο γνωστά διεθνή συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι δύο: το ISO 14001 
και το EMAS.

8.  Μια επιχείρηση που έχει πιστοποιηθεί κατά EMAS έχει εντοπίσει τις σημαντικές επι-
πτώσεις της λειτουργίας της στο περιβάλλον, έχει ελεγχθεί για συμμόρφωση με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία και έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα συνεχούς μεί-
ωσης των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων και εξοικονόμησης των φυσικών πόρων.

9.  Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα είναι προαιρετικό και έχει ως στόχους: 1) την προώ-
θηση προϊόντων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους και 2) την παροχή στους καταναλωτές επακριβών, μη παραπλανη-
τικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών για τις επιπτώσεις των προϊό-
ντων στο περιβάλλον.

10. Οικολογικά χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που:
 ●  καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια ενώ έχουν τις ίδιες ή καλύτερες επιδόσεις σε 

σχέση με άλλα προϊόντα,
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 ●  διαρκούν περισσότερο μέσω πιο ανθεκτικού σχεδιασμού και διαθεσιμότητας ανταλ-
λακτικών,

 ●  ανακυκλώνονται ευκολότερα λόγω της προσεκτικότερης συναρμολόγησης και 
χρήσης των υλικών και

 ●  καταναλώνουν λιγότερους φυσικούς πόρους (όπως νερό και πρώτες ύλες).

11.  Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής ανταμείβει τις επιχειρήσεις που μειώ-
νουν τις εκπομπές CO2 και θέτει σε μειονεκτική θέση τις επιχειρήσεις που υπερβαίνουν 
τα σχετικά όρια. Έτσι, οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. θέτουν όρια στην ποσότητα διοξειδίου 
του άνθρακα που μπορούν να εκπέμπουν ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως οι σταθ-
μοί ηλεκτροπαραγωγής, οι χαλυβουργίες και οι τσιμεντοβιομηχανίες. Εάν οι επιχειρή-
σεις αυτές επιθυμούν να εκπέμπουν ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερες 
από την ποσόστωσή τους, θα πρέπει να αγοράζουν διαθέσιμες άδειες από περισσότερο 
αποδοτικές επιχειρήσεις που δεν τις χρησιμοποιούν. 

12. Προβλέπονται τρία είδη ελέγχων:

 ●  Κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,

 ●  Για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και

 ●  Σε περιπτώσεις διαμαρτυριών.

13.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της υποστήριξης που παρέχει στις μικρές κυρίως 
επιχειρήσεις για ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά, υλοποιεί μια 
σειρά από Προγράμματα που στοχεύουν στο να καταστήσουν αυτές τις επιχειρήσεις πιο 
φιλικές προς το περιβάλλον, όχι μόνο με το να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, 
αλλά και με το να αναπτύσσονται με αειφόρο τρόπο και να παραμένουν ανταγωνιστικές 
στην παγκόσμια αγορά. 

Ασκήσεις 2 (Πολλαπλής επιλογής)  
1. Όλα ανήκουν στην Υδρόσφαιρα

2. γ) αστραπές και κεραυνοί

3. Το βασικό κριτήριο είναι η θερμοκρασία.

4. αληθείς είναι οι β) δ) και ε)

5.  Το α) ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις, ενώ το στ), γενικά, δεν περιλαμβάνεται.
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6. 
Οικονομικά: 

● ● Εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων. 
● ● Εξοικονόμηση κόστους προμήθειας υλικών. 
● ● Μείωση κόστους περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Λειτουργικά: 

● ● Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. 
● ● Βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών και των διεργασιών. 
● ● Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης. 

Εικόνα της επιχείρησης: 

● ● Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης. 
● ● Βελτίωση δημόσιας φήμης της επιχείρησης. 
● ● Αύξηση Επενδύσεων. 

7. Σωστό είναι το γ) προϊόντα και υπηρεσίες 

8.  Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ανάλογα με την κατηγορία ή την υποκατηγορία στην οποία 
υπάγεται η δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση, απαιτείται:

 α.  Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων ή

 β. Περιβαλλοντική έκθεση ή
 γ.  Τίποτα, αν πρόκειται για δραστηριότητα που δεν προκαλεί σοβαρή επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος (και η νομοθεσία δεν προβλέπει περιβαλλοντική αδειοδότηση γι’αυ-
τήν). 

Ασκήσεις 3 (Σωστό – Λάθος)   
1.  Λάθος ! Η Διάβρωση, και όχι η Αποσάθρωση, είναι ο μηχανισμός που ταιριάζει στην 

περιγραφή. 
2. Λάθος ! Έχει μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
3. Σωστό !
4.  Λάθος ! Το λογότυπο του EMAS δεν είναι οικολογικό σήμα. Επιπλέον, η πιστοποίηση 

μιας επιχείρησης κατά EMAS δεν αφορά τις ιδιότητες κάποιου συγκεκριμένου προϊό-
ντος ή μιας υπηρεσίας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση (ή ένας 
συγκεκριμένος χώρος δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης) κατά τη διαδικασία παραγω-
γής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.indd   64 11/6/12   10:31 PM



65Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  1  |  Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Τ Η  Μ Ι Κ Ρ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

5. Σωστό !

6. Σωστό !

7.  Λάθος ! Δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία περιοδικοί έλεγχοι. Οι κατηγορίες των 
προβλεπόμενων ελέγχων είναι: α) κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
β) για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και γ) σε περιπτώσεις διαμαρτυριών.

8.  Είναι δύσκολο θέμα που για να απαντηθεί χρειάζονται νομικές γνώσεις. Ουσιαστικά 
είναι σωστό! Πάντως, τυπικά, το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού (δηλαδή, ένα 
νομοθέτημα της Ε.Ε. ισχύει και στις χώρες μέλη, χωρίς να χρειάζεται να επικυρωθεί). 

  

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
	 ●  Εθνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 

(ΕΟΜΜΕΧ), Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 
Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηματικότητας για Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις, 2009, σελ. 114.

   http://observatory.eommex.gr/eommex/egxeiridio_prasinis-
epixeirimatikotitas.pdf

	 ●  Σχετικές εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
   Ο κατάλογος των εκδόσεων είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: http://

bookshop.europa.eu/el/home/ , στις διαδρομές: 
  α.  ΘΕΜΑΤΑ > Βιομηχανία - Επιχειρήσεις - Υπηρεσίες > Επιχειρήσεις > 

Πολιτική για τις Επιχειρήσεις. 
   (ή απευθείας στη διεύθυνση: http://bookshop.europa.eu/el/--

cbC5gKABstvcoAAAEjZJEY4e5L/)
 β.  ΘΕΜΑΤΑ > Περιβάλλον - Οικολογία > Πολιτική και προστασία του 

περιβάλλοντος 
   (ή απευθείας στη διεύθυνση: http://bookshop.europa.eu/el/--

cbh2YKABstrXcAAAEjXJEY4e5L/)

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες
	 Ελληνικές
	 ●  Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
 http://www.imegsevee.gr

	 ●   Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
http://www.gsevee.gr
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	 ●  Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
http://www.mindev.gov.gr/

	 ●  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
http://www.ypeka.gr

	 ●  Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
http://www.elot.gr

	 ●  Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και 
Χειροτεχνίας 
http://www.eommex.gr

	 ●  Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
http://www.elinyae.gr

	 ●  Πράσινη Πύλη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
http://ermis.acci.gr/green

	 ●  Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
http://www.csrhellas.org/

	 ●  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής 
Κοινωνιολογίας, Ομάδα Περιβάλλοντος 
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm

	 ●  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιβάλλον, Ελληνική σελίδα
http://ec.europa.eu/environment/index_el.htm

	 ●  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιχειρήσεις και Βιομηχανία, Ελληνική σελίδα
http://ec.europa.eu/enterprise/index_el.htm

	 ●  Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ, Ελληνική σελίδα
http://ec.europa.eu/small-business/index_el.htm

	 ●  Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα
http://www.eco-label.com/greek/

	 ●  World Wide Fund for Nature, Ελλάδα
http://www.wwf.gr

	 ●  Μ.Κ.Ο. Σόλων για τη Σύνθεση και τον Οικολογικό Πολιτισμό στον 21ο 
αιώνα 
http://www.solon.org.gr/

	 ●  Greenpeace, Ελλάδα
http://www.greenpeace.org/greece/el/

	 ●  Eco SMEs, Services for Green Products, Ελληνική σελίδα
http://www.ecosmes.net/cm/navContents?l=EL&navID=info&subNav
ID=1&pagID=6
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Διεθνείς

	 ●  International Organization for Standardization
http://www.iso.org/iso/home.html

	 ●  International Council for Small Business (ICSB)
http://www.icsb.org/
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Πράσινες πρακτικές στη μικρή 
επιχείρηση

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή

Στόχος

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση πρακτικών που έχουν ως αποτέ-
λεσμα τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εξοικονό-
μηση πόρων στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Όσοι μελετήσουν αυτή την ενότητα, θα είναι σε θέση:

■ Σε επίπεδο γνώσεων:

●  Να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης και σε ποια υλικά 
μπορεί αυτή να εφαρμοστεί.

●  Να γνωρίζουν τα βασικά στάδια ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού , μετάλ-
λων και διαχείρισης άχρηστων ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών συσκευών 
και λιπαντικών ελαίων.  

●  Να γνωρίζουν τι είναι η Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων και ποια 
τα οφέλη της. 

●  Να γνωρίζουν την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού και πώς 
αυτή επιτυγχάνεται στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις.
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●  Να γνωρίζουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις κυριότερες εφαρ-
μογές τους.

●  Να γνωρίζουν τι είναι οι πράσινες μεταφορές και ποιες απλές πρακτικές 
ακολουθούν τις αρχές τους.  

● Να γνωρίζουν βασικές αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.

● Να γνωρίζουν τι είναι οι πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

●  Να αναγνωρίζουν, να προτείνουν και να ακολουθούν βασικές πρακτικές 
πράσινης επιχειρηματικότητας.

●  Να αναγνωρίζουν, να προτείνουν και να υλοποιούν πρακτικές ανακύ-
κλωσης και, γενικότερα, εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. 

●  Να αναγνωρίζουν, να προτείνουν και να υλοποιούν μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας και νερού.

■ Σε επίπεδο στάσεων:

●  Να συνειδητοποιούν την αξία της συμμετοχής τους σε δράσεις και προ-
γράμματα ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων 
γενικότερα, καθώς και την αξία της υιοθέτησης προσωπικών συμπερι-
φορών προς αυτή την κατεύθυνση.

●  Να συνειδητοποιούν την αξία της συμμετοχής τους σε δράσεις και προ-
γράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, καθώς και την αξία της 
υιοθέτησης προσωπικών συμπεριφορών προς αυτή την κατεύθυνση.

●  Να συνειδητοποιούν την αξία των πρακτικών πράσινης επιχειρηματικό-
τητας και να συμβάλλουν στην επιτυχία τους.

Έννοιες – κλειδιά

Ανακύκλωση: Οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται 
εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες, που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον 
αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών 
υλικών, αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας, και την επανεπεξεργασία υλικών που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης (Οδηγία 2008/98/ΕΚ).

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): Οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, 
η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστά-
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σεις βιολογικού καθαρισμού, το βιοαέριο, η γεωθερμική ενέργεια και η υδραυλική ενέρ-
γεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς (Νόμος 3468/2006). Οι ΑΠΕ είτε είναι 
πρακτικά ανεξάντλητες (π.χ. ηλιακή ενέργεια) είτε μπορούν να ανανεώνονται συνεχώς (π.χ. 
βιομάζα), σε αντίθεση με την εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, λιγνίτης), η οποία κάποια στιγμή στο μέλλον θα οδηγήσει σε πλήρη εξάντληση όλων 
των αποθεμάτων του πλανήτη.

Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) προϊόντος: Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που συνδέονται με κάποιο προϊόν από την παραγωγή του μέχρι την απόσυρσή του. Η αντί-
ληψη του κύκλου ζωής συνίσταται στο ότι ελαχιστοποιούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
ενός προϊόντος καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του, λαμβάνοντας υπόψη την εξόρυξη πόρων, την 
παραγωγή, τη χρήση, την πιθανή επαναχρησιμοποίηση, τη μεταφορά, την ανακύκλωση και 
την τελική διάθεση των αποβλήτων.

Απόβλητα: Κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών 
ενέργειας) σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή αντικειμένων από τα οποία ο κάτοχός 
τους θέλει ή πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, εφόσον είναι δυνατό να προκαλέσουν 
ρύπανση.

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική: Σύνολο από πρακτικές σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων 
που δίνουν έμφαση στον έλεγχο κλιματικών και εν γένει περιβαλλοντικών παραγόντων με 
στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος με την ελά-
χιστη δυνατή κατανάλωση μη ανανεώσιμης ενέργειας.

Διαχείριση αποβλήτων: Το σύνολο των δραστηριοτήτων συλλογής, διαλογής, μεταφοράς, 
επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης ή τελικής διάθεσης αποβλήτων σε φυσικούς αποδέ-
κτες, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα: Οι ουσίες ή τα παρασκευάσματα που είναι τοξι-
κές, διαβρωτικές, ερεθιστικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, 
ραδιενεργές ή άλλες ουσίες που έχουν την ιδιότητα να επιταχύνουν την καύση, να αλλοι-
ώνουν τη φυσική κατάσταση του νερού, του εδάφους ή του αέρα και να προσβάλλουν 
δυσμενώς τον άνθρωπο και όλα τα άλλα έμβια όντα καθώς και το φυσικό περιβάλλον.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ): Η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσω-
ματώνουν, σε εθελοντική βάση, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές με τους μετόχους τους.

Κύκλος ζωής προϊόντος: Όλα τα στάδια εξέλιξης ενός προϊόντος, από την παραγωγή, τη 
χρήση του, μέχρι την τελική διάθεση.

Οικονομική Αποδοτικότητα (Value for Money): Μετρά κατά πόσον η σχέση κόστους-
οφέλους για την παραγωγή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα οικο-
νομικά. Όταν ένα παραγόμενο προϊόν ή μια υπηρεσία εμφανίζει υψηλή οικονομική αποδο-
τικότητα, τότε τα οφέλη ξεπερνούν τις εμφανείς πρόσθετες δαπάνες και τους κινδύνους που 
αναλαμβάνονται για να παραχθεί.

Ουσίες: Τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους όπως παρουσιάζονται στη φυσική τους 
κατάσταση ή όπως παράγονται δευτερογενώς.
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Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα (Οικολογική Αποδοτικότητα ή Οικο-αποδοτικότητα): Ο 
βαθμός στον οποίον κάποια προϊόντα ή/και υπηρεσίες, ενώ ικανοποιούν τις λειτουργι-
κές ανάγκες των πελατών/καταναλωτών, παράλληλα σέβονται και το περιβάλλον με το να 
έχουν μειωμένη συνολική περιβαλλοντική επίπτωση και αυξημένη κοινωνική επιχειρη-
ματικότητα σε σχέση με ομοειδή προϊόντα και υπηρεσίες των ανταγωνιστών τους. Με άλλα 
λόγια, όταν μια επιχείρηση εμφανίζει υψηλή οικο-αποδοτικότητα σημαίνει ότι οι υπηρε-
σίες, τα προϊόντα καθώς και οι άλλες μεταποιητικές διαδικασίες που πραγματοποιεί κατα-
ναλώνουν πολύ λιγότερες πρώτες ύλες και ενέργεια συγκριτικά με αντίστοιχα της κατηγο-
ρίας τους.

Περιβαλλοντική Ζημία: Η οποιαδήποτε μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή 
η μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλ-
θει άμεσα ή έμμεσα στα προστατευόμενα είδη, τους φυσικούς οικοτόπους και αποδέκτες 
(τα ύδατα, τον αέρα και το έδαφος).

Πράσινη Οικονομία: Η πράσινη οικονομία είναι ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο ανα-
γνωρίζει τη διασύνδεση της οικονομίας και της παραγωγής με τα φυσικά οικοσυστήματα 
και στοχεύει στην αποσύνδεση της μεγέθυνσης της οικονομίας από την καταστροφή του 
περιβάλλοντος. Η πράσινη οικονομία έχει συνδεθεί κυρίως με τις επιπτώσεις που προκα-
λεί η οικονομία στην κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη. 

Πράσινο Προϊόν: Είναι ένα προϊόν που προκύπτει από την ολοκληρωμένη προσέγγιση, 
σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους λαμβάνο-
ντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον συνολικό κύκλο ζωής τους. 

Πράσινοι Καταναλωτές: Πολίτες κοινωνικά ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν φιλικά προς το περι-
βάλλον ή αλλιώς «πράσινα» προϊόντα.

Φέρουσα ικανότητα: Ο μέγιστος αριθμός ενός ή περισσότερων ειδών που μπορεί να στη-
ρίξει μια περιοχή. Οι μέγιστες αντοχές ενός συστήματος.

Πολλές ακόμη έννοιες και όροι που χρησιμεύουν στην ανάπτυξη του κειμένου, εξηγούνται 
και αναλύονται στα σημεία όπου εμφανίζονται για πρώτη φορά. 
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Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στη δεύτερη ενότητα του βιβλίου εξηγούμε και περιγράφουμε εν συντομία σύγχρονες 
μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στην ανακύκλωσή τους.  

Εξηγούμε τα οφέλη από την εξοικονόμηση και την εφαρμογή μεθόδων ορθολογικής δια-
χείρισης ενέργειας και νερού στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις. Επίσης, παρουσιάζουμε τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις βασικές εφαρμογές τους. 

Εξηγούμε τι είναι οι πράσινες μεταφορές και ποια τα σημαντικότερα οφέλη από την υιοθέ-
τησή τους.

Παρουσιάζουμε εν συντομία αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και πρακτικές και, τέλος, εξη-
γούμε και παρουσιάζουμε κάποιες πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα 
του περιβάλλοντος.
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2.1  Διαχείριση απορριμμάτων

  2.1.1 Τομείς - Στόχοι της Ανακύκλωσης

  2.1.2 Ν. 2939 για τη διαχείριση συσκευασίας

  2.1.3 Εφαρμογή Ανακύκλωσης σε Χαρτί / Πλαστικό / Μέταλλα / Γυαλί

  2.1.4 Διαχείριση ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών Συσκευών

  2.1.5 Διαχείριση Λιπαντικών Ελαίων

  2.1.6 Οφέλη από την Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων

 2.2 Εξοικονόμηση πόρων

  2.2.1 Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενέργειας

  2.2.2 Εξοικονόμηση και Διαχείριση Νερού

  2.2.3 Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 2.3 Πράσινες Μεταφορές

 2.4 Πρακτικές Πράσινης Επιχειρηματικότητας 

  2.4.1 Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες

  2.4.2 Αρχές και Εφαρμογές Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

2.  Πράσινες πρακτικές στη μικρή 
επιχείρηση
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2.1  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Απορρίμματα και απόβλητα ονομάζονται οι ουσίες ή και τα αντικείμενα, από τα οποία 
θέλουμε να απαλλαγούμε, επειδή τα θεωρούμε άχρηστα. Τρεις είναι οι βασικές πηγές απο-
βλήτων: το περίσσευμα απόκτησης πρώτων υλών, ο μετασχηματισμός των πρώτων υλών 
σε προϊόντα και το περίσσευμα των προϊόντων μετά τη χρήση τους. Κάθε χρόνο, η Ευρώπη 
παράγει 1,3 δισ. τόνους αποβλήτων. Το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων αποτε-
λεί ένα από τα τρία σημαντικότερα παγκοσμίως, μαζί με την έλλειψη νερού και τις κλιμα-
τικές αλλαγές, ενώ μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Τα τρία αυτά προβλήματα τείνουν να 
ενωθούν σε ένα ενώ και η αντιμετώπισή τους απαιτεί μια ενιαία πολιτική.
Τα στερεά απορρίμματα και απόβλητα, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, διακρίνο-
νται σε τρεις κύριες κατηγορίες: τα αστικά στερεά απορρίμματα, τα τοξικά στερεά απόβλητα 
και τα ειδικά απόβλητα.
Α.  Τη μεγαλύτερη από πλευράς όγκου κατηγορία αποτελούν τα αστικά στερεά απορρίμ-

ματα που περιλαμβάνουν τα κάθε είδους απορρίμματα που συλλέγονται από τους 
δρόμους των αστικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών και εμπορι-
κών απορριμμάτων. Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται από πλευράς διαχείρισης και 
μεγάλο μέρος των στερεών απορριμμάτων βιομηχανικής και γεωργικής προέλευσης. 

Β.  Τα τοξικά στερεά απόβλητα είναι κυρίως βιομηχανικής προέλευσης. Στην κατηγορία 
αυτήν περιλαμβάνονται τα απόβλητα που περιέχουν ουσίες: τοξικές για τον άνθρωπο ή/
και τα ζώα σε χαμηλές δόσεις, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τερατογόνες, διαβρωτι-
κές, εκρηκτικές ή πολύ δραστικές (οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βίαιες χημικές 
αντιδράσεις μόνες τους ή σε ανάμειξη με άλλα υλικά).

Γ.  Ειδικά ονομάζονται τα απόβλητα για τα οποία απαιτείται ειδική αντιμετώπιση. Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα αποτελούν τα νοσοκομειακά απόβλητα, τα ραδιενεργά απορρίμ-
ματα κ.λπ.

Στην Ελλάδα η ποσότητα των απορριμμάτων αυξάνεται διαχρονικά τείνοντας προς 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με τα σημερινά δεδομένα, στη χώρα μας παράγουμε κάθε 
χρόνο περίπου 4.8 εκατομμύρια τόνους αστικών στερεών απορριμμάτων, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται στις ποσότητες αυτές τα απόβλητα της γεωργίας, του οικοδομικού 
τομέα και της βιομηχανίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Έλληνας παράγει κατά μέσο όρο 480 
κιλά αστικά απορρίμματα ετησίως (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Σύνθεση των παραγόμενων αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα
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Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προ-
βλήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι τεχνικές διάθεσής τους ποικίλλουν ανάλογα με τα 
φυσικά και χημικά τους χαρακτηριστικά. 
Οι βασικές μέθοδοι (τελικής) διάθεσης των απορριμμάτων είναι: 
α) η ανεξέλεγκτη εναπόθεση (ανοιχτή χωματερή), 
β) η ελεγχόμενη εναπόθεση (υγειονομική ταφή), 
γ) η λιπασματοποίηση (ή βιοσταθεροποίηση), 
δ) η καύση (αποτέφρωση ή πυρόλυση) και 
ε)  η σφράγιση σε ειδικά δοχεία και αποθήκευσή τους σε χώρους διαμορφωμένους για 

τον σκοπό αυτόν (π.χ. τοξικά ή ραδιενεργά απόβλητα).

Καμία από τις παραπάνω μεθόδους δεν είναι απαλλαγμένη από προβλήματα: Η ανεξέλε-
γκτη εναπόθεση σε χωματερές, ή στην επιφάνεια του εδάφους, έχει πολύ μεγάλες περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις στο έδαφος, στα υπόγεια και επιφανειακά νερά και στην ατμόσφαιρα, 
γεγονός που την καθιστά μη αποδεκτό πλέον τρόπο διαχείρισης. Η ελεγχόμενη εναπόθεση 
παρουσιάζει μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και με την προϋπόθεση ότι τηρού-
νται οι απαραίτητοι περιβαλλοντικοί όροι, θεωρείται σαφώς προτιμότερη. Η καύση προ-
βάλλει ως αναγκαία λύση κυρίως για την αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου απορριμμά-
των, αλλά εμφανίζει προβλήματα ρύπανσης του αέρα με σημαντικές εκπομπές CO, CO2, 
SΟ2, ΝΟx, Αιωρούμενων σωματιδίων, Πολυαρωματικών Υδρογονανθράκων, Πολυχλωρι-
ωμένων διφαινυλίων (PCB), βαρέων μετάλλων κ.λπ. Η σφράγιση έχει υψηλό κόστος και 
δυσκολία εύρεσης θέσεων αποθήκευσης. 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων υπαγο-
ρεύουν πλέον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων, με βασικούς στό-
χους την αειφορία και την αποτελεσματική διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων 
και ενέργειας.

Το κέντρο βάρους έχει μετατοπιστεί καθαρά προς την πρόληψη της παραγωγής αποβλή-
των, την ανακύκλωση και προς τη μείωση των επικίνδυνων συστατικών των αποβλήτων. 

Σήμερα, οι βασικοί άξονες της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στη χώρα 
μας, διαμορφωμένες σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τη σύγχρονη επιστη-
μονική γνώση, προσδιορίζονται ιεραρχικά ως ακολούθως:

1. Μείωση μέσω της πρόληψης της παραγωγής απορριμμάτων. 

Μπορεί να επιτευχθεί με:

	 ●	 	Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων (ΑΚΖ). 

	 ●	 	Περιβαλλοντικό σχεδιασμό προϊόντων. 

	 ●	 	Εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής. 

	 ●	 	Περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών, μείωση της κατανάλωσης. 

	 ●	 	Επιλεκτική κατανάλωση με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων που προορίζονται 
για τελική απόθεση. 
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2. Επαναχρησιμοποίηση υλικών, όπου αυτό είναι εφικτό.

3.  Ανακύκλωση υλικών (παραγωγή δευτερογενών υλικών) και αξιοποίηση αποβλήτων 
για παραγωγή ενέργειας.

4. Ασφαλής τελική διάθεση σε οργανωμένους χώρους υγειονομικής ταφής.

Η συγκεκριμένη πολιτική έχει επικρατήσει να ονομάζεται επιγραμματικά «3Rs” από το 
γράμμα R που ξεκινούν στα αγγλικά οι τρείς λέξεις κλειδιά που την περιγράφουν: Επανα-
χρησιμοποίηση (Reuse) - Μείωση (Reduce) - Ανακύκλωση (Recycle).

2.1.1 Τομείς - Στόχοι της Ανακύκλωσης

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία 
επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε θεωρείται 
άχρηστο στη μορφή που βρίσκεται. Κατά τη διαδικασία αυτήν, τα 
απορρίμματα συνήθως μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις 
οποίες παράγονται νέα προϊόντα.

Η μέθοδος της ανακύκλωσης αφορά εκείνα τα απορρίματα που 
μπορούν να υποστούν σχετική επεξεργασία, όπως π.χ. το χαρτί, 
το αλουμίνιο, το γυαλί, ορισμένα πλαστικά, τα μέταλλα. Τα ζυμώ-

σιμα απόβλητα, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα κήπων και καλλιεργειών, 
είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της λιπασματοποίησης 
(κομποστοποίησης) ή της αναερόβιας χώνευσης.

Η ανακύκλωση, όπως και η λιπασματοποίηση, προϋποθέτει το διαχωρισμό των αξιοποι-
ήσιμων υλικών από τα υπόλοιπα. Επίσης, δεν συνιστά ολοκληρωμένη μέθοδο από μόνη 
της, αλλά απαιτεί συνδυασμό με κάποια άλλη ή με άλλες (π.χ. λιπασματοποίηση και υγειο-
νομική ταφή) για τη διάθεση των υπολειμμάτων.

Η ανακύκλωση υλικών αποτελεί μία από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους απορρύπαν-
σης εφόσον με αυτήν επιτυγχάνονται: 

	 ●	 	Εξοικονόμηση μέρους της ενέργειας που έχει καταναλωθεί για την παραγωγή των 
προϊόντων. Για παράδειγμα, με την ανακύκλωση και επαναμορφοποίηση των κου-
τιών αλουμινίου, εξοικονομούμε ενέργεια για εξόρυξη βωξίτη (πρώτη ύλη παρα-
γωγής προϊόντων αλουμινίου), ηλεκτρόλυση της αλουμίνας κ.λπ. για να παράγουμε 
νέα κουτιά (Εικόνα 6). 

	 ●	 	Μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους από τη μεί-
ωση της παραγωγής νέων προϊόντων.

	 ●	 	Διαφύλαξη των αποθεμάτων πρώτων υλών.

	 ●	 	Απορρύπανση του περιβάλλοντος από τα αποτιθέμενα υλικά.

	 ●	 	Μείωση του όγκου των απορριμμάτων και αντίστοιχη μείωση των προβλημάτων 
διαχείρισής τους. 
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	 ●	  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε καινοτόμους τομείς της παραγωγής και 
οικονομίας. Είναι ενδεικτικό ότι στις Η.Π.Α η βιομηχανία της ανακύκλωσης απα-
σχολεί 1,1 εκατομμύρια εργαζόμενους σε 5.600 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπο-
λογισμό 236 δισ. δολάρια.

Εικόνα 6: Κουτιά αλουμινίου για ανακύκλωση

Τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομέ-
νων των νοικοκυριών, των δημόσιων υπηρεσιών, των βιομηχανιών. Ανακύκλωση μπο-
ρούν να εφαρμόσουν και οι κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το 
αντικείμενό τους. Ενδεικτικοί τομείς ανακύκλωσης στις μικρές επιχειρήσεις περιλαμβά-
νουν:

	 ●	 	Απορρίμματα συσκευασίας και χαρτιά εντύπων. 
	 ●	 	Άχρηστο Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό εξοπλισμό και άχρηστους λαμπτήρες.
	 ●	 	Άδειες μπαταρίες.
	 ●	 	Χρησιμοποιημένα μελανοδοχεία και τόνερ.
	 ●	 	Χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια.
	 ●	 	Παλιά - άχρηστα μηχανήματα και οχήματα. 
	 ●	 	Μεταχειρισμένα ελαστικά.

Η ανακύκλωση εφαρμόζεται και σε τοξικά και ειδικά απόβλητα. Τα προβλήματα όμως που 
ανακύπτουν στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ μεγαλύτερα απ’ ό,τι στην περίπτωση των 
αστικών. Εφαρμόζεται ακόμη σε υγρά απόβλητα (π.χ. έλαια, διαλύτες) και σε χύδην υπο-
προϊόντα (scrap). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τέφρες με μεγάλη περιεκτικότητα 
σε μέταλλα (Ζη, Cr, Νi, Co, Cd, Μο, Hg).
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Μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε. παρατηρούνται μεγάλες διαφορές σχετικά με τα 
ποσοστά ανακύκλωσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι μέσοι όροι στην Ε.Ε. των 
27 κρατών μελών, το έτος 2008, για τη διάθεση των απορριμμάτων ήταν: 5,5 % αποτέ-
φρωση, 46 % ανάκτηση (εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας) και 48,5 % διάθεση. Η 
Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις, με ποσοστό ανάκτησης στερεών απορριμμά-
των μόνον 20 %, τη στιγμή που σε άλλες χώρες της Ευρώπης το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 
70 %. Στην Ελλάδα, η διαδικασία της ανακύκλωσης μέχρι πριν μερικά χρόνια εφαρμόζο-
νταν σε περιορισμένη κλίμακα, κυρίως στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας (με 
έμφαση στα βιομηχανικά υποπροϊόντα - scrap, χαρτί και γυαλί) και πρωτοβουλιών περι-
βαλλοντικών οργανώσεων και ευαισθητοποιημένων κοινωνικών ομάδων. Αφετηρία για 
ευρύτερη αξιοποίησής της έδωσε η ψήφιση του Νόμου 2939 (ΦΕΚ 179/Α/2001) που ρυθ-
μίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
τις συσκευασίες και καθορίζει τους βασικούς άξονες για τη διαχείριση μιας σειράς άλλων 
προϊόντων μετά τη χρήση τους.

2.1.2 Ν. 2939 για τη διαχείριση συσκευασίας

Ως Εναλλακτική Διαχείριση νοούνται όλες οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής 
αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των αποβλήτων, ώστε να επιστρέ-
φουν στο κύκλωμα της αγοράς ή να ανακτάται η ενέργεια που εμπεριέχουν, εφόσον χρη-
σιμοποιηθούν ως καύσιμα.
Γενικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι:
	 ●	 	η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, 
	 ●	 	η επαναχρησιμοποίηση,
	 ●	 	η αξιοποίηση (ανάκτηση υλικών και ενέργειας),
	 ●	 	η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»,
	 ●	 	η ανάδειξη της ευθύνης των εμπλεκόμενων στη διαχείριση, 
	 ●	 	η μη δημιουργία διακρίσεων σε προϊόντα.  

Οι αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει» σκοπεύουν στο δίκαιο 
επιμερισμό του κόστους της ρύπανσης και της χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων. 
Σύμφωνα με αυτές, κάποιος (ο ρυπαίνων ή ο χρήστης των φυσικών πόρων) πρέπει να 
υποστεί και το κόστος της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Πρέπει δηλαδή το κόστος 
της ρύπανσης ή της φθοράς των φυσικών πόρων να εμπεριέχεται στην τελική τιμή του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρεται. Στην ουσία, οι δύο αυτές αρχές στοχεύ-
ουν στην προστασία του περιβάλλοντος επιχειρώντας να επιβάλουν ποινή σε όσους το 
βλάπτουν.  

Ο «ρυπαίνων πληρώνει» ασχολείται κυρίως με θέματα ρύπανσης ενώ ο «χρήστης πλη-
ρώνει» αναφέρεται σε θέματα κοστολόγησης των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανο-
μένου και του κόστους των εξωτερικών παραγόντων που συνδέονται με την εκμε-
τάλλευση, επεξεργασία και χρήση τους. Όπως είναι φανερό, η εφαρμογή αυτών των 
αρχών στην πράξη δεν είναι καθόλου εύκολη. 
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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αρχή «ο ρυπάινων πληρώνει» υιοθετήθηκε με την Οδη-
γία για την περιβαλλοντική ευθύνη (Οδηγία 2004/35/ΕΚ), σύμφωνα με την οποία κάθε 
φορέας εκμετάλλευσης που προκαλεί περιβαλλοντική ζημιά είναι καταρχήν υπεύθυ-
νος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της ζημίας. 

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλέπουν ειδικότερα:

α)  Στην επιστροφή των αποβλήτων από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη, προκειμέ-
νου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης 
αποβλήτων.

β)  Στην αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των συλλεγομένων απο-
βλήτων με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών.

Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με 
σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, και σύμφωνα με τις 
κοινοτικές οδηγίες 94/62/ΕΚ και Ε.Ε.L 365/10/31-12-94 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί 
προστασίας του περιβάλλοντος, ψήφισε τον Νόμο 2939 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001) που ανα-
φέρεται στις «Συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων».

Ο Νόμος αποσκοπεί, όπως αναφέρει στο εισαγωγικό άρθρο του, στη θέσπιση μέτρων για 
τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με στόχο την επαναχρησιμοποί-
ηση ή αξιοποίηση των αποβλήτων τους. Οι προτεραιότητες, με τη σειρά που εισάγονται σε 
αυτόν, είναι:

	 ●	 	η πρόληψη δημιουργίας στερεών αποβλήτων, 
	 ●	 	η επαναχρησιμοποίησή τους, 
	 ●	 	η ανακύκλωσή τους,
	 ●	 	η ανάκτηση της ενέργειας που περιέχουν και 
	 ●	 	η χωρίς προβλήματα τελική διάθεσή τους. 

Παράλληλα, επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων 
που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των προϊόντων, παραγωγών διανομέων, καταναλω-
τών, διαχειριστών αποβλήτων, ΟΤΑ, πολιτείας.

Οι συσκευασίες στις οποίες αναφέρεται ο νόμος περιλαμβάνουν, ανάλογα με το υλικό 
κατασκευής τους:

	 ●	 	Μεταλλικά υλικά 

	 ●	 	Υλικά Συσκευασίας από χαρτί

	 ●	 	Πλαστικά προϊόντα συσκευασίας

	 ●	 	Γυάλινα προϊόντα συσκευασίας

	 ●	 	Ξύλινα προϊόντα συσκευασίας 

	 ●	 	Σύμμεικτα
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Τα «άλλα προϊόντα», εκτός των συσκευασιών, τα οποία αφορά ο νόμος, περιλαμβάνουν, 
ενδεικτικά, τα παλαιά οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, μπαταρίες και συσσωρευ-
τές, τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά 
έλαια, μπάζα κ.ά.

Ένα βασικό στοιχείο που εισάγει ο νόμος είναι η συμμετοχή των τελικών χρηστών και 
καταναλωτών στην αλυσίδα διαχείρισης των αποβλήτων. Ειδικότερα, υποστηρίζει τη συμ-
μετοχή τους στον διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή, διευκολύνοντας έτσι σημαντικά 
την ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών. Η συμμετοχή αυτή τους καθιστά περισσότερο 
υπεύθυνους στη μείωση του όγκου των αποβλήτων και την επανεισαγωγή των ανακτώμε-
νων υλικών στον κύκλο παραγωγής. Βεβαίως, προϋποθέτει κατάλληλη και ευρεία πληρο-
φόρηση από τους εμπλεκόμενους φορείς και τις υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με τον Νόμο 2939, όλοι οι παραγωγοί ή εισαγωγείς προϊόντων που υπάγονται 
στις ρυθμίσεις του είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν είτε να συμμετέχουν σε συστή-
ματα εναλλακτικής διαχείρισης, ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι. Τα 
συστήματα, τα οποία μπορεί να είναι ατομικά ή συλλογικά, αξιολογούνται και εγκρίνονται 
από τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)

Βάσει των διατάξεων του Ν.2939/2001 έχουν εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα σχετικά με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισης για τα εξής υλικά:

	 ●	 	Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων (Π.Δ. 109, ΦΕΚ 75Α/5.3.04) 

	 ●	 	Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Π.Δ. 116, ΦΕΚ 64Α/2.3.04) 

	 ●	 	Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (Π.Δ. 116, ΦΕΚ 81Α/5.3.04) 

	 ●	 	Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΠΔ 115, ΦΕΚ 80Α/5.3.04) 

	 ●	 	Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Π.Δ. 117, ΦΕΚ 82Α/5.3.04)

Για την πλήρη εφαρμογή του Ν.2939/01 απαιτείται η έκδοση του Π.Δ. για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών, και η έκδοση του 
Π.Δ. για την εναλλακτική διαχείριση του Έντυπου Χαρτιού. 

Μέχρι τώρα, λειτουργούν τα παρακάτω εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων για τις εξής κατηγορίες:

Για τις συσκευασίες:

1.  Συλλογικό Σύστημα Συσκευασιών «ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της Ελληνικής Εταιρείας 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.).

2.  Συλλογικό Σύστημα Συσκευασιών Ορυκτελαίων «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε» με διακριτικό τίτλο Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.

3.  Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και 
Εισαγωγής Προϊόντων Α.Β. Βασιλόπουλος.
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Για τα Λιπαντικά έλαια:

1.  Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε» με τον διακριτικό τίτλο ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. 
ΑΕ.

Για τα Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ):

1.  Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονι-
κού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε».

2.  Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ: Η «Φωτοκύκλωση Α.Ε.».

Για τα Οχήματα τέλους κύκλου ζωής:

1.  Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας με τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΔΟΕ Α.Ε».

Για τις Φορητές ΗΣ και τους συσσωρευτές:

1.  Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσ-
σωρευτών με τον διακριτικό τίτλο Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ. το οποίο μετονομάστηκε σε «ΑΦΗΣ».

Για τα Ελαστικά:

1.  Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών «ECO – 
ELASTICA».

Για τους Συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας:

1.  Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών με τον διακριτικό τίτλο 
«ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ».

2.  Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Κρήτης ΣΕΔΙΣ–Κ ΕΠΕ, 
με εμβέλεια την Περιφέρεια Κρήτης.

Ως μέτρο της προόδου στην εφαρμογή του Νόμου, αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2007 
καταναλώθηκαν στην Ελλάδα 1.056.000 τόνοι συσκευασιών. Από αυτούς, αξιοποιήθηκαν 
με ανακύκλωση 504.000 τόνοι (ποσοστό 48 %). Ακόμη, η ανακύκλωση των αστικών 
απορριμμάτων έχει διπλασιαστεί σε 10 χρόνια (μεταξύ 1998-2007): από 19 % σε 38 %.

Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται από τον Νόμο 2939/01, και οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν 
μέχρι 31/12/2011, είναι οι ακόλουθοι:

	 ●	 	αξιοποίηση ή αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον 60 % κατά βάρος 
των απορριμμάτων συσκευασίας

	 ●	 	ανακύκλωση μεταξύ 55 % τουλάχιστον και 80 % το πολύ, κατά βάρος, των απορριμ-
μάτων συσκευασίας και ταυτόχρονα, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων 
ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε απορρίμματα συσκευασίας:

	 	 ❍	 	60 %, κατά βάρος, για το γυαλί
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	 	 ❍	 	60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι

	 	 ❍	 	50 %, κατά βάρος, για τα μέταλλα

	 	 ❍	 	22,5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά 
που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά

	 	 ❍	 	15 %, κατά βάρος, για το ξύλο

2.1.3 Εφαρμογή Ανακύκλωσης σε Χαρτί / Πλαστικό / Μέταλλα / Γυαλί 

Τα πιο πρόσφορα για ανακύκλωση υλικά με βάση τις τρέχουσες τεχνολογίες είναι το χαρτί, 
τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί (Εικόνα 7). Για τα υλικά αυτά θα δοθούν στη συνέ-
χεια κάποιες βασικές πληροφορίες που αφορούν την ανακύκλωσή τους αλλά και σύντο-
μες οδηγίες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της.  

Εικόνα 7: Οι γνωστοί μας 
μπλε κάδοι για ανακύκλωση 
χαρτιού, πλαστικών, 
μετάλλων και γυαλιού (http://
blogs.sch.gr/6nipthiv/)

Ανακύκλωση χαρτιού

Καθημερινά χρησιμοποιούνται τεράστιες ποσότητες χαρτιού (π.χ. για φωτοτυπίες και δια-
φημίσεις, για περιοδικά και εφημερίδες, για χαρτοκιβώτια και περιτυλίγματα). Στην Ελλάδα, 
η κατανάλωση χαρτιού έχει ξεπεράσει τους 800.000 τόνους τον χρόνο. Από αυτούς, πετιού-
νται στα σκουπίδια τουλάχιστον 300.000 τόνοι που η παραγωγή τους προήλθε από την 
εκμετάλλευση 12 εκατομμυρίων στρεμμάτων δάσους. Ακόμη, απαιτήθηκαν γι’αυτήν 100 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού - ποσότητα που ισοδυναμεί με την κατανάλωση νερού 
της Αττικής για 100 μέρες - και 1,5 με 2 εκατομμύρια ΜWh ενέργεια - που ισοδυναμεί με 
την ενέργεια που καταναλώνουν σε 3 μήνες ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. 

Αν ανάγουμε τα παραπάνω δεδομένα στην ανακύκλωση ενός τόνου χαρτιού, τότε γλιτώ-
νουμε από αυτήν ετησίως: 17 δέντρα, 26.300 λίτρα νερού, 1.700 λίτρα πετρελαίου, 255.000 
στρέμματα γης και 4 MWh ενέργειας. 
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Σχεδόν κάθε χαρτί ή χαρτόνι μπορεί να ανακυκλωθεί. Εξαιρούνται οι χάρτινες συσκευασίες 
που έχουν επίστρωση αλουμινίου ή είναι πλαστικοποιημένες (συσκευασίες χυμών, σάλ-
τσας, γάλακτος κ.λπ.), τα λερωμένα χαρτιά, το καρμπόν, οι φωτογραφίες, τα ριζόχαρτα. Το 
καλύτερο χαρτί για ανακύκλωση προέρχεται από βιβλία και τετράδια, από φωτοτυπίες, από 
χαρτί ηλεκτρονικού υπολογιστή και από χαρτοκιβώτια. Στο ανακυκλώσιμο χαρτί εντάσσο-
νται και άλλες ποιότητες χαρτιού (ημίλευκα, δημοσιογραφικό, συσκευασίας) και οι μελανο-
ταινίες (εκτυπωτών, ταμειακών μηχανών, γραφομηχανών).

Σημαντικά πρώτα βήματα στη διαδικασία ανακύκλωσης του χαρτιού είναι η συλλογή και η 
διαλογή του. Σχετικά, για την καλύτερη οργάνωση αυτών των βημάτων σε μια μικρή επι-
χείρηση, είναι χρήσιμο ο κάθε εργαζόμενος να μαζεύει τα άχρηστα χαρτιά στον χώρο του 
και να τα χωρίζει σε κατηγορίες (άσπρο, φωτοτυπικό, μελανοταινία, έγχρωμο κ.λπ.). Σε 
τακτά διαστήματα να γίνεται συγκέντρωση του υλικού σε μεγάλα χαρτοκιβώτια κατά είδος 
και κατόπιν να ειδοποιείται ο αρμόδιος φορέας για να συλλέξει το χαρτί και να το μεταφέ-
ρει στους χώρους ανακύκλωσης. Φροντίζουμε να «καθαρίζουμε» όσο γίνεται το άχρη-
στο υλικό (π.χ. βγάζουμε τα πλαστικοποιημένα εξώφυλλα, τις μεταλλικές καρφίτσες που 
συγκρατούν τις σελίδες των περιοδικών, πετάμε τα λερωμένα χαρτιά κ.λπ.).

Επόμενα βήματα στη διαδικασία ανακύκλωσης περιλαμβάνουν: 

	 ●	 	την πολτοποίηση 

	 ●	 	τον έλεγχο και καθαρισμό χαρτοπολτού 

	 ●	 	την απομελάνωση

	 ●	 	τη διύλιση, αποχρωματισμό και λεύκανση 

	 ●	 	και τέλος, την παραγωγή νέου χαρτιού.

Το νέο, ανακυκλωμένο χαρτί είναι ασφαλές και καθαρό εφόσον κατά τη μετατροπή του σε 
χαρτοπολτό, αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες περίπου 150 °C, που κατέστρεψαν κάθε είδους 
βλαβερούς μικροοργανισμούς. Το ανακυκλωμένο χαρτί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
παρασκευή πλήθους προϊόντων, όπως χαρτοκιβώτια, χαρτί εκτύπωσης εφημερίδων κ.λπ.

Το χαρτί μπορεί να ανακυκλωθεί το πολύ επτά φορές, καθώς οι ίνες του σε κάθε ανακύ-
κλωση γίνονται όλο και πιο αδύναμες. Γι’ αυτό, συχνά, κατά την επεξεργασία πολτού του 
χρησιμοποιημένου χαρτιού προστίθεται ποσότητα «φρέσκου», που προέρχεται από ξυλεία. 
Επειδή λοιπόν το χαρτί δεν μπορεί να ανακυκλώνεται για πάντα, είναι σημαντικό να γίνεται 
η χρήση του με προσοχή. Σχετικά, κάποιες απλές οδηγίες για εξοικονόμηση χαρτιού, που 
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μικρές επιχειρήσεις, είναι: 

●	 	όταν βγάζουμε φωτοτυπίες, να χρησιμοποιούμε και τις δύο όψεις της σελίδας,

●	 να μεταχειριζόμαστε τα άχρηστα χαρτιά μιας όψης (π.χ. λογαριασμοί, παλιές φωτο-
τυπίες, διαφημιστικά) για πρόχειρα, σημειώσεις, λογαριασμούς κ.λπ.

●	 όταν γράφουμε, να μην ξοδεύουμε μία σελίδα χαρτιού για λίγες λέξεις, αλλά φρο-
ντίζουμε να εκμεταλλευόμαστε ολόκληρη την επιφάνεια της σελίδας,

●	 στην καθαριότητα, να χρησιμοποιούμε καθαρά πανιά, και όχι χαρτιά κουζίνας.
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Η εξοικονόμηση και η ανακύκλωση χαρτιού συνεπάγεται άμεσο οικονομικό κέρδος για 
την επιχείρηση. Ακόμη, με την αποφυγή των επιπτώσεων από τη διαχείριση των άχρηστων 
χαρτιών, συμβάλει αποφατικά στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ, με τη μείωση των 
απαιτήσεων σε ενέργεια και πρώτες ύλες (ξυλοπολτός, νερό) για την παραγωγή νέου χαρ-
τιού συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων.  

Ανακύκλωση μετάλλων

Καθημερινά χρησιμοποιούνται και πετιούνται στα απορρίμματα διάφορα μεταλλικά είδη 
(π.χ. κονσέρβες, αλουμινόχαρτα, συνδετήρες, καλώδια, άχρηστα ανταλλακτικά). Υπάρχουν 
όμως και άλλα μεταλλικά είδη που αποσύρονται σπανιότερα, όπως αυτοκίνητα, ηλεκτρικά 
σκεύη (ψυγεία κ.λπ.) και διάφοροι μεταλλικοί οικιακοί και επαγγελματικοί εξοπλισμοί. Τα 
μέταλλα που περιέχονται σε αυτά μπορούν να ανακυκλώνονται επ’ αόριστον χωρίς να υπο-
βαθμίζεται η ποιότητά τους. 

Το σημαντικό όφελος της ανακύκλωσης μετάλλων προκύπτει από το γεγονός ότι το ποσό 
της ενέργειας που καταναλώνεται κατά τη διαδικασία αυτή είναι πολύ μικρότερο έναντι του 
αντίστοιχου που χρησιμοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή μετάλλων. Επίσης, πρόσθετο 
περιβαλλοντικό όφελος προκύπτει από το ότι οι διαδικασίες της ανακύκλωσης εκπέμπουν 
σημαντικά λιγότερες ποσότητες CO2 στην ατμόσφαιρα, έναντι της πρωτογενούς παραγωγής.  

Τα μέταλλα για ανάκτηση ή ανακύκλωση προέρχονται από τρεις κυρίως πηγές:

	 ●	 	τις μεγάλες βιομηχανίες που αφήνουν πολλά μεταλλικά κατάλοιπα. 

	 ●	 	την κατεδάφιση κτιρίων και τη διάλυση εξοπλισμών που περιέχουν μέταλλα (π.χ. 
διάλυση πλοίων).

	 ●	 	τους συλλέκτες και εμπόρους παλιοσίδερων, που μαζεύουν πεταμένα εργαλεία, 
σπασμένα πλυντήρια και κουζίνες, χαλασμένα ποδήλατα και κάθε λογής άχρηστα 
σιδερικά και, στη συνέχεια, τα πουλάνε σε μάντρες ή μεγάλες εταιρίες ανακύκλω-
σης. 

Τα σημαντικότερα ανακυκλώσιμα μέταλλα είναι το αλουμίνιο, ο σίδηρος, ο χάλυβας, ο 
μόλυβδος, ο χαλκός, ο κασσίτερος, ο ψευδάργυρος κ.ά. Αναλυτικότερα, τα μέταλλα που με 
βάση τις διαθέσιμες τεχνολογίες ανακυκλώνονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % παρου-
σιάζονται στην παρακάτω λίστα, όπου επίσης σημειώνονται (μέσα σε παρένθεση) οι σημα-
ντικότερες πηγές προέλευσής τους: 
1. Μόλυβδος (μπαταρίες).
2. Χρυσός (κόσμημα, ηλεκτρονική).
3.  Ασήμι (ηλεκτρονική, βιομηχανικές εφαρμογές - καταλύτες, μπαταρίες, γυαλί/καθρέ-

φτες, κοσμήματα).
4. Αλουμίνιο (στις κατασκευές και στις μεταφορές).
5. Κασσίτερος (δοχεία και υλικά συγκολλήσεως).
6. Χαλκός (στην ηλεκτρική ενέργεια και στη θέρμανση).
7. Χρώμιο (στα ανοξείδωτα υλικά).
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8. Νικέλιο (στα ανοξείδωτα και στα υπερκράματα).
9. Νιόβιο (υψηλής αντοχής χάλυβες, κράματα και υπερκράματα). 
10. Μαγγάνιο (χάλυβας).
11. Ψευδάργυρος (επιστρωμένος χάλυβας).
12. Σίδηρος (η βάση και το κύριο συστατικό όλων των σιδηρούχων μετάλλων).
13. Κοβάλτιο (υπερκράματα, καταλύτες, μπαταρίες).
14. Ρήνιο (κινητήρες αεροσκαφών και καταλύτες).
15. Τιτάνιο (χρώματα, μεταφορές).
16- 17 -18. Παλλάδιο, λευκόχρυσος, ρόδιο (κύρια χρήση και των τριών: καταλύτες αυτο-
κινήτων).

Μετά τη συλλογή τους, τα μεταλλικά αντικείμενα διαχωρίζονται σε σιδηρούχα (σίδηρος και 
χάλυβας) και σε μη σιδηρούχα (χαλκός, αλουμίνιο, χρώμιο, μόλυβδος, κασσίτερος, το νικέ-
λιο, ορείχαλκος, ψευδάργυρος), με την υποβολή τους σε μαγνητικές και μηχανικές διαδι-
κασίες. 

Το αλουμίνιο και ο λευκοσίδηρος είναι τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία 
και για τον λόγο αυτόν αποτελούν τα κύρια ανακυκλώσιμα μέταλλα. Το αλουμίνιο παράγε-
ται από το ορυκτό βωξίτης. Για την παραγωγή ενός κιλού αλουμινίου (που αντιστοιχεί σε 
65 κουτιά 330 ml), χρειάζονται 4 κιλά βωξίτη, ενώ για την κατασκευή ενός αλουμινένιου 
κουτιού (330 ml) καταναλώνεται τόση ηλεκτρική ενέργεια όση για: να ανάψουμε μία λάμπα 
60W για 5 ώρες ή να ακούσουμε ραδιόφωνο για 4 ώρες ή να δούμε τηλεόραση για 3 ώρες 
ή να λειτουργήσει ένα ψυγείο για 3 ώρες. Είναι σχετικά αξιοσημείωτο ότι το 1994 στην 
Ελλάδα καταναλώθηκαν 500 εκατομμύρια αλουμινένια κουτιά ενώ σήμερα (2010) έφτασαν 
το ένα δισεκατομμύριο. Η αξία της τεράστιας αυτής ποσότητας είναι περίπου 10 εκατομμύ-
ρια ευρώ που, εφόσον καταλήγει στα σκουπίδια, είναι σαν να πετιούνται. 
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Τη συλλογή των αλουμινένιων κουτιών διεξάγουν στην Ελλάδα οι δήμοι, μη κερδοσκο-
πικές ομάδες και εταιρείες (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ομάδα Ανακύκλωσης 
της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης κ.ά.), έμποροι και κέντρα ανακύκλωσης αλου-
μινίου.

Τα βήματα που ακολουθούνται για την ανακύκλωση κουτιών αλουμινίου μετά τη συλ-
λογή τους και μεταφορά τους σε κέντρα ανακύκλωσης είναι:

 1.  Η διαλογή τους από τα υπόλοιπα μεταλλικά αντικείμενα.

 2.  Η συμπίεσή τους σε «μπάλες» και η μεταφορά τους σε εργοστάσιο ανακύκλω-
σης αλουμινίου.

 3.  Οι «μπάλες» τεμαχίζονται, αφαιρείται η βαφή και τα κομμάτια του αλουμινίου 
τήκονται σε ράβδους που η καθεμιά τους ζυγίζει 26 τόνους.

 4.  Οι ράβδοι μεταφέρονται σε εργοστάσιο παραγωγής ελασμάτων αλουμινίου 
πάχους 0, 3 mm.

 5.  Τα ελάσματα μεταφέρονται σε εργοστάσια κατασκευής κουτιών προς χρήση σε 
συσκευασία αναψυκτικών.

Για την ανακύκλωση του αλουμινίου είναι καλό να γνωρίζουμε:

	 ●	 	Μόνο τα κουτιά αναψυκτικών και μπίρας και όλα όσα φέρουν την ένδειξη «alu» 
ή το σήμα με δύο βέλη που περιελίσσονται μέσα σε έναν κύκλο είναι κατάλληλα 
για ανακύκλωση.

	 ●	 	Τα αλουμινένια κουτιά πρέπει να είναι εντελώς άδεια από το περιεχόμενό τους 
και καθαρά, ώστε να μη μαζεύουν έντομα.

	 ●	 	Να είναι συμπιεσμένα, για να καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο.

	 ●	 	Δεν ανακυκλώνονται: κονσέρβες τροφίμων, φιάλες από αεροζόλ, σπρέι, λακ, 
αποσμητικά, κουτιά από χρώματα και καφέ κ.λπ.

Τα στάδια που ακολουθούνται σε μια μονάδα ανακύκλωσης μετάλλων περιλαμβάνουν:

1) Προσεκτικά στάδια διαλογής – καθαρισμού (ξένες ύλες, πλαστικά). 

2) Τοποθέτηση σε ξεχωριστά κέντρα συλλογής ανά μέταλλο (Εικόνα 8). 

3)  Σε ξεχωριστό φούρνο ανά μέταλλο, το λιώνουμε, το καθαρίζουμε, το ελέγχουμε ως 
προς τη χημική του σύσταση και το εμπλουτίζουμε με τα στοιχεία ή τα ποσοστά βασι-
κών μετάλλων που του λείπουν. 

4)  Με ειδικά συλλιπάσματα ανά μέταλλο, βγάζουμε από μέσα ξένες ύλες όπως άνθρακα 
– λάδι – αέρια – ασβέστιο κ.λπ. 

5)  Το μέταλλο σε μορφή ράβδων, συσκευάζεται και προωθείται για παράδοση στα εργο-
στάσια παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων (συσκευές, εξαρτήματα, έπιπλα κ.λπ.).
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Εικόνα 8: Μονάδα ανακύκλωσης μετάλλου (http://www.trg.net/locations/rogers-ar)

Σε παγκόσμια κλίμακα, η χαλυβουργία σήμερα καλύπτει περίπου το 50 % των αναγκών της 
σε σίδηρο ανακυκλωμένο από τα μεταλλικά κατάλοιπα και τα παλιοσίδερα. Παρόλα αυτά, 
τα περιθώρια για πιο αποτελεσματική ανακύκλωση είναι τεράστια σε πάρα πολλές χώρες. 

Παρά τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει στην Ευρώπη στον τομέα της ανακύκλωσης μετάλ-
λων, στην Ελλάδα φαίνεται ότι χρειάζεται να δοθούν επιπλέον κίνητρα για τους πολίτες και 
τις εταιρίες προκειμένου να αυξήσουν τη συμμετοχή τους σε σχετικά προγράμματα (το 2010 
η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση στην Ε.Ε. στην ανακύκλωση αλουμινίου). Επιπλέον, 
είναι σημαντικό να επεκταθεί η ενημέρωση των πολιτών κάθε ηλικίας, ώστε μέσα από τη 
γνώση του περιβαλλοντικού και οικονομικού κέρδους που συνεπάγονται τα προγράμματα 
ανακύκλωσης, να ευαισθητοποιηθούν και να δράσουν, όχι μόνο για το εθνικό συμφέρον, 
αλλά και για το ατομικό, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση πόρων 
αφορά όλους και τον καθένα προσωπικά. 

Ανακύκλωση πλαστικών 

Τα πλαστικά καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό των απορριμμάτων διεθνώς. Στην Ελλάδα, 
μεγάλο μέρος των πλαστικών απορριμμάτων προέρχεται από υλικά συσκευασίας (σακού-
λες τροφίμων, πλαστικά μπουκάλια αναψυκτικών και νερού). Ο λόγος που καθιστά τα πλα-
στικά ιδιαίτερα εχθρικά προς το περιβάλλον είναι ότι αποσυντίθενται με πολύ αργό ρυθμό: 
Ένα πλαστικό μπουκάλι αποσυντίθεται σε 450 χρόνια, ενώ ένα χαρτί σε 4 - 6 εβδομάδες. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι, σε ετήσια βάση, πάνω από 1.000.000 πουλιά βρίσκουν τον θάνατο 
παγκοσμίως εξαιτίας της κατανάλωσης πλαστικών, ενώ 10.000 ψάρια πεθαίνουν στη Μεσό-
γειο εξαιτίας των πλαστικών και άλλων μικροαντικειμένων που καταλήγουν σε αυτήν.

Μολονότι όλα τα πλαστικά είναι ανακυκλώσιμα, η ανακύκλωσή τους γίνεται σήμερα σε 
σχετικά μικρό ποσοστό. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα, από τους 300.000 τόνους πλαστικού που 
καταναλώνονται κάθε χρόνο, μόνο 25.000 - 30.000 τόνοι προέρχονται από ανακύκλωση. 
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Η μεγάλη ποικιλία τους (περίπου 50 είδη) και οι προσμείξεις που περιέχουν, καθιστούν τη 
διαδικασία αυτή δύσκολη. Ειδικότερα, το στάδιο διαχωρισμού είναι ιδιαίτερα δαπανηρό. 

Η βιομηχανία του πλαστικού έχει αναπτύξει την ανακύκλωση, κυρίως όσον αφορά τα υπο-
λείμματα πλαστικού από την παραγωγική διαδικασία (scrap). Επίσης, στην Ευρώπη κυριαρ- 
χεί η ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών οικιακής χρήσης, τα οποία κατασκευάζονται 
από τους δύο βασικότερους τύπους πλαστικών: το PET (πολυεστέρας τερεφθαλικού πολυ-
αιθυλενίου) και το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο). Το πλαστικό τύπου PET είναι φιλικότερο 
προς το περιβάλλον, γιατί δεν περιέχει προσμείξεις και ανακυκλώνεται ευκολότερα και 
περισσότερες φορές από όλα τα άλλα είδη πλαστικών. Το πλαστικό τύπου PVC είναι αυτό 
που ρυπαίνει περισσότερο το περιβάλλον, γιατί περιέχει ιχνοστοιχεία βαρέων μετάλλων 
και γι’ αυτό ανακυκλώνεται δυσκολότερα. Επίσης, κατά την καύση των PVC, εκπέμπονται 
αέρια ιδιαίτερα επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου.
Μετά τον διαχωρισμό τους τα πλαστικά μπορούν να αξιοποιηθούν: 

	 ●	 	για την κατασκευή προϊόντων με παραπλήσιες ή κατώτερες ιδιότητες με τα καθαρά 
υλικά, 

	 ●	 	ως καύσιμα για την παραγωγή θερμότητας,

	 ●	 	για την παραγωγή οργανικών ενώσεων με πυρόλυση και χημική ανακύκλωση, 

	 ●	 	ως εδαφοβελτιωτικά σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
Τα πλεονεκτήματα από την ανακύκλωση πλαστικού συνοψίζονται σε: 

α)  Εξοικονόμηση σε μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα, ενέργεια και πρώτες ύλες 
κατά 85 - 90 %.

β)  Μείωση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων που καταλήγουν στις χωματε-
ρές, με συνακόλουθο όφελος τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
του κόστους διαχείρισης. 

Ακόμη, σημαντικό όφελος μπορεί να προκύψει από την αντικατάσταση του πλαστικού, 
όπου αυτό είναι δυνατόν, με πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά (π.χ. χάρτινες σακούλες 
συσκευασίας έναντι των πλαστικών).

Ανακύκλωση γυαλιού

Το γυαλί το χρησιμοποιούμε συχνά σε διάφορες μορφές. Στη φύση δεν αποσυντίθεται γι’ 
αυτό πρέπει να το ανακυκλώνουμε. Μολονότι τεράστιες ποσότητες γυάλινων δοχείων χρη-
σιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο, τα περισσότερα δεν ανακυκλώνονται. 

Τα περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωση του γυαλιού είναι η μείωση της απαιτού-
μενης ενέργειας για την παραγωγή προϊόντων κατά 25 - 31 %, η εξοικονόμηση πρώτων 
υλών, καθώς επίσης η μείωση του όγκου των απορριμμάτων και η μείωση της ρύπανσης 
της ατμόσφαιρας. Ακόμα, με την ανακύκλωση του γυαλιού χρησιμοποιούμε λιγότερα ακα-
τέργαστα υλικά (άμμος, άσβεστος και σόδα) και ελαττώνουμε τις «πληγές» στη φύση από το 
σκάψιμο που χρειάζεται για την εξόρυξή τους. Για κάθε έναν τόνο ανακυκλωμένου γυαλιού 
εξοικονομούνται 1,1 τόνοι πρώτων υλών και ενέργεια αντίστοιχη με 135 λίτρα πετρελαίου. 
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Το γυαλί, σε αντίθεση με το χαρτί, μπορεί να ανακυκλωθεί πολλές φορές χωρίς αλλοίωση. 
Για τους λόγους αυτούς, το γυαλί θεωρείται για πολλές χρήσεις το φιλικότερο προς το περι-
βάλλον υλικό.

Η ποσότητα του γυαλιού που καταλήγει στις ελληνικές χωματερές θα πρέπει να ξεπερνά 
τους 100.000 τόνους τον χρόνο. Η ποσοστιαία συμμετοχή του γυαλιού στα απορρίμματα 
είναι 3 %. Το ποσοστό ανακύκλωσής του είναι περίπου 26 %, πολύ χαμηλότερο σε σχέση με 
άλλες χώρες της Ε.Ε. όπου φτάνει έως και 80 %. 

2.1.4 Διαχείριση Ηλεκτρονικών / Ηλεκτρικών Συσκευών 

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι σύνθετες κατασκευές και περιέχουν πολλά 
υλικά, αρκετά από τα οποία μπορεί να είναι τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα 
συνηθέστερα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται είναι τα σιδηρούχα μέταλλα, το πλα-
στικό, το γυαλί, το αλουμίνιο και ο χαλκός. Τα υλικά αυτά σπάνια συναντώνται καθαρά και 
αυτούσια μέσα στις συσκευές. Συνήθως, είναι αναμεμιγμένα ή επικαλυμμένα με άλλες 
ουσίες. Ενδεικτικά, οι καθοδικοί σωλήνες των οθονών των Η/Υ οι οποίοι είναι κατασκευ-
ασμένοι κυρίως από γυαλί, είναι επικαλυμμένοι με μόλυβδο που είναι ιδιαίτερα τοξικός. 
Τα πλαστικά των συσκευών μπορεί να περιέχουν προσμίξεις με οργανικές ενώσεις βρω-
μίου (BFR’s) που λειτουργούν ως φλογοεπιβραδυντικές ουσίες (για την επιβράδυνση τυχόν 
πυρκαγιάς), οι οποίες είναι επίσης τοξικές. Στην αγορά κυκλοφορούν υλικά που περιέχουν 
μέχρι και 30 % κ.β. φλογοεπιβραδυντικές ουσίες, κυρίως πλαστικά και υφάσματα. Οι πλα-
κέτες των ηλεκτρονικών συσκευών περιέχουν μια πληθώρα από χημικές ουσίες, όπως 
βρώμιο (Br), μόλυβδο (Pb), νικέλιο (Ni), ψευδάργυρο (Zn), υδράργυρο (Hg) κ.ά. Τα ψυγεία 
και τα κλιματιστικά περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC’s), ουσίες που καταστρέφουν το 
στρώμα του όζοντος και είναι ύποπτες για βλάβες του νευρικού συστήματος.

Το 1998, τα απόβλητα από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφθα-
ναν τους 6 εκ. τόνους, ποσότητα που αντιστοιχούσε στο 1 % του συνόλου των αποβλήτων. 
Εκτιμάται ότι το έτος 2010 η ποσότητα αυτή έχει διπλασιαστεί φτάνοντας τα 12 εκατ. τόνους. 
Στα μεγέθη αυτά θα πρέπει ακόμη να υπολογίσουμε ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για το περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ολό-
κληρο τον κύκλο ζωής ενός προσωπικού υπολογιστή δημιουργούνται 1.500 κιλά αποβλή-
των, ενός φορητού υπολογιστή 400 κιλά και ενός κινητού τηλεφώνου 75 κιλά.

Η ελεγχόμενη εναπόθεση ή η καύση των άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απο-
βλήτων εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, αφού ελευθε-
ρώνει στο περιβάλλον (έδαφος, ατμόσφαιρα και νερό) πολλές από τις ουσίες που προανα-
φέρθηκαν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα. 

Τα προβλήματα που συνδέονται με τη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλε-
κτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), δηλαδή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που 
έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και δεν χρησιμοποιούνται πια, αντιμετωπίζο-
νται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Οδηγίες 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
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σμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003.

 Σε εθνικό επίπεδο, οι παραπάνω οδηγίες εφαρμόζονται με το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 
82/Α/5.3.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλή-
των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού». 

Τα ΑΗΗΕ που αφορά το συγκεκριμένο Π.Δ. περιλαμβάνουν: 

	 ●	 	Μεγάλες οικιακές συσκευές 

	 ●	 	Μικρές οικιακές συσκευές 

	 ●	 	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

	 ●	 	Καταναλωτικά είδη 

	 ●	 	Φωτιστικά είδη 

	 ●	 	Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθε-
ρών βιομηχανικών εργαλείων) 

	 ●	 	Παιχνίδια – Εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού 

	 ●	 	Ιατροτεχνολογικές συσκευές (εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων και μολυ-
σμένων προϊόντων) 

	 ●	 	Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου και 

	 ●	 	Συσκευές αυτόματης διανομής 

Με το παραπάνω Π.Δ. απαγορεύεται η ταφή των ΑΗΗΕ και δίνεται η ευκαιρία για επανα-
χρησιμοποίηση και ανακύκλωση, όπως επίσης επιβάλλεται και η μείωση των επικίνδυνων 
ουσιών που περιέχονται σε αυτά. Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτό, επιβάλλεται η ξεχωριστή 
συλλογή των ΑΗΗΕ και η εναλλακτική τους διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι οι διακινητές ηλε-
κτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
πρέπει να δημιουργήσουν σημεία συλλογής των ΑΗΗΕ και στη συνέχεια να τα οδηγούν 
σε ειδικές αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας. Σε αυτές τις μονάδες προβλέπεται ότι 
θα γίνεται επισκευή και διάθεση προς επαναχρησιμοποίηση των συσκευών που μπορούν 
να λειτουργήσουν και με αυτό τον τρόπο θα επιμηκύνεται ο κύκλος ζωής τους, ή αν αυτό 
δεν είναι δυνατό, θα γίνεται η αποσυναρμολόγησή τους, δηλαδή ο διαχωρισμός των υλι-
κών από τα οποία αποτελούνται. Στη συνέχεια, τα διαχωρισμένα υλικά (πλαστικά, μέταλλα, 
γυαλί, πλακέτες κ.λπ.) θα διοχετεύονται σε επίσης αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης. 
Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομηθούν πρώτες ύλες αλλά και ενέργεια που είναι απαραί-
τητη για την εξόρυξη και παρασκευή αυτών των υλικών. 

Οι στόχοι που τίθενται με το συγκεκριμένο Π.Δ. (και μάλιστα με ορίζοντα το 2007), περιλαμ-
βάνουν :

	 ●	 	Συλλογή τουλάχιστον 4 κιλών ΑΗΗΕ ανά κάτοικο κατά μέσο όρο. 

	 ●	 	80 % αξιοποίηση του μέσου βάρους ανά συσκευή και επαναχρησιμοποίηση και ανα-
κύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών. 
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	 ●	 	Μείωση στο 75 % τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή. 

	 ●	 	Εξάλειψη της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται σήμερα σε 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. 

Ακόμη, σε αυτό τίθενται και ποσοτικοί στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης ανά κατηγορία 
ΑΗΗΕ, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 2:

Πίνακας 2: Ποσοτικοί στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/5.3.2004)

Κατηγορία προϊόντος
Στόχος 

Ανάκτησης
Στόχος 

Ανακύκλωσης

Μεγάλες οικιακές συσκευές 80% 75%

Μικρές οικιακές συσκευές 70% 50%

Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 75% 65%

Καταναλωτικά είδη 75% 65%

Φωτιστικά είδη 70% 50%

Εργαλεία 70% 50%

Παιχνίδια – Εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού 70% 50%

Ιατροτεχνολογικές συσκευές δεν υπάρχει πρόβλεψη

Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 70% 50%

Συσκευές αυτόματης διανομής 80% 75%

Μέχρι σήμερα (2011), στην Ελλάδα έχουν αδειδοτηθεί από το ΥΠΕΚΑ και λειτουργούν δύο 
Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ: Η «Ανακύκλωση Συσκευών 
Α.Ε.» και η «Φωτοκύκλωση Α.Ε.».

Σύμφωνα με στοιχεία της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., το 2008, βγήκαν στην ελληνική 
αγορά περίπου 230.000 τόνοι ΗΗΕ, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, ενώ 47.141 τόνοι ΑΗΗΕ 
συλλέχθηκαν και στη συνέχεια διαχειρίστηκαν βάσει της σχετικής νομοθεσίας (επαναχρη-
σιμοποίηση, ανακύκλωση, ασφαλής διάθεση).
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Πίνακας 3: Επιδόσεις στη διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλι-
σμού στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2008.

Συγκριτικά αποτελέσματα 2006-2008 2006 2007 2008

Αριθμός συνεργαζόμενων παραγωγών 619 748 885

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός στην αγορά 
(τόνοι)

175.000 200.000 230.000

Συνεργαζόμενοι δήμοι 182 315 450

Πληθυσμός που έχει καλυφθεί (κάτοικοι) 4.581.904 6.426.380 7.500.000

Αριθμός σημείων συλλογής 392 2.058 5.688

Αριθμός μονάδων επεξεργασίας 1 5 8

Νέα/προβλεπόμενα κέντρα που θα λειτουργήσουν το 
2008 (οριστικοποιημένα συμφωνητικά)

2 6

Συλλεχθέντα ΑΗΗΕ (kg) 11.340.719 31.405.598 47.141.882

Επεξεργασμένα ΑΗΗΕ (kg) 9.816.030 28.926.080 47.253.969

Ποσότητα υλικών των οποίων έγινε επεξεργασία, τα 
οποία απαιτούν ειδική επεξεργασία (kg)

821.363 2.054.050 4.582.619

Παρόλο που οι επιδόσεις που αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα δεν είναι αμελητέες, 
τα περιθώρια για βελτίωσή τους είναι σημαντικά. Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή 
έχει να παίξει η ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού, ενώ ακόμη θα βοηθήσει: 

	 ●	 	Να αυξηθούν τα σημεία συλλογής των ΑΗΗΕ στους Δήμους για να μπορεί να συμ-
μετάσχει ουσιαστικά ο δημότης. 

	 ●	 	Να αναλάβουν οι διακινητές ηλεκτρικών –ηλεκτρονικών αγαθών την υποχρέωση 
που έχουν να παραλαμβάνουν με τη διανομή καινούριων προϊόντων τα παλιά ισο-
δύναμα προϊόντα και στη συνέχεια να τα παραδίδουν σε αδειοδοτημένες εγκαταστά-
σεις επεξεργασίας, απορρύπανσης κι ανακύκλωσης. 

	 ●	 	Να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν όλοι οι παραγωγοί-εισαγωγείς σχετικά με 
τις υποχρεώσεις τους και να τις αναλάβουν με υπευθυνότητα. 

	 ●	 	Να δημιουργηθούν κέντρα επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών για να επιμηκυνθεί ο κύκλος ζωής τους και για να εφαρμοστεί η νομο-
θεσία που προβλέπει την επαναχρησιμοποίηση. 

	 ●	 	Να οργανωθεί η ενημέρωση του καταναλωτή ως προς τα δικαιώματα αλλά και τις 
υποχρεώσεις του αναφορικά με τα ΑΗΗΕ. 
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2.1.5 Διαχείριση Λιπαντικών Ελαίων 

Μια κατηγορία υλικών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις στη διαχείρισή τους ως 
απόβλητων είναι τα λιπαντικά έλαια. 

Τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ), δηλαδή «τα βιομηχανικά ή λιπαντικά έλαια ορυκτής, 
συνθετικής ή μικτής βάσης τα οποία κατέστησαν ακατάλληλα για τη χρήση για την οποία 
αρχικά προοριζόταν», αποτελούν υλικά ιδιαιτέρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον διότι περιέχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις τοξικές και καρκινογόνες ουσίες, 
όπως βαρέα μέταλλα, πολύ-χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, πολύ-αρωματικές ενώ-
σεις κ.λπ. και έτσι αντιμετωπίζονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. [Υ.Α. 
19396/1546 (ΦΕΚ 604/18.7.1997), Άρθρο 2, «Ορισμοί» και Παράρτημα Ι, «Κατάλογος Επικιν-
δύνων Αποβλήτων», Ομάδα 13, σε εναρμόνιση με την αντίστοιχη Κοινοτική Οδηγία (91/689/
ΕΚ)].

Στην Ευρώπη, η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει οποιαδήποτε απόρριψη, εναπόθεση των 
υλικών αυτών στο περιβάλλον ή ανεξέλεγκτη καύση τους.

Εν αντιθέσει, στη χώρα μας, μεγάλες ποσότητες απόβλητων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που 
παράγονται απορρίπτονται στο έδαφος ή οδηγούνται σε παράνομη καύση. 

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, στην ελληνική αγορά, διακινού-
νται ετησίως, από τις εταιρείες Εμπορίας και Εισαγωγής Λιπαντικών, περί τους 140.000 
τόνους λιπαντικών διαφόρων χρήσεων. Από την προαναφερόμενη δραστηριότητα παρά-
γονται ετησίως περί τους 85.000 τόνους Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Μέχρι το 2004 
(οπότε και θεσπίστηκε το ελληνικό σύστημα διαχείρισης των ΑΛΕ), από την ποσότητα των 
85.000 τόνων, ένα μικρό μόνο ποσοστό διαχειρίζονταν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον 
και οδηγούνταν σε ανακύκλωση. Οι υπόλοιποι, κατέληγαν στο περιβάλλον, μολύνοντας τα 
εδάφη και τον υδροφόρο ορίζοντα ή καίγονταν ανεξέλεγκτα μολύνοντας την ατμόσφαιρα. 
Σχετικά, σημειώνονται στον Πίνακα 4 οι ποσότητες ΑΛΕ που συλλέχτηκαν και αναγεννήθη-
καν κατά 100 % μέχρι το έτος 2003 από την Εταιρεία ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε., τον κυριότερο φορέα 
συλλογής και αξιοποίησης ΑΛΕ στην Ελλάδα.

Πίνακας 4: Ποσότητες Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων που ανακυκλώθηκαν στην Ελλάδα 
κατά την περίοδο 1999-2003

Έτη Ποσότητες ΑΛΕ (σε τόνους)

1999 5.000

2000 11.000

2001 14.000

2002 19.000

2003 20.000

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.indd   95 11/6/12   10:31 PM



96 IME ΓΣΕΒΕΕ -    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Αξίζει ακόμη να επισημάνουμε ότι η καύση των ΑΛΕ αποτελεί προϊόν παράνομης διακίνη-
σης στην Ελλάδα με προορισμό μικρούς ή μεγάλους καταναλωτές, με αντικατάσταση αντι-
στοίχων ποσοτήτων καυσίμων. Η συγκεκριμένη παράνομη διαχείριση των ΑΛΕ, εκτός από 
τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συνεπάγεται και σοβαρή φοροδιαφυγή.

Ήδη, με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.2004) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλ-
λακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων», τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια 
και οι συσκευασίες τους κατατάσσονται στα επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα και θεσπί-
ζονται ειδικά μέτρα για τη διαχείρισή τους. Το Π.Δ. ολοκληρώνει το νομικό πλαίσιο βάσει 
του οποίου επιχειρείται να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης στο 
φυσικό περιβάλλον των αποβλήτων λιπαντελαίων αλλά και των συσκευασιών τους.

Ειδικότερα, ο Νόμος 2939/2001 και το Π.Δ. 82/2004 για τα ΑΛΕ και τις συσκευασίες τους 
καλύπτουν όλους τους εμπλεκόμενους τομείς που λόγω των δραστηριοτήτων τους παρά-
γουν έμμεσα ή άμεσα ΑΛΕ και συσκευασίες αυτών.

Οι τομείς αυτοί είναι:
1.  Οι εταιρείες που παράγουν ή εισάγουν λιπαντικά στην Ελλάδα. (Υπόχρεοι – Διαχειρι-

στές)
2. Διακινητές λιπαντικών (έμποροι λιπαντικών)
3.  Σημεία παραγωγής ΑΛΕ και αποβλήτων συσκευασιών. (Συνεργεία, πρατήρια, βιομηχα-

νίες, λιμάνια, αεροδρόμια, Δημόσιοι οργανισμοί κ.λπ.).
4. Συλλέκτες οι οποίοι συλλέγουν τα ΑΛΕ από τα σημεία παραγωγής.
5. Αξιοποιητές (μονάδες ανακύκλωσης των ΑΛΕ και των συσκευασιών τους)

Ο Νόμος και το Π.Δ. προβλέπουν, βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», ότι οι εταιρείες 
που παράγουν ή εισάγουν λιπαντικά στην ελληνική αγορά υποχρεούνται να συστήσουν 
Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, διαφορετικά οφείλουν να συμμετάσχουν 
σε εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) στο οποίο εκχωρούν, 
έναντι προκαθορισμένης από το ΥΠΕΧΩΔΕ εισφοράς, την ανωτέρω υποχρέωσή τους.

Οι διακινητές (έμποροι) υποχρεούνται να διακινούν λιπαντικά εταιρειών που είτε έχουν 
συστήσει Ατομικό Σύστημα είτε συμμετέχουν σε συλλογικό ΣΕΔ. Όσοι κατέχουν ΑΛΕ ή 
συσκευασίες αυτών, είτε ως συλλέκτες είτε ως σημεία παραγωγής, οφείλουν να τα θέσουν 
στη διάθεση των ΣΕΔ προκειμένου να οδηγηθούν σε μονάδες ανακύκλωσης (Αξιοποιητές). 
Για τον σκοπό αυτόν, οι συλλέκτες ΑΛΕ, εκτός της απαιτούμενης άδειας συλλογής, οφεί-
λουν να συνεργάζονται, αποδεδειγμένα με σύμβαση, με τα ΣΕΔ.

Ταυτόχρονα, για τον έλεγχο όλων των παραπάνω εμπλεκομένων, έχουν συστηθεί στο 
ΥΠΕΚΑ οι εξής φορείς :

● Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΓΕΔΣΑΠ).

● Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ).

● Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).

Το σύστημα αυτό έχει ως στόχο από τις ποσότητες των 85.000 τόνων ΑΛΕ που παράγονται 
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ετησίως να συλλέγεται τουλάχιστον το 70 % (ήτοι 60.000 τόνοι) και από αυτούς τουλάχιστον 
το 80 % (ήτοι 48.000 τόνοι) να οδηγούνται στην ανακύκλωση.

Ακόμη, από τις συνολικές ποσότητες Αποβλήτων Συσκευασιών Λιπαντικών που παράγο-
νται ετησίως στην Ελλάδα και κυμαίνονται στους 6.640 τόνους, ο στόχος είναι να συλλέγο-
νται και να οδηγούνται στην ανακύκλωση τουλάχιστον το 50 % (ήτοι 3.348 τόνοι). Τα υλικά 
αυτά περιλαμβάνουν Πλαστικό, Μέταλλα, Χαρτί, Ξύλο.

2.1.6 Οφέλη από την εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Οδηγία 75/442/EEC, εισήγαγε το 1975 για πρώτη φορά τη 
λογική της ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης στην ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρι-
σης απορριμμάτων. Με τη συγκεκριμένη οδηγία- πλαίσιο για τα απορρίμματα, υπογράμμιζε 
τη σημασία της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων στην προστασία του περιβάλλο-
ντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιζε ως επιλογή υψηλής προ-
τεραιότητας. Οι ακόλουθες ευρωπαϊκές πολιτικές και νομοθετικές παρεμβάσεις παρέμει-
ναν ευθυγραμμισμένες με αυτή τη φιλοσοφία. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την 
Οδηγία 2008/98/EC της 19ης Νοεμβρίου 2008, θέσπισε την ιεράρχηση πέντε σταδίων δια-
χείρισης στη νομοθεσία διαχείρισης απορριμμάτων, σύμφωνα με το σχήμα της Εικόνας 9. 
Τα πέντε αυτά στάδια αντιστοιχούν:
α.  Στην αποφυγή χρησιμοποίησης προϊόντων και εν γένει πρακτικών που συμβάλλουν 

άσκοπα στην αύξηση του όγκου των απορριμμάτων (π.χ. υπερβολικές συσκευασίες), 
β.  Στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών που απορρίπτονται (π.χ. ανταλλα-

κτικά από άχρηστα αυτοκίνητα ή ηλεκτρικές συσκευές),
γ.  Στην ανακύκλωση των υλικών,
δ.  Στην ανάκτηση πρώτων υλών ή ενέργειας από απορρίμματα και, τέλος,
ε.  Στην τελική διάθεση (υγειονομική ταφή, αποτέφρωση κ.λπ.) των υπολειμμάτων από τα 

προηγούμενα στάδια. 

Είναι σαφές ότι στην κορυφή της ιεραρχημένης κατάταξης αυτών των σταδίων διαχείρι-
σης, όσο δηλαδή ακολουθούμε διαχειριστικά συστήματα που ενσωματώνουν τις πρακτικές 
στην κορυφή της πυραμίδας κατάταξης, έχουμε μικρότερο όγκο απορριμμάτων και οφέλη 
από την απόκτηση πόρων (προϊόντα, υλικά, ενέργεια). 

Τα κράτη μέλη της Ένωσης είναι υποχρεωμένα να ενσωματώσουν τη συγκεκριμένη Οδη-
γία στο δίκαιό τους και να την εφαρμόσουν. 
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Εικόνα 9: Τα πέντε στάδια διαχείρισης απορριμμάτων ιεραρχημένα σύμφωνα
με τη φιλοσοφία της Οδηγίας 2008/98/EC της Ε.Ε

 
Η κατάλληλη εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων συνεπάγεται περι-
βαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, που συνοπτικά περιλαμβάνουν:

	 ●	 	Περιβαλλοντικά οφέλη: Περιορισμός των εκπομπών αερίων που προκαλούν 
ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα σε τοπικό επίπεδο και επιδεινώνουν το φαινό-
μενο του θερμοκηπίου (π.χ. CO2, NOx). Περιορισμός της ρύπανσης του εδάφους και 
των νερών (επιφανειακά και υπόγεια). Μείωση αισθητικής ρύπανσης.  

	 ●	 	Οικονομικά, αναπτυξιακά οφέλη: Μείωση του όγκου και, κατ’ επέκταση, του κόστους 
διαχείρισης των απορριμμάτων. Δημιουργία θέσεων εργασίας και προώθηση της 
ανάπτυξης των πράσινων τεχνολογιών. Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για αναζωο-
γόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλου έλξης για 
την τοπική ανάπτυξη με την προώθηση σχετικών επενδύσεων.

	 ●	 	Κοινωνικά οφέλη: Επίλυση πολλών προβλημάτων που συνδέονται με τις συμβατι-
κές μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων. Μικρότερες αντιδράσεις από τις τοπικές 
κοινωνίες. Συμβολή στην άμβλυνση κοινωνικών εντάσεων. Μικρότεροι κίνδυνοι 
για την υγεία σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους. Ευαισθητοποίηση των πολι-
τών σε φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές και πρακτικές.
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2.2  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

2.2.1 Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενέργειας

Η κατανάλωση της ενέργειας γίνεται στους εξής τομείς της οικονομίας:

	 ●	 	Βιομηχανικός τομέας. Περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες των βιομηχανιών, των γεωρ-
γικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου. Ο 
τομέας αυτός καταναλώνει ενέργεια είτε με απ’ ευθείας χρήση ενός καυσίμου (προϊ-
όντα πετρελαίου, άνθρακας, φυσικό αέριο) είτε με χρήση ηλεκτρισμού.

	 ●	 	Οικιακός - Εμπορικός τομέας. Περιλαμβάνει όλα τα κτίρια που φιλοξενούν κατοι-
κίες, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία 
κ.λπ. Η καταναλισκόμενη ενέργεια εξυπηρετεί ανάγκες για θέρμανση, κλιματισμό, 
φωτισμό, λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.

	 ●	 	Μεταφορές. Περιλαμβάνει όλα τα μέσα μεταφοράς ανθρώπων και υλικών (αυτοκί-
νητα, τρένα, πλοία, αεροπλάνα, ιμάντες μεταφοράς υλικών). Χρησιμοποιούνται και 
οι τρείς μορφές ορυκτών καυσίμων (στερεά, υγρά, αέρια) με τα υγρά καύσιμα να 
κυριαρχούν.

	 ●	 	Μη ενεργειακός τομέας. Περιλαμβάνει τις βιομηχανίες/επιχειρήσεις που χρησιμο-
ποιούν ενεργειακά υλικά (κυρίως ορυκτά καύσιμα) ως πρώτη ύλη για να παράγουν 
άλλα προϊόντα ή υλικά (διάφορα χημικά, φάρμακα, πλαστικά, συνθετικά υφάσματα, 
λιπαντικά κ.λπ.).  

Τα ποσοστά κατανομών της ενέργειας στους επί μέρους τομείς της οικονομίας διαφέρουν 
από χώρα σε χώρα. Επίσης, τα ποσοστά αυτά μεταβάλλονται και με τον χρόνο συναρτή-
σει της ανάπτυξης και των προσανατολισμών της οικονομίας. Στα διαγράμματα της Εικό-
νας 10 σημειώνονται τα ποσοστά κατανομής της κατανάλωσης ενέργειας στους βασικούς 
τομείς της οικονομίας στην Ελλάδα για τα έτη 1990 και 2006. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό 
του Οικιακού - Εμπορικού (Τριτογενούς) τομέα αυξήθηκε από 25,4 % το 1990 σε 35,3 % το 
2006, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη διάδοση των κλιματιστικών στα κτίρια 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Εικόνα 10: Μερίδια κατανομής κατανάλωσης ενέργειας στους βασικούς τομείς της οικονομίας 
στην Ελλάδα για τα έτη 1990 και 2006 [Πηγή: Κ.Α.Π.Ε.] 
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Σε μια επιχείρηση, η ενέργεια είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της και ακόμη συμμετέχει, 
ως κόστος, με μεγάλο, γενικά, ποσοστό στον κύκλο εργασιών της. Ως συνέπεια, η ορθολο-
γική της χρήση, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την οικονομία της επιχείρησης, στο μέτρο 
που μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική μέθοδο κάλυψης των ενεργειακών της ανα-
γκών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Αντικειμενικός σκοπός της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας είναι ο περιορισμός των 
καταναλώσεων κυρίως μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας των ενεργειακών χρήσεων. 
Έτσι, επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα με κατανάλωση λιγότερης ενέργειας. Η αύξηση της 
αποδοτικότητας πραγματοποιείται με επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. η αντικα-
τάσταση μιας λάμπας πυράκτωσης με μια φθορισμού που δίνει το ίδιο φως). Πραγματοποι-
είται ακόμη με μέτρα περιορισμού των καταναλώσεων που δεν είναι αναγκαίες (π.χ. χρη-
σιμοποίηση φυσικού αντί τεχνητού φωτισμού). 
Τόσο η εξοικονόμηση ενέργειας όσο και ο περιορισμός των άσκοπων ενεργειακών κατα-
ναλώσεων, μπορούν να επιτευχθούν με: 
α) Επεμβάσεις σε συστήματα που διαμορφώνουν την ενεργειακή συμπεριφορά της επι-
χείρησης (π.χ. ενεργειακές επεμβάσεις σε κτίρια, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, συσκευές 
κ.λπ.) (Πίνακας 5) και 
β) Διαχειριστικές πρακτικές. Ένα παράδειγμα είναι η συρρίκνωση της έκτασης των χρησι-
μοποιούμενων χώρων (όροφοι, πτέρυγες κ.λπ.) κατά τις περιόδους που η επιχείρηση λει-
τουργεί με μικρότερη παραγωγή (low season).  
Παρόλο που τα μέτρα αυτά μπορούν να ληφθούν αποσπασματικά, εγγύηση για την επιλογή 
και μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους αποτελεί η ένταξή τους σε ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής διαχείρισης.  

Πίνακας 5: Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε τυπικά στοιχεία τεχνολογικού εξο-
πλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. (Από σχετικό πίνακα στο 1ο Κεφάλαιο του Β 
Μέρους Τόμου Β1 του Διδακτικού Υλικού της ΠΣΕ50 του Ε.Α.Π.)

Λέβητες

Λειτουργία Προθέρμανση αέρα εισαγωγής, λειτουργία του λέβητα στην κατώτερη 
δυνατή πίεση ατμού, ή θερμοκρασία ζεστού νερού που καθορίζεται από το 
σύστημα μεταφοράς/διανομής, ελαχιστοποίηση διακυμάνσεων φορτίου.

Εξοπλισμός Αντικατάσταση λεβήτων και παλιών καυστήρων, εγκατάσταση πτερυγίων 
για καλύτερη ανάμειξη αέρα-καυσίμου, εγκατάσταση διαφραγμάτων στην 
καπνοδόχο, εγκατάσταση αυτοματισμού για τη διατήρηση του σωστού 
λόγου αέρα καύσης σε σχέση με το φορτίο.

Συντήρηση Καθαρισμός αυλών και συντήρηση λεβήτων, ανάλυση καυσαερίων για 
ρύθμιση λόγου αέρα/καυσίμου (AFR), έλεγχος και επισκευή σημείων 
διαρροής καυσαερίων και αέρα καύσης, επαναβαθμονόμηση εξοπλισμού 
μέτρησης και ελέγχου.
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Δίκτυο ζεστού/κρύου νερού

Λειτουργία Μείωση της θερμοκρασίας αποθήκευσης και προσαγωγής του θερμού 
νερού μέσα στα όρια καθαριότητας και ασφάλειας από βακτήρια και ιούς, 
παύση κυκλοφορητών σε περιόδους που δεν υπάρχει ζήτηση, ορθολογική 
χρήση αναμεικτήρων ροής θερμού και ψυχρού νερού.

Συντήρηση Μόνωση και επισκευή μόνωσης δικτύου, μείωση απωλειών από αγω-
γούς και βαλβίδες, στεγανοποίηση δικτύου.

Εξοπλισμός Εγκατάσταση μειωτήρων παροχής, αυτόματος έλεγχος με βαλβίδες απο-
μόνωσης, τροποποίηση του μεγέθους της δεξαμενής, εγκατάσταση μετρη-
τικών διατάξεων θερμού νερού, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών.

Εγκαταστάσεις φωτισμού

Λειτουργία Σβήσιμο λαμπτήρων σε μη χρησιμοποιούμενους χώρους, διατήρηση 
χαμηλών επιπέδων φωτισμού τη νύχτα, ελαχιστοποίηση εξωτερικού 
φωτισμού, αφαίρεση λαμπτήρων από υπερδιαστασιολογημένα φωτιστικά 
σώματα.

Συντήρηση Περιοδικός καθαρισμός, έλεγχος και συντήρηση λαμπτήρων και φωτιστι-
κών σωμάτων σε νεκρές περιόδους.

Εξοπλισμός Αντικατάσταση λαμπτήρων χαμηλής φωτεινής αποδοτικότητας (π.χ. πυρά-
κτωσης) με αποδοτικότερους λαμπτήρες (π.χ. φθορισμού), εγκατάσταση 
αυτοματισμού.

Ηλεκτρικό σύστημα

Λειτουργία Διαχείριση φορτίου, αποθήκευση ενέργειας (πεπιεσμένος αέρας, κρύο 
νερό κ.ά.), διόρθωση συνημίτονου (συντελεστή) ισχύος.

Συντήρηση Συντήρηση κινητήρων.

Εξοπλισμός Εγκατάσταση ελεγκτή συνημίτονου ισχύος, συστήματα ελέγχου στροφών 
κινητήρων, αντικατάσταση κινητήρων με νέους υψηλότερης απόδοσης.

Δίκτυο ατμού

Λειτουργία Μείωση διαρροών περίσσειας ατμού, χρήση ατμού με την ελάχιστη 
δυνατή πίεση λειτουργίας, επισκευή ή αντικατάσταση ατμοπαγίδων, κλεί-
σιμο ατμοπαγίδων σε αγωγούς υπέρθερμου ατμού όταν δε χρησιμοποι-
ούνται.

Συντήρηση Μόνωση και επισκευή μόνωσης δικτύου ατμού, μείωση απωλειών από 
αγωγούς και βαλβίδες, στεγανοποίηση δικτύου.

Συμπυκνώματα Μόνωση δοχείων, αποθήκευση συμπυκνωμάτων, εγκατάσταση/επισκευή 
μόνωσης αγωγών συμπυκνωμάτων, χρήση θερμότητας συμπυκνωμάτων 
για παραγωγή ζεστού νερού.
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Η ενεργειακή διαχείριση αποτελεί μια οργανωμένη και συστηματική διαδικασία για να 
επιτευχθεί ορθολογική χρήση ενέργειας. Η εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης ενέρ-
γειας συνεπάγεται οικονομικό κέρδος για την επιχείρηση που προστίθεται και αυξάνει, 
συχνά σημαντικά, τα κέρδη από την παραγωγή και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Μια επι-
χείρηση που αντιμετωπίζει με την πρέπουσα σοβαρότητα τα θέματα ενεργειακής διαχείρι-
σης έχει οπωσδήποτε καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης από μια άλλη που τα παραμελεί. 

Ένα πρόγραμμα ενεργειακής διαχείρισης ακολουθεί σε γενικές γραμμές τα παρακάτω στά-
δια:

	 ●	 	Οργάνωση του έργου. Περιλαμβάνει τη συγκρότηση της ομάδας μελέτης, το μέγε-
θος και η σύνθεση της οποίας εξαρτάται από το προς μελέτη ενεργειακό σύστημα, 
τον καθορισμό αρμοδιοτήτων, τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος κ.λπ. 

	 ●	 	Ενεργειακή επιθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει:

	 	 ❍			τον ενεργειακό έλεγχο και την καταγραφή των δεδομένων του συστήματος,

	 	 ❍			την ανάλυση των δεδομένων και τον προσδιορισμό των ενεργειακών στόχων,

	 	 ❍			τον προσδιορισμό των εναλλακτικών επιλογών επεμβάσεων.

	 ●	 	Εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης των εναλλακτικών λύσεων.

	 ●	 	Υλοποίηση της λύσης που θα προκριθεί με βάση την τεχνοοικονομική μελέτη.

Γενικά, η ενεργειακή διαχείριση μπορεί να εφαρμοστεί είτε υπό μορφή ειδικών επεμβά-
σεων σε ένα σύστημα είτε υπό μορφή γενικών επεμβάσεων για όλα τα συστήματα μιας επι-
χείρησης, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά 
μέτρα και τεχνολογίες. Τα μέτρα αυτά ή οι αντίστοιχες τεχνολογικές επεμβάσεις ιεραρχού-
νται με βάση την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη σχέση κόστους- οφέλους.

Μέτρα μηδενικού κόστους: Πρόκειται κυρίως για μέτρα διαχείρισης της ενέργειας και λει-
τουργικής βελτιστοποίησης του υπάρχοντος εξοπλισμού που αναλαμβάνει να υλοποιήσει 
το ίδιο το προσωπικό της επιχείρησης. Παραδείγματα μέτρων μηδενικού κόστους είναι: 
	 ●	 	Το κλείσιμο των διακοπτών όταν δεν λειτουργούν κάποιες εγκαταστάσεις
	 ●	 	Η επισκευή των διαρροών (π.χ. ηλεκτρικού ρεύματος, καυσίμων)
	 ●	 	Η επαναρρύθμιση των συστημάτων ελέγχου
	 ●	 	Ο αναπρογραμματισμός των φορτίων-καταναλώσεων

Μέτρα χαμηλού κόστους: Στρέφονται προς τεχνολογικές λύσεις αλλά με σημαντική συμ-
μετοχή του ανθρώπινου παράγοντα. Παραδείγματα μέτρων χαμηλού κόστους είναι:

	 ●	 	Η συντήρηση των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων 

	 ●	 	Εγκατάσταση απλών συστημάτων ελέγχου

	 ●	 	Εφαρμογή μονώσεων (στους λέβητες, κλιβάνους, στα κυκλώματα θερμών ή 
ψυχρών ρευστών αλλά και στα κτίρια για τον περιορισμό των αναγκών θέρμανσης 
/ κλιματισμού)

Μέτρα υψηλού κόστους: Στρέφονται προς τεχνολογικές λύσεις που επιφέρουν σημαντική 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.indd   102 11/6/12   10:31 PM



103Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  2  |  Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Τ Η  Μ Ι Κ Ρ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

εξοικονόμηση ενέργειας και χαρακτηρίζουν αυτό που ονομάζουμε δομική βελτίωση της 
ενεργειακής συμπεριφοράς της επιχείρησης. Παρόμοια μέτρα θα πρέπει να εξεταστούν 
από τεχνική και οικονομική άποψη, προτού ληφθεί απόφαση για την υλοποίησή τους. 
Παραδείγματα μέτρων υψηλού κόστους είναι:

	 ●	 	Τα συστήματα ανάκτησης θερμότητας

	 ●	 	Η συμπαραγωγή θερμότητας-ηλεκτρισμού

	 ●	 	Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό 
αέριο ή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ανάκτηση θερμότητας
Με την τεχνική αυτή συλλέγεται και επαναχρησιμοποιείται η θερμότητα που εκλύεται 
στο περιβάλλον. Έτσι, αυξάνεται ο ενεργειακός βαθμός απόδοσης των εγκαταστάσεων. 
Στο περιβάλλον εκλύεται θερμότητα από τα καυσαέρια του λέβητα, τον αέρα ξήραν-
σης, τα υγρά απόβλητα, τον κλιματισμένο αέρα. Για την ανάκτηση θερμότητας χρησιμο-
ποιούνται κατά κύριο λόγο οι εναλλάκτες θερμότητας, οι τύποι των οποίων διαφέρουν 
ανάλογα με την εφαρμογή, και οι αντλίες θερμότητας. 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ)
Ένας από τους βέλτιστους τρόπους αξιοποίησης των καυσίμων είναι η συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η ΣΗΘ δεν είναι ιδιαίτερη τεχνολογία, αλλά συνδυασμός 
δοκιμασμένων, αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών που, συμβάλλο-
ντας στην κάλυψη της ζήτησης σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, οδηγούν σε  σημα-
ντική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. Βασίζεται στην ταυτόχρονη παραγωγή 
εκμεταλλεύσιμης ή αξιοποιήσιμης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, από την ίδια 
ενεργειακή πηγή. Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας που κυμαίνεται μεταξύ 15 % και 
40 %, σε σύγκριση με τη διάθεση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από συμβατι-
κούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και λέβητες αντίστοιχα. Επιπλέον, εξασφαλίζει 
μικρότερες εκπομπές CO2 ανά μονάδα πρωτογενούς ενέργειας. Ως πηγή ενέργειας σε 
μονάδες συμπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε καύσιμο (ορυκτό ή 
βιομάζα). Ωστόσο, το καύσιμο που σήμερα χρησιμοποιείται περισσότερο για οικονομι-
κούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους είναι το φυσικό αέριο.

Ένα σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών καταναλώσεων των μικρών κυρίως επιχειρή-
σεων αντιστοιχεί στην υποστήριξη των ενεργειακών απαιτήσεων των κτιριακών υποδομών 
τους. Τα μέτρα συνεπώς ορθολογικής χρήσης της ενέργειας στα κτίρια έχουν μεγάλη αξία.

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Η ενέργεια που καταναλώνουν τα κτίρια χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών 
θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, λειτουργίας οικιακών συσκευών, παραγωγή ζεστού νερού 
(Εικόνα 11).  
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Εικόνα 11: Τυπική κατανομή καταναλώσεων ενέργειας στα νοικοκυριά στην Ελλάδα [Πηγή: Κ.Α.Π.Ε.]

Η απαραίτητη για την κάλυψη αυτών των αναγκών ενέργεια διατίθεται: (α) από παροχές 
(ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.λπ.) και (β) από ανανεώσιμες πηγές (ήλιος, 
άνεμος, γεωθερμία κ.λπ.) (Εικόνα 12). 

Εικόνα 12: Σχηματική απεικόνιση του ενεργειακού ισοζυγίου ενός κτιρίου
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Ένα μέρος της ενέργειας στα κτίρια χάνεται στο περιβάλλον. Οι κυριότεροι μηχανισμοί με 
τους οποίους συμβαίνουν οι ενεργειακές απώλειες είναι:

α.  Μέσα από τα δομικά στοιχεία του κελύφους με τους μηχανισμούς μετάδοσης θερμό-
τητας (Αγωγή, Μεταφορά, Ακτινοβολία) και 

β.  Μέσω του αερισμού, δηλαδή με την εναλλαγή του αέρα που υπάρχει μέσα στο κτίριο 
με αέρα από το περιβάλλον. 

Στην πρώτη περίπτωση, η θερμότητα μεταδίδεται μέσα από τα δομικά στοιχεία του κελύ-
φους (τοίχοι, οροφές, δάπεδα, κουφώματα) από τη θερμότερη προς την ψυχρότερη πλευρά 
τους. Στη δεύτερη περίπτωση, ο αέρας που εναλλάσσεται μέσα από τα ανοίγματα στο κέλυ-
φος (π.χ. παράθυρα, θυρίδες αερισμού, ρωγμές στα δομικά στοιχεία) μεταφέρει και τη θερ-
μότητα που έχει απορροφήσει. 

Η εξίσωση των παραπάνω ροών ενέργειας μέσω του κελύφους αντιπροσωπεύει το ενερ-
γειακό ισοζύγιο του κάθε κτιρίου. 

Ε(παροχές) + Ε(ΑΠΕ) = Ε(καταναλώσεις) + Ε(απώλειες)

Το ενεργειακό ισοζύγιο, ως μέτρο της ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε κτιρίου, εξαρτά-
ται από παράγοντες, όπως οι κλιματικές συνθήκες, η θέση και ο προσανατολισμός, τα θερ-
μικά χαρακτηριστικά και η αεροστεγανότητα του κελύφους, η απόδοση των η/μ εγκαταστά-
σεων (θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού, θερμού νερού κ.λπ.), τα εγκατεστημένα παθη-
τικά ή υβριδικά συστήματα κ.λπ. Εξαρτάται επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους ενοί-
κους-χρήστες του κτιρίου που με τον τρόπο που ενεργούν και συμπεριφέρονται επηρεά-
ζουν αποφασιστικά όλες τις παραμέτρους που το προσδιορίζουν. 

Με βάση τα συστατικά του ενεργειακού ισοζυγίου ενός κτιρίου (Εικόνα 12) μπορούμε να 
διαπιστώσουμε ότι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας όταν:

	 ●	 	μειώνουμε τις καταναλώσεις,

	 ●	 	αυξάνουμε το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και,

	 ●	 	μειώνουμε τις απώλειες θερμότητας. 

Τα κτίρια διαθέτουν μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Η σωστή εκμετάλλευση 
αυτού του δυναμικού θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση περίπου του 11 % της συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας της Ευρώπης. Αυτό θα σήμαινε χαμηλότερες δαπάνες, μικρότερη 
εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα, μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και ταυτό-
χρονη ανάπτυξη της «πράσινης» βιομηχανίας και της απασχόλησης σε αυτήν. Γι’ αυτούς 
τους λόγους, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι απαραίτητη προκει-
μένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της εξοι-
κονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Εργαλείο εξασφάλισης ικανοποιητικής ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς 
ενός κτιρίου αποτελεί η Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική.   
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Η Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική αντιπροσωπεύει πρακτικές σχεδιασμού και κατασκευής κτι-
ρίων που δίνουν έμφαση στον έλεγχο κλιματικών και εν γένει περιβαλλοντικών παραγό-
ντων με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος με 
την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση μη ανανεώσιμης ενέργειας.

Η υλοποίηση των στόχων της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής επιτυγχάνεται με:

	 ●	 	Θερμική προστασία του κελύφους, δηλαδή, με μέτρα που βελτιώνουν τη θερμική 
συμπεριφορά των στοιχείων του (εξωτερικές τοιχοποιίες, οροφή, δάπεδο υπο-
γείου). 

	 ●	 	Βελτιστοποίηση της απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης - κλιματισμού των 
εσωτερικών χώρων.

	 ●	 	Εφαρμογή μέτρων και πρακτικών βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας (θερμικές ζώνες, 
αξιοποίηση θερμικής μάζας κ.λπ.). 

	 ●	 	Μέτρα ηλιοπροστασίας (π.χ. παντζούρια στα ανοίγματα). 

	 ●	 	Αξιοποίηση του φυσικού αερισμού. 

	 ●	 	Αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού.  

	 ●	 	Κατάλληλες επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (φυτεύσεις κ.λπ.).

	 ●	 	. . .  

Ακόμη, επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μέτρων και πρακτικών εκμετάλλευσης των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας2.  

Περιορισμός των Θερμικών Απωλειών στα κτίρια 

Οι ανάγκες για θερμική ενέργεια στα κτίρια, εξαρτώνται από παράγοντες που αναφέρονται: 

	 ●	 	Στις κλιματικές συνθήκες, όπως: θερμοκρασία περιβάλλοντος, υγρασία περιβάλλο-
ντος, υετός (βροχή, χιόνι, χαλάζι), ηλιοφάνεια, ένταση και διεύθυνση του ανέμου.

	 ●	 	Στα χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως, θέση (και υψόμετρο), προσανατολισμός, επι-
φάνεια του κελύφους, δομικά στοιχεία κελύφους, διάταξη των χώρων στην κάτοψη, 
αεροπερατότητα κελύφους.

	 ●	 	Σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως: αέρια ρύπανση, περιβαλλοντική ηχορύ-
πανση. 

Ο περιορισμός των θερμικών απωλειών σε ένα κτίριο επιτυγχάνεται, με μέτρα θερμοπρο-
στασίας, δηλαδή, με μέτρα που στοχεύουν στον έλεγχο των ανταλλαγών θερμότητας με το 
εξωτερικό περιβάλλον, σε δύο κατευθύνσεις.

2.  Οι εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αναπτύσσονται σε επόμενο κεφάλαιο του Βιβλίου. 
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α. με αύξηση της θερμομονωτικής ικανότητας του κελύφους και

β. με περιορισμό της αεροπερατότητας του κελύφους.

Η αντιμετώπιση των απωλειών με τους μηχανισμούς της μετάδοσης θερμότητας επιτυγ-
χάνεται με ενίσχυση της θερμικής αντίστασης του κελύφους, με την προσθήκη στρώσεων 
από θερμομονωτικά υλικά, δηλαδή υλικά που εμποδίζουν τη μετάδοση της θερμότητας 
από τη μάζα τους (π.χ. υαλοβάμβακας, ορυκτοβάμβακας, φελιζόλ κ.λπ.). Οι απώλειες λόγω 
αερισμού αντιμετωπίζονται με περιορισμό της αεροπερατότητας του κελύφους και μείωση 
των τιμών αερισμού, ιδιαίτερα της συνιστώσας του που συμβαίνει μέσα από ρωγμές στο 
κέλυφος (π.χ. μέσα από κακότεχνες συνδέσεις, γύρω από κακής προσαρμογής κουφώ-
ματα κ.λπ.). 

Ο περιορισμός των θερμικών απωλειών συνεπάγεται μεγάλη συνεισφορά στην εξοικονό-
μηση ενέργειας στο μέτρο που οι καταναλώσεις για θέρμανση και κλιματισμό κατέχουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο ενεργειακών καταναλώσεων σε ένα κτίριο (Εικόνα 11). 

Τα μέτρα θερμοπροστασίας είναι πολύ κρίσιμα σε κάθε κτίριο προκειμένου να επιτυγχά-
νονται συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό του, με τη μικρότερη δυνατή κατανά-
λωση ενέργειας (π.χ. λειτουργία καλοριφέρ, κλιματιστικών κ.λπ.). Είναι σημαντικό ότι τα 
μέτρα θερμοπροστασίας είναι χρήσιμα όλες τις εποχές. Τον χειμώνα για να μη χάνεται η 
θερμότητα που προορίζεται για τη θέρμανση του αέρα και των αντικειμένων μέσα στο κτί-
ριο και το καλοκαίρι για να μη χάνεται η ψύξη από τα συστήματα κλιματισμού. Η ροή θερ-
μότητας μεταξύ εσωτερικών χώρων του κτιρίου και του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι 
γενικά ανεπιθύμητη, εκτός από τις μάλλον σπάνιες και σύντομης διάρκειας περιόδους που 
οι συνθήκες θερμοκρασίας στο περιβάλλον είναι ευνοϊκότερες από αυτές μέσα στο κτίριο. 

Μέτρα Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής στα κτίρια

Η θερμοπροστασία εντάσσεται στα μέτρα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Πρόσθετα μέτρα 
που αξιοποιούν φυσικές παραμέτρους και διεργασίες για βελτίωση της ποιότητας του εσω-
τερικού περιβάλλοντος στα κτίρια περιλαμβάνουν:    

●		Παθητικά Ηλιακά Συστήματα Θέρμανσης

Πρόκειται για συστήματα που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για θέρμανση των χώρων 
τον χειμώνα, καθώς και για παροχή φυσικού φωτισμού. Το συνηθέστερο παθητικό ηλια - 
κό σύστημα είναι το σύστημα άμεσου κέρδους, το οποίο αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια 
για θέρμανση, μέσω ανοιγμάτων κατάλληλου προσανατολισμού των χώρων. Εκτός από τα 
ανοίγματα, το σύστημα συμπληρώνεται από την απαιτούμενη θερμική μάζα (χρήση υλικών 
υψηλής θερμοχωρητικότητας), την κατάλληλη θερμική προστασία (θερμομόνωση κελύ-
φους, διπλοί υαλοπίνακες) και την απαιτούμενη ηλιοπροστασία κατά τους θερινούς μήνες.
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Εικόνα 13: Το Παγκόσμιο Κέντρο εμπορίου, στο Μπαχρέιν

Ως ένα από πολλά παραδείγματα αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
σε κτίρια μπορούμε να αναφέρουμε το Παγκόσμιο Κέντρο εμπορίου, στο Μπαχρέιν 
(Εικόνα 13). Πρόκειται για ένα συγκρότημα δίδυμων πύργων ύψους 240m. Οι δύο 
πύργοι συνδέονται με τρεις διαδρόμους, που ο καθένας στηρίζει από μία ανεμογεν-
νήτρια ισχύος 225 kW (σύνολο 675 kW). Τα πτερύγια κάθε ανεμογεννήτριας έχουν διά-
μετρο 29m. Οι ανεμογεννήτριες παράγουν το 11 % με 15 % των ενεργειακών αναγκών 
των δύο πύργων, δηλαδή 1,1 με 1,3 GWh τον χρόνο. Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί περί-
που στις ετήσιες ανάγκες ενός οικισμού 300 κατοικιών. Οι τρεις τουρμπίνες τέθηκαν 
σε λειτουργία για πρώτη φορά στις 8 Απριλίου 2008 και έκτοτε λειτουργούν κατά μέσο 
όρο περίπου το 50 % του 24ώρου (Ένας από τους λόγους που δεν λειτουργούν όλο το 
24ωρο είναι για να μην ενοχλούν με τον θόρυβο που παράγουν τους εργαζόμενους του 
Κέντρου).  

Μία άλλη κατηγορία παθητικών ηλιακών συστημάτων αποτελούν τα συστήματα έμμεσου 
κέρδους, όπως:

	 ●	 	Ηλιακός Τοίχος: Είναι τοιχοποιία συνδυαζόμενη με υαλοστάσιο, τοποθετημένο εξω-
τερικά, σε απόσταση 5-15cm. Η τοιχοποιία είναι είτε αμόνωτος τοίχος μεγάλης θερ-
μικής μάζας, είτε θερμομονωμένος (θερμοσιφωνικό πανέλο), ενώ, το υαλοστάσιο 
μπορεί να είναι σταθερό ή ανοιγόμενο και να φέρει μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες. 
Ο ηλιακός τοίχος λειτουργεί ως ηλιακός συλλέκτης και η θερμότητα που δημιουρ-
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γείται μεταφέρεται μέσω της μάζας του τοίχου ή μέσω θυρίδων στον προσκείμενο 
χώρο. Μια ειδική κατηγορία τοίχων θερμικής αποθήκευσης είναι ο τοίχος Trombe-
Michel, ο οποίος συνδυάζει και τις δύο λειτουργίες θερμικής απόδοσης.

	 ●	 	Θερμοκήπιο (ή ηλιακός χώρος): Είναι κλειστός χώρος που προσαρτάται ή ενσωμα-
τώνεται σε νότια τμήματα του κτιριακού κελύφους και περιβάλλεται από υαλοστά-
σια. Η ηλιακή ακτινοβολία, εισερχόμενη από τα υαλοστάσια του θερμοκηπίου, μετα-
τρέπεται σε θερμική και μέρος της αποδίδεται άμεσα στον χώρο (αυξάνοντας τη 
θερμοκρασία αέρα), ενώ μέρος της αποθηκεύεται στα δομικά στοιχεία του χώρου 
(θερμική μάζα) και αποδίδεται με χρονική υστέρηση. Η μεταφορά της θερμικής 
ενέργειας από τον ηλιακό χώρο προς το εσωτερικό του κτιρίου επιτυγχάνεται μέσω 
θυρίδων ή ανοιγμάτων του διαχωριστικού δομικού στοιχείου.

	 ●	 	Ηλιακό αίθριο: Είναι χώρος του κτιρίου που επικαλύπτεται με υαλοστάσια και η θερ-
μική τους λειτουργία είναι παρόμοια με αυτή των θερμοκηπίων.

●		Τεχνικές Φυσικού Δροσισμού

Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι φυσικού δροσισμού είναι:

	 ●	 	Η ηλιοπροστασία (σκίαση) του κτιρίου, η οποία επιτυγχάνεται με διάφορους τρό-
πους και μέσα, όπως η φυσική βλάστηση, τα γεωμετρικά στοιχεία (προεξοχές) του 
κτιρίου, σκίαστρα μόνιμα ή κινητά, εξωτερικά ή εσωτερικά των ανοιγμάτων, υαλο-
πίνακες με ειδικές επιστρώσεις ή ειδικής επεξεργασίας (ανακλαστικοί, επιλεκτικοί, 
ηλεκτροχρωμικοί κ.λπ.).

	 ●	 	Ο φυσικός εξαερισμός με κατάλληλο σχεδιασμό και λειτουργία των ανοιγμάτων στο 
κέλυφος και θυρίδες στο άνω και κάτω τμήμα των διαχωριστικών εσωτερικών τοί-
χων που επιτρέπουν την κίνηση του αέρα στους εσωτερικούς χώρους.

	 ●	 	Ο νυχτερινός διαμπερής αερισμός είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός, ιδιαίτερα τις 
θερμές ημέρες, κατά τις οποίες ο ημερήσιος αερισμός δεν είναι δυνατός. Ο νυχτερι-
νός αερισμός συνεισφέρει στην αποθήκευση «δροσιάς» στη θερμική μάζα του κτι-
ρίου, με αποτέλεσμα τη μειωμένη επιβάρυνση του κτιρίου κατά την επόμενη μέρα.

	 ●	 	Η χρήση της θερμικής μάζας για τη μείωση των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων 
κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

●		Συστήματα και Τεχνικές Φυσικού Φωτισμού

Κατάλληλα σχεδιασμένα συστήματα φυσικού φωτισμού αξιοποιούν το ηλιακό φως. Τα 
αντίστοιχα συστήματα διακρίνονται σε: Ανοίγματα στην κατακόρυφη τοιχοποιία, Ανοίγματα 
οροφής, Αίθρια, Φωταγωγούς.

●		Συστήματα Αξιοποίησης της Γεωθερμίας 

Συνήθως, η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας σχετίζεται με μεγάλες θερμοηλε-
κτρικές μονάδες ή παροχή ζεστού νερού τηλεθέρμανσης αν και πλέον είναι εφικτή η εγκα-
τάσταση οικιακών συστημάτων γεωθερμίας (Εικόνα 14).
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 Εικόνα 14: Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας για θέρμανση κτιρίου

Στη δεύτερη περίπτωση, αξιοποιείται το γεγονός ότι σε βάθος λίγων μέτρων από την επι-
φάνεια της γης, η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή, τυπικά μεταξύ 10 και 15 °C. Αυτό επι-
τρέπει, τον χειμώνα, την άντληση θερμότητας από το έδαφος για τη θέρμανση των χώρων 
και, το καλοκαίρι, την απόρριψη θερμότητας στο έδαφος για την ψύξη των ίδιων χώρων.

●		Μέτρα βελτίωσης του Μικροκλίματος γύρω από το κτίριο

Με φυτεύσεις και τον κατάλληλο σχεδιασμό των εξωτερικών χώρων και, εν γένει, του 
δομημένου περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του κτιρίου. 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 

Αυτές θα πρέπει να είναι επαρκούς δυναμικότητας και να διατηρούνται σε καλή λειτουρ-
γία. Προκειμένου για επιχειρήσεις, αν κάποια συστήματα είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 
τους, είναι σκόπιμο να προβλέπονται και εφεδρικά συστήματα ώστε να τα υποκαθιστούν σε 
περιπτώσεις βλαβών ή προσωρινής διακοπής λειτουργίας τους (π.χ. για συντήρηση). Ορι-
σμένα συστήματα υποστηρίζουν τη δημιουργία συνθηκών άνεσης στους χώρους της επι-
χείρησης (φωτισμός, θέρμανση, κλιματισμός, αερισμός, ρύθμιση υγρασίας κ.λπ.). Μολο-
νότι, είναι επιθυμητή η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα φυσικά 
συστήματα - και για τον σκοπό αυτόν αξίζει να ληφθούν μέτρα - δεν είναι ρεαλιστικό η εξα-
σφάλιση των συνθηκών άνεσης να βασίζεται αποκλειστικά σε αυτά. Αντίθετα, είναι λογικό 
ότι θα πρέπει να προβλεφθούν και αντίστοιχα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και μάλι-
στα ο σχεδιασμός τους να καλύπτει πλήρως όλες τις σχετικές ανάγκες. Όμως, για λόγους 
εξοικονόμησης ενέργειας, είναι σκόπιμο να δίνεται πάντοτε προτεραιότητα στα φυσικά 
συστήματα και μόνο όταν αυτά δεν μπορούν ή δεν αρκούν να ικανοποιήσουν τις απαιτή-
σεις να υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα ηλεκτρομηχανολογικά. Αυτό θα μπορούσε να 
γίνεται και αυτόματα. 
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Οι ένοικοι στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια 

Οι ένοικοι-χρήστες των κτιρίων αποτελούν καταλύτες των όποιων μέτρων εξοικονόμη-
σης ενέργειας, ως διαχειριστές τους. Για βέλτιστα όμως αποτελέσματα των παρεμβάσεών 
τους θα πρέπει να υποστηριχτούν με κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση. Προκειμέ-
νου για επιχειρήσεις, η εκπαίδευση μπορεί να αφορά μόνο το προσωπικό και να περιλαμ-
βάνει πληροφόρηση για τα μέτρα ενεργειακής διαχείρισης που εφαρμόζονται, τις παρα-
μέτρους ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος και ενεργειακών καταναλώσεων που θα 
πρέπει να ελέγχονται καθώς και συγκεκριμένες οδηγίες για εργασίες που θα πρέπει να 
εκτελούνται και πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούνται. Οι πελάτες και οι επισκέπτες, 
(παρόλο που είναι και αυτοί χρήστες των κτιρίων), φυσικά δεν μπορούν να ενταχθούν στη 
λογική της εκπαίδευσης. 

2.2.2 Εξοικονόμηση και Διαχείριση Νερού

Το νερό είναι η πιο διαδεδομένη χημική ένωση στον πλανήτη. Ο όγκος του παγκόσμιου 
αποθέματος νερού ανέρχεται σε 1,3 - 1,5 δισεκατομμύρια km3. Είναι σπάνιο να βρεθεί μια 
περιοχή του πλανήτη χωρίς νερό (στην υγρή, αέρια ή στερεή φάση του). Ωστόσο το 97,3 
% του παγκόσμιου αποθέματος είναι αλμυρό νερό. Το υπόλοιπο, δηλαδή ποσοστό 2,7 % ή 
περίπου 37,3 εκατομμύρια km3, αντιστοιχεί σε γλυκό νερό. Από αυτή την ποσότητα, το 76 % 
καταλαμβάνουν οι μορφές του πάγου (πολικοί πάγοι και παγετώνες). Το 13 % αντιστοιχεί στο 
υπόγειο νερό που βρίσκεται σε βάθος μεταξύ 800 και 4000 μέτρων, και το 10 % στο υπόγειο 
νερό που βρίσκεται σε βάθος μικρότερο των 800 μέτρων. Το 0,33 % του γλυκού νερού βρί-
σκεται σε λίμνες, το 0,18 % στην υγρασία του εδάφους, το 0,036 % σε αέρια, υγρή και στε-
ρεή φάση μέσα στην ατμόσφαιρα και μόνο το 0,004 % βρίσκεται κάθε στιγμή στους ποτα-
μούς και τους χειμάρρους. 

Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος σε διαρκή ανακύκλωση. Ο κύκλος του νερού αρχίζει 
με την εξάτμισή του από τους ωκεανούς και τις θάλασσες αλλά και από κάθε υγρή ή υδά-
τινη επιφάνεια της χέρσου. Συνεχίζει με τη συμπύκνωση των υδρατμών σε ατμοσφαιρικά 
κατακρημνίσματα (βροχή, χιόνι, χαλάζι), που ξαναγυρίζουν στην επιφάνεια της γης. Μέρος 
αυτού του νερού εμπλουτίζει τα υπόγεια αποθέματα, ενώ το υπόλοιπο απορρέει πάλι προς 
τις μεγάλες υδάτινες μάζες του πλανήτη. Υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση περίπου 45.000 
km3 νερού επιστρέφουν στον παγκόσμιο ωκεανό σαν απορροή των ποταμών και των υπό-
γειων σχηματισμών (Εικόνα 2). Σε κάθε τόπο, η διαφορά της ποσότητας νερού που φτάνει 
από την ατμόσφαιρα (με μορφή κατακρημνισμάτων) και εκείνης που απομακρύνεται προς 
την ατμόσφαιρα (με τη μορφή υδρατμών) λέγεται υδρολογικό ισοζύγιο. Το θετικό υδρο-
λογικό ισοζύγιο αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη αποθεμάτων νερού σε έναν τόπο.  

Τα αποθέματα νερού είναι πολύ άνισα κατανεμημένα στον πλανήτη. Ως αποτέλεσμα, υπάρ-
χουν περιοχές του με σοβαρές ελλείψεις. Η ανακάλυψη νέων υπόγειων συλλογών νερού 
αυξάνει μεν τον όγκο των γνωστών αποθεμάτων, όμως, παράλληλα αυξάνουν και οι απαι-
τήσεις της ανθρωπότητας για νερό (όπως συμβαίνει και με το πετρέλαιο). Από την άλλη 
μεριά, τα παγκόσμια αποθέματα γλυκού νερού εμφανίζουν βαθμιαία πτώση της ποιότητάς 
τους, λόγω της ρύπανσης. Κύριες συνιστώσες του προβλήματος είναι η άμεση ρύπανση 
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των νερών από υγρά βιομηχανικά και αστικά απόβλητα, καθώς και η έμμεση ρύπανσή 
τους μέσω της απορροής, που μεταφέρει στους τελικούς υδάτινους αποδέκτες λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα και στερεά απόβλητα της χημικής βιομηχανίας. Σημαντική είναι επίσης και η 
υποβάθμιση της ποιότητας των νερών από τις δευτερογενείς επιδράσεις της αέριας ρύπαν-
σης και ειδικότερα εξαιτίας του φαινομένου της όξινης βροχής. 

Το νερό, πέρα από φυσικός πόρος και περιβαλλοντικό στοιχείο, είναι επιπλέον και πολυτι-
μότατο οικονομικό αγαθό. Εκτός από προϋπόθεση της ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής στον 
πλανήτη αποτελεί επίσης σημαντικό και αναντικατάστατο μέσο ανάπτυξης. Πλήθος επιχει-
ρήσεων χρειάζονται νερό για να λειτουργήσουν. Επίσης, μεγάλο μέρος της κατανάλωσης 
νερού κατευθύνεται σε παραγωγικές δραστηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές 
περιοχές του κόσμου όπου το νερό δεν επαρκεί, η ανεπάρκεια αυτή από μόνη της συνιστά 
εμπόδιο στην ανάπτυξη. Ώστε, η βιώσιμη (αειφόρος) διαχείριση των υδατικών πόρων είναι 
η βασική παράμετρος της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα ειδικότερα, παρά τη γενικώς επικρατούσα άποψη, το υδρολογικό ισοζύγιο 
είναι θετικό. Ωστόσο, τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμη-
μένα. Ειδικότερα, στις περιοχές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται συγκεντρω-
μένο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, το ύψος των ετήσιων βροχοπτώσεων (κατακρη-
μνισμάτων εν γένει) είναι σχετικά χαμηλό, γεγονός που εξηγεί - ως έναν βαθμό - την εντύ-
πωση των Ελλήνων ότι «στη χώρα δεν πέφτει όσο νερό χρειάζεται». Επί πλέον, ο ενδοε-
τήσιος κύκλος ζήτησης νερού είναι αντίστροφος με αυτόν της φυσικής προσφοράς (διαθε-
σιμότητας) - το καλοκαίρι, όταν η ζήτηση του νερού είναι η μέγιστη, οι βροχοπτώσεις είναι 
ελάχιστες. Με άλλα λόγια, εκτός από τη χωρική, και η χρονική κατανομή της προσφοράς 
και ζήτησης του νερού είναι ασύμβατες. 

Ένα πρόσθετο πρόβλημα για την κατανομή του νερού στη χώρα αποτελεί το γεωλογικό 
της υπόβαθρο που αποτελείται από ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. Τα ασβεστολιθικά 
πετρώματα διαβρώνονται εύκολα από το νερό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καταβό-
θρες, πολυδαίδαλοι υπόγειοι ποταμοί και ταμιευτήρες. Η πλούσια υπόγεια απορροή, που 
εξαφανίζει γρήγορα το νερό από την επιφάνεια του εδάφους, περιορίζει την επιφανειακή 
απορροή. Περιορίζει συγχρόνως την άμεση δυνατότητα εκμετάλλευσης του νερού από τον 
άνθρωπο αλλά και τη δυνατότητα της βλάστησης να το αξιοποιήσει. Έτσι, η εντύπωση της 
λειψυδρίας στον ελλαδικό χώρο επιτείνεται λόγω της επικράτησης ξηροφυτικών διαπλά-
σεων σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας.

Μια άλλη απατηλή εντύπωση όσον αφορά το νερό στην Ελλάδα σχετίζεται με τη ρύπανση. 
Οι περισσότεροι Έλληνες κατοικούν γύρω από τον Σαρωνικό και τον Θερμαϊκό, δύο ημί-
κλειστες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες λόγω των υψηλών ρυπαντικών φορτίων που δέχο-
νται έχουν οδηγηθεί σε υποβάθμιση της οικολογικής τους ποιότητας. Οι περιοχές αυτές, 
όμως, αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο από το 0,1 % του ελληνικού θαλάσσιου χώρου, 
ο οποίος κατά κανόνα χαρακτηρίζεται από υψηλή οικολογική ποιότητα. Κάτι ανάλογο συμ-
βαίνει και με τα γλυκά νερά της χώρας, που στο μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκονται στην 
ορεινή Ελλάδα, μακριά από πηγές ρύπανσης, και διαθέτουν υψηλή οικολογική ποιότητα. 
Έτσι τα πεδινά τμήματα των ποταμών καθώς και οι πεδινές λίμνες που παρουσιάζουν προ-
βλήματα ρύπανσης δεν αποτελούν τον κανόνα αλλά την εξαίρεση. Ανάλογα προβλήματα 
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παρατηρούνται στα υπόγεια νερά των πεδινών περιοχών, ενώ είναι σπάνια στην ορεινή 
χώρα.
Συνεπώς, η κατάσταση των νερών της Ελλάδας παραμένει γενικά καλή. Δεν πρέπει όμως 
να παραβλέψουμε το γεγονός της σταδιακής, στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, 
ρύπανσης των νερών σε ορισμένες περιοχές της χώρας, τη συνεπακόλουθη υποβάθμιση 
της ποιότητας των υδατικών οικοσυστημάτων τους και κατ’ επέκταση της ποιότητας ζωής 
των ανθρώπων που κατοικούν γύρω από αυτές. Για τον λόγο αυτόν, η ανάγκη της εξοικο-
νόμησης και ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων στη χώρα μας καθίσταται επι-
τακτική σήμερα που υπάρχουν ακόμα πολλές επιλογές. 
Η διαχείριση των υδατικών πόρων αναφέρεται σε οργανωμένες δραστηριότητες σχετικά 
με την ανάπτυξη, διατήρηση, προστασία και τον έλεγχο προστασίας των υδατικών πόρων 
και των έργων τους, κάτω απ’ όλες τις συνθήκες, με την ταυτόχρονη προστασία του περι-
βάλλοντος και την αειφορία του πόρου.
Η Ε.Ε. έχει θέσει τις παρακάτω προτεραιότητες για την καλύτερη διαχείριση των υδάτων:

1. Διαφανής και δημόσια διαχείριση των υδάτων.
2. Μείωση των απωλειών και καλή χρήση του νερού.
3. Περισσότερο χώρο (όχθες και διαδρομή) για τους ποταμούς.
4. Υγιές και ασφαλές νερό για τους ανθρώπους και τη φύση.
5. Ευέλικτες πολιτικές διαχείρισης, με όραμα.

Στα πλαίσια των πρακτικών διαχείρισης του νερού που εφαρμόζονται διεθνώς με στόχο την 
εξασφάλιση της επάρκειάς του, περιλαμβάνονται τεχνικά έργα των παρακάτω κατηγοριών:  
 α)  Μεταφορά και αποθήκευση νερού κατά τη διάρκεια των ετών με αφθονία βροχο-

πτώσεων για χρήση κατά τη διάρκεια των περιόδων ξηρασίας (π.χ. φράγματα, ταμι-
ευτήρες, λιμνοδεξαμενές).

 β)  Εκτροπή της επιφανειακής απορροής από περιοχές πλούσιες σε νερό σε περιοχές 
με έλλειμμα. 

 γ) Ελάττωση της εξάτμισης κατά την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων. 
 δ) Τεχνητή αύξηση του εφοδιασμού με νερό από το υπέδαφος. 
 ε) Ανακύκλωση νερού.
 στ)  Ακόμη, σε παραθαλάσσιες περιοχές με οξύ πρόβλημα έλλειψης νερού εφαρμόζεται 

η μέθοδος της αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού. Η προσπάθεια ανάπτυξης τεχνι-
κών αφαλάτωσης με χαμηλό κόστος βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό στάδιο.

Η διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων δεν έχει να κάνει μόνο με την ποσοτική επάρ-
κεια του νερού που απαιτείται για τις ανάγκες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά και 
με την ποιότητά του. Σχετικά, σημαντικά αποτελέσματα, μπορούν να δώσουν οι εφαρμο-
γές των τεχνικών απορρύπανσης, καθώς και ο συστηματικός έλεγχος της ποιότητάς τους.

Βασικό όμως όπλο αντιμετώπισης των προβλημάτων έλλειψης νερού αποτελεί η εξοικο-
νόμηση. Η μείωση των απωλειών νερού και η ορθολογική χρήση του αποτελούν στάση 
ευθύνης για κάθε πολίτη, ειδικά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. 
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Τα προγράμματα εξοικονόμησης νερού έχουν νόημα και εφαρμόζονται σε όλες τις κλίμα-
κες: σε νοικοκυριά, υπηρεσίες, πόλεις, περιφέρειες… Προγράμματα εξοικονόμησης νερού 
εφαρμόζονται (και πρέπει να εφαρμόζονται) και σε επιχειρήσεις. 

Οι μικρές επιχειρήσεις, γενικά, δεν έχουν σημαντική ευθύνη για την εξάντληση των απο-
θεμάτων νερού (το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ανήκει στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις). 
Η όποια συμμέτοχη τους στο πρόβλημα αντιστοιχεί (όπως και στην περίπτωση της ρύπαν-
σης) στον μεγάλο τους αριθμό και στη συνολική συνδυασμένη επίδρασή τους σε γεωγρα-
φικές περιοχές και τομείς δραστηριοτήτων. Ακόμη, το νερό υπεισέρχεται και ως κόστος 
(έστω και χαμηλό) στην παραγωγική διαδικασία. Σχετικά υπολογίζεται ότι για τις μεταποιη-
τικές επιχειρήσεις, οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού αντιπροσωπεύουν περίπου το 1 % 
του συνολικού κύκλου εργασιών.

Στη συνέχεια, προτείνονται κάποια απλά αλλά και σημαντικά ταυτόχρονα μέτρα που θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην εξοικονόμηση νερού σε μια μικρή επιχείρηση.  

	 ●	 	Επισκευή όλων των διαρροών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα των 
διαρροών στα καζανάκια. Μία βρύση που στάζει μπορεί να προκαλεί επιπλέον 
κατανάλωση νερού έως και 200 λίτρα τον μήνα.

	 ●	 	Τακτικός έλεγχος της υδραυλικής εγκατάστασης για έγκαιρο εντοπισμό τυχόν διαρ-
ροής και έλεγχος της κατανάλωσης νερού, με τακτική καταγραφή των ενδείξεων 
του μετρητή.

	 ●	 	Εξέταση όλων των καταναλώσεων νερού στην επιχείρηση για εντοπισμό περιπτώ-
σεων που θα μπορούσε να μειωθεί ή ακόμη και να καταργηθεί η χρήση του (π.χ. 
σκούπισμα αντί για πλύσιμο των δαπέδων με το λάστιχο). 

	 ●	 	Τοποθέτηση ειδικών συστημάτων, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης 
του νερού από τον νεροχύτη, τον νιπτήρα ή το μπάνιο με ειδική δεξαμενή και από 
εκεί τροφοδότηση στο καζανάκι. 

	 ●	 	Εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων, δηλαδή, εγκατάσταση περιοριστών και αυτό-
ματων βαλβίδων ελέγχου ροής για διακοπή της παροχής του νερού κατά τη διάρ-
κεια των διακοπών της παραγωγικής διαδικασίας.

	 ●	 	Εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού και υιοθέτηση συστημάτων αυτό-
ματου ελέγχου στα στάδια άντλησης, αποθήκευσης και μεταφοράς νερού.

	 ●	 	Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού, καζανάκια με δυνατότητα επι-
λογής της ροής και της ποσότητας του νερού, ανάλογα με τις ανάγκες (καζανάκια 
διπλής ροής, καζανάκια μικρότερης χωρητικότητας νερού), βρύσες με περιορισμό 
ροής κ.ά. 

	 ●	 	Εφαρμογή συστημάτων συλλογής και αξιοποίησης του νερού της βροχής και συστη-
μάτων συλλογής, καθαρισμού και ανακύκλωσης των νερών από τον νιπτήρα και 
τον νεροχύτη (γκρίζα νερά), για χρήση όπου δεν απαιτείται καθαρό πόσιμο νερό.

	 ●	 	Ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τους τρόπους εξοικονόμησης νερού και τη 
σημασία τους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.indd   114 11/6/12   10:31 PM



115Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  2  |  Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Τ Η  Μ Ι Κ Ρ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

2.2.3 Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Η εξοικονόμηση ενέργειας έχει μεγαλύτερη αξία προκειμένου για ενεργειακούς πόρους 
που κινδυνεύουν να εξαντληθούν (π.χ. το πετρέλαιο). Υπάρχουν όμως στη φύση και πηγές 
ενέργειας που είναι πρακτικά ανεξάντλητες (π.χ. ήλιος). 

Οι ενεργειακοί πόροι χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες με βάση το κριτήριο της εξα-
ντλησιμότητάς τους (Πίνακας 6).

Πίνακας 6: Βασικές κατηγορίες ενεργειακών πόρων.

Ορυκτά Καύσιμα Ανανεώσιμες Πηγές 

Στερεά : Ανθρακίτης, Πισσούχος   

Άνθρακας, Λιγνίτης, Τύρφη κ.λπ.

Υγρά : Αργό πετρέλαιο (μαζούτ)

Αέρια : Φυσικό Αέριο

Ηλιακή Ενέργεια

Αιολική Ενέργεια

Γεωθερμία

Υδροηλεκτρική ενέργεια

Ενέργεια από Βιομάζα

Ενέργεια από Κύματα και Παλίρροια

Άλλοι ενεργειακοί πόροι, εκτός από τα ορυκτά καύσιμα, είναι:

	 ●	 	Το υγραέριο.

	 ●	 	Το υποκατάστατο φυσικού αερίου: Μίγμα αέριων υδρογονανθράκων με ιδιότητες 
παρόμοιες με αυτές του φυσικού αερίου. 

	 ●	 	Τα αλκοολούχα καύσιμα (κυρίως με βάση τη μεθανόλη και αιθανόλη). Ανήκουν 
στην κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών με πρώτη ύλη τα σάκχαρα. 

	 ●	 	Η απευθείας καύση στερεών αποβλήτων ή η μετατροπή τους σε δισκία καυσίμου. 

	 ●	 	Η βιομάζα, δηλαδή η καύση οργανικής ύλης (ξύλα, άχυρα, διάφορες καλλιέργειες, 
φύκια, ζωικά απορρίμματα κ.λπ.).

Στις βασικές κατηγορίες ενεργειακών πόρων μπορεί να προστεθεί και η Πυρηνική Ενέρ-
γεια σχάσης ή σύντηξης. Η πυρηνική ενέργεια, παρόλο που αρχικά θεωρήθηκε ως μακρο-
πρόθεσμη εναλλακτική λύση, στη συνέχεια φάνηκε ότι συνδέεται με σοβαρά προβλήματα, 
όπως ο κίνδυνος ατυχημάτων και οι δυσκολίες στη διάθεση των αποβλήτων (Εικόνα 15). 
Σήμερα (2011), βρίσκονται σε λειτουργία, σε όλο τον κόσμο, περισσότεροι από 430 πυρηνι-
κοί αντιδραστήρες, με εγκατεστημένη ισχύ που ανέρχεται σε περίπου 372 GW και αντιστοι-
χεί στο 6,5 % της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης. Πάντως, ιδιαίτερα θετική εξέλιξη 
μπορεί να θεωρηθεί η απόφαση ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών (π.χ. Γερμανία, Ελβετία) 
να κλείσουν σταδιακά τις μονάδες παρα γωγής πυρηνικής ενέργειας που λειτουργούν στο 
έδαφός τους. 
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Εικόνα 15: Το «διάσημο» καρέ από την έκρηξη στον πυρηνικό αντιδραστήρα της Φουκοσίμα

Κάθε ενεργειακός πόρος, ανεξάρτητα αν είναι ανανεώσιμος ή όχι, προσφέρει τις δικές του 
δυνατότητες για παραγωγή ενέργειας αλλά ταυτόχρονα υπόκειται και σε περιορισμούς που 
αναφέρονται αφενός στη διαθεσιμότητά του και αφετέρου στις δυνατότητες αξιοποίησής 
του με τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Στην περίπτωση των ανανεώσιμων πηγών, οι περιο-
ρισμοί συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τα χαρακτηριστικά της πηγής, της οποίας την ενέρ-
γεια θέλουμε να εκμεταλλευτούμε. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, αν και διατίθεται η σχετική 
τεχνολογία, υπάρχουν περιορισμοί οικονομικής φύσης στην εφαρμογή της. Αυτό σημαίνει 
απλά ότι το κόστος κατασκευής και λειτουργίας κάποιας διάταξης παραγωγής ισχύος είναι 
δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη. Σε άλλες περιπτώσεις, η ίδια η 
τεχνολογία συνδέεται με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε συνοπτικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και τα 
κύρια χαρακτηριστικά τους. 

Μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

●		Ηλιακή ενέργεια

Ο ήλιος είναι μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Η ενέργεια που δημιουργείται σε αυτόν από 
πυρηνικές εκρήξεις φτάνει στη γη με τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας. Ένα μέρος της 
ηλιακής ακτινοβολίας διαχέεται στην ατμόσφαιρα, ενώ το υπόλοιπο προσπίπτει στην επι-
φάνεια. Από το ποσοστό που προσπίπτει στην επιφάνεια, ένα μέρος απορροφάται, ενώ το 
υπόλοιπο, διαθλάται προς την ατμόσφαιρα και το διάστημα. Το μεγάλο πλεονέκτημα της 
ηλιακής ενέργειας είναι ότι προσφέρεται σε μεγάλες ποσότητες και είναι ανεξάντλητη, ενώ 
στα μειονεκτήματά της συγκαταλέγεται το γεγονός ότι δεν είναι συνεχώς διαθέσιμη (μέρα-
νύχτα, συννεφιά).
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Η ηλιακή ενέργεια προσφέρεται για:

	 ●	 	Απευθείας εκμετάλλευση για κάλυψη αναγκών φωτισμού και θέρμανσης ή δροσι-
σμού. 

	 ●	 	Μετατροπή σε ηλεκτρισμό μέσω των συστημάτων ηλιακής τεχνολογίας.

Η απευθείας εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας βρίσκει κυρίως εφαρμογές στα κτίρια 
μέσω των ηλιακών συστημάτων θέρμανσης ή δροσισμού. Τα συστήματα αυτά διακρίνο-
νται σε παθητικά και ενεργητικά.

	 ●	 	Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης ή δροσισμού είναι οι τεχνικές ή οι κατα-
σκευές που εμπεριέχονται στον σχεδιασμό των κτιρίων και προσαρμόζονται κατάλ-
ληλα στο περίβλημά (κέλυφος) τους, με τρόπο ώστε να διευκολύνουν στην καλύ-
τερη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση των κτιρίων, καθώς και 
στην αξιοποίηση των δροσερών ανέμων για τον φυσικό τους δροσισμό3. 

 Οι βασικές κατηγορίες των συστημάτων αυτών είναι: 

 α. Τα συστήματα άμεσου ηλιακού οφέλους, όπως τα νότια ανοίγματα. 

 β.  Τα συστήματα έμμεσου ηλιακού οφέλους, όπως ο ηλιακός χώρος-θερμοκήπιο, ο 
ηλιακός τοίχος, το θερμοσιφωνικό πέτασμα, το ηλιακό αίθριο. 

 γ. Τα συστήματα δροσισμού, όπως ο ηλιακός αγωγός και τα σκίαστρα. 

	 ●	 	Ενεργητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης ή δροσισμού είναι όσα ηλιακά συστή-
ματα χρησιμοποιούν ηλεκτρομηχανολογικά μέσα για τη θέρμανση ή τον δροσισμό 
του εσωτερικού χώρου των κτιρίων. Τέτοια συστήματα είναι ιδίως ο ηλιακός συλ-
λέκτης θερμού ύδατος (ηλιακός θερμοσίφωνας) και τα φωτοβολταϊκά στοιχεία οικι-
ακής χρήσης. 

Τα ηλιακά συστήματα αποτελούν βασικά εργαλεία Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και μπο-
ρούν να εφαρμοσθούν σε όλους σχεδόν τους τύπους κτιρίων. 

Ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή μπορεί να παραχθεί είτε άμεσα, με τα φωτοβολταϊ-
 κά στοιχεία (κυρίως στη μορφή των φωτοβολταϊκών πάρκων), είτε έμμεσα, σε μονάδες 
συγκέντρωσης της ενέργειας των ακτίνων του ήλιου. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία μετατρέ-
πουν το φως σε ηλεκτρισμό εκμεταλλευόμενα το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Τα συστήματα 
συγκέντρωσης των ακτίνων του ήλιου, χρησιμοποιούν κάτοπτρα ή φακούς για να δημιουρ- 
γήσουν ακτίνες φωτός μεγάλης ενέργειας τις οποίες κατευθύνουν και χρησιμοποιούν ως 
πηγές θερμότητας για παραγωγή ηλεκτρισμού με συμβατικές θερμοηλεκτρικές τεχνολο-
γίες (Εικόνα 16 ). 

3.  Για τα παθητικά ηλιακά συστήματα και τις εφαρμογές τους στα κτίρια έγινε εκτενέστερη αναφορά στο 
κεφάλαιο της εξοικονόμησης ενέργειας.
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Εικόνα 16: Τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Αριστερά, φωτοβολταϊκό 
πάρκο. Δεξιά, μονάδα συγκέντρωσης της ενέργειας των ακτίνων του ήλιου.

●		Αιολική ενέργεια 

Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον άνεμο. Αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την κινητική 
ενέργεια των μορίων του αέρα που μεταφέρονται όταν φυσάει άνεμος. Από τον άνεμο μπο-
ρούμε να παράξουμε ηλεκτρική ενέργεια με τις ανεμογεννήτριες (Εικόνα 17). Αυτές μπο-
ρούν να παράγουν 100 με 600 kW ισχύος και είναι ιδανικές για χρήση σε απομακρυσμένες 
περιοχές. Εκτός από την περιορισμένη ποσότητα ισχύος που μπορούν να αποδώσουν, το 
μεγαλύτερο μειονέκτημά τους είναι η λεγόμενη οπτική ρύπανση (λόγω του μεγάλου μεγέ-
θους τους). Για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές όπου υπάρ-
χουν αυστηρές διατάξεις δόμησης (απαγόρευση ανέγερσης κτίσματος, το οποίο δεν εναρ-
μονίζεται αισθητικά με το υπόλοιπο περιβάλλον).

 

Εικόνα 17: Αιολικό πάρκο
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●		Γεωθερμική ενέργεια 
Η γεωθερμία είναι μια ήπια και πρακτικά ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, που αξιοποιεί τις 
υψηλές θερμοκρασίες ρευστών (νερό ή ατμός) στο υπέδαφος. Η θερμοκρασία του γεω-
θερμικού ρευστού ποικίλει από περιοχή σε περιοχή, ενώ συνήθως κυμαίνεται από 25 
°C μέχρι 360 °C. Στις περιπτώσεις που τα γεωθερμικά ρευστά έχουν υψηλή θερμοκρα-
σία (πάνω από 150 °C), η γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας (Εικόνα 18). 
Η κυριότερη θερμική χρήση της γεωθερμικής ενέργειας παγκοσμίως αφορά στη θέρ-
μανση κτιρίων και θερμοκηπίων. Χρησιμοποιείται ακόμα στις υδατοκαλλιέργειες αλλά και 
για τηλεθέρμανση, δηλαδή θέρμανση συνόλου κτιρίων, οικισμών, χωριών ή και πόλεων. 
Προσφέρει ενέργεια χαμηλού κόστους, ενώ δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με εκπομπές 
βλαβερών ρύπων. 

Εικόνα 18: Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία στην Ισλανδία 
(Πηγή: Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Nesjavellir_Geothermal_Power_Station) 

●		Υδροηλεκτρική ενέργεια 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας που εκμεταλλεύεται την πτώση 
νερού από ύψος. Αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τη δυναμική ενέργεια των μορίων του νερού 
σε μεγάλο ύψος. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος του νερού και όσο ψηλότερα βρίσκεται, 
τόσο περισσότερη ενέργεια περιέχει. 

Η χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας σήμερα περιορίζεται κυρίως στην παραγωγή ηλε-
κτρισμού (Εικόνα 19). Για την απόδοσή της προαπαιτείται η ύπαρξη ικανών ποσοτήτων 
νερού. Για τον λόγο αυτόν τα εργοστάσια παραγωγής ισχύος κατασκευάζονται δίπλα σε 
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συλλογές νερού. Οι συλλογές νερού δημιουργούνται με τεχνητό τρόπο (φράγματα). Οι κυρι-
ότερες δυσκολίες/περιορισμοί κατασκευής τέτοιων έργων συνοψίζονται στα παρακάτω:
	 ●	 	Η αναγκαστική αχρήστευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων (αφού αυτές 

τελικά σκεπάζονται από νερό).
	 ●	 	Οι αναγκαστικές επεμβάσεις στο οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο και στις γραμμές 

μεταφοράς ηλεκτρισμού.
	 ●	 	Η αναγκαστική μετακίνηση ολόκληρων χωριών ή οικισμών ύστερα από απαλλοτρί-

ωση των εκτάσεών τους.

Εικόνα 19: Υδροηλεκτρικός Σταθμός Καστρακίου 
(http://www.geolocation.ws/v/P/52185997/--kastraki-hydroelectric-power-station/en)

Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικά εργοστάσια (με τη 
μορφή του ηλεκτρισμού) καλύπτει το 2,3 % της συνολικής παραγωγής για τη χώρα μας 
(στοιχεία 2007). Το αντίστοιχο ποσοστό για τις ΗΠΑ ανέρχεται στο 16 %.

●		Βιομάζα
Η ενέργεια βιομάζας αποτελεί ακόμη μία εναλλακτική λύση, η οποία προέρχεται από οργα-
νική ύλη, όπως δέντρα (π.χ. ευκάλυπτος), θαλάσσια φυτά (π.χ. άλγη, ποικιλίες φυκιών), 
διάφορες καλλιέργειες (π.χ. καλαμπόκι, καλαμοσάκχαρο) και απόβλητα (δασικά, αγροτικά, 
υγρά ή στερεά απόβλητα πόλης). Βασικό στοιχείο όλων των παραπάνω είναι ο άνθρα-
κας. Πριν μετατραπεί σε ενέργεια (συνήθως με καύση), πολλές φορές μετατρέπεται σε μια 
πιο εύχρηστη μορφή, όπως βιοαέριο (ή συνθετικό φυσικό αέριο, επειδή περιέχει κυρίως 
μεθάνιο), αλκοόλες (αιθανόλη, μεθανόλη), συνθετικό πετρέλαιο, ή στερεά καύσιμα (ξυλο-
κάρβουνο). Η μετατροπή μπορεί να είναι βιολογική (αναερόβια διάσπαση, ζύμωση) ή θερ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.indd   120 11/6/12   10:31 PM



121Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  2  |  Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Τ Η  Μ Ι Κ Ρ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

μική (πυρόλυση, αεριοποίηση). Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται ειδικά 
αγροκτήματα (τα λεγόμενα ενεργειακά αγροκτήματα) με αποκλειστικό σκοπό την παρα-
γωγή ενέργειας. Βέβαια υπάρχουν και αρκετά μειονεκτήματα (μικρή απόδοση, μεγάλο 
κόστος συλλογής απορριμμάτων, προβλήματα αλλοίωσης κατά τη μεταφορά και την απο-
θήκευση, μικρό ενεργειακό περιεχόμενο σε σχέση με την ίδια μάζα ορυκτού ή πυρηνικού 
καυσίμου). 
Η βιομάζα χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ειδικότερα μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών (θέρμανσης, 
ψύξης, ηλεκτρισμού κ.λπ.) και ακόμα για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων (βιοαιθα-
νόλη, βιοντήζελ κ.λπ.).
Στην Ελλάδα, οι κυριότερες εφαρμογές αφορούν σε παραγωγή θερμική ενέργειας σε 
γεωργικές και δασικές βιομηχανίες, σε θέρμανση στον οικιακό τομέα, ενώ έχει ξεκινήσει 
και η παραγωγή βιοντήζελ. 

●		Ενέργεια κυμάτων, παλίρροιας
Η ενέργεια από τα κύματα παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω του ότι τα θαλάσσια κύματα μετα-
φέρουν ενέργεια (κινητική ενέργεια του νερού) που, αν και προσφέρεται από τον άνεμο, 
είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του ανέμου. Χρησιμοποιείται σε υδρόμυλους και για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με σημαντικές όμως τεχνικές δυσκολίες. 

Η ενέργεια από την παλίρροια προέρχεται από το φαινόμενο της πλημμυρίδας-άμπωτης 
και αξιοποιείται ως υδροηλεκτρική, κυρίως σε εκβολές ποταμών. Στα μειονεκτήματά της 
συγκαταλέγεται το μεγάλο κόστος κατασκευής φραγμάτων και υδροστρόβιλων.

Οφέλη από την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν λύσεις σε αρκετά από τα περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με τα ορυκτά και πυρηνικά καύσιμα. Παρά 
το γεγονός ότι οι τεχνολογίες αξιοποίησής τους βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, αρκετές 
από αυτές είναι ήδη ανταγωνιστικές με τους συμβατικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας. 
Εντούτοις, ενώ αποδεικνύονται τεχνικά ικανές να αντικαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό τα 
συμβατικά καύσιμα, εμφανίζονται σε γενικές γραμμές ακριβότερες προς το παρόν. Το γεγο-
νός αυτό οφείλεται και στην υποκοστολόγηση της τιμής της ενέργειας που παράγεται με 
συμβατικό τρόπο, γιατί σ’ αυτή δεν υπολογίζεται το περιβαλλοντικό και το γενικότερο εξω-
τερικό κόστος. Πρόσφατες εκτιμήσεις του εξωτερικού κόστους στις διάφορες μεθόδους 
που υπάρχουν για την παραγωγή ενέργειας με συνυπολογισμό περιβαλλοντικών δαπανών 
και ωφελειών, έδειξαν πως, σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές, το κόστος αυτό είναι 
μικρότερο από εκείνο των συμβατικών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας. Το δεδο-
μένο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Τα κυριότερα οφέλη από την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι:

●		 Περιβαλλοντικά οφέλη

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να δώσουν λύση στο περιβαλλοντικό πρόβλημα 
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για τη σταθεροποίηση των εκπομπών CO2 και των υπόλοιπων αερίων του θερμοκηπίου. 
Ακόμη, η υποκατάσταση της παραγωγής ενέργειας από συμβατικές πηγές, οδηγεί σε ελάτ-
τωση των εκπομπών από άλλους ρυπαντές (π.χ. οξείδια θείου και αζώτου, σωματίδια) που, 
ειδικά στις περιοχές που λειτουργούν σταθμοί παραγωγής ενέργειας, επιβαρύνουν σημα-
ντικά την ατμόσφαιρα.

●		 Ενεργειακά και οικονομικά οφέλη

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω της φύσεώς τους είναι γεωγραφικά διεσπαρμένες. 
Έτσι δίνεται η δυνατότητα να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες σε τοπικό και περιφε-
ρειακό επίπεδο και παράλληλα να μειώνονται οι απώλειες μεταφοράς ενέργειας. Ακόμη, 
αυξάνουν την ποικιλία των ενεργειακών πηγών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το δίκτυο αδυ-
νατεί να καλύψει τις ανάγκες (π.χ. νησιά) ενώ, σε επίπεδο χώρας, ενισχύουν την ενεργει-
ακή ανεξαρτησία και ασφάλειά της.

Η παγκόσμια αγορά των τεχνολογιών που αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές είναι ταχύ-
τατα αναπτυσσόμενη και μια ενδεχόμενη ταχεία εξάπλωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο προσφέρει πολύ σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη σχετικών εμπορικών και 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές, λόγω του αποκεντρωτικού τους 
χαρακτήρα, προσφέρουν απασχόληση σε τοπικές επιχειρήσεις και δυνατότητες για ανά-
πτυξη σε τοπικό επίπεδο. 

●		 Κοινωνικά οφέλη και οφέλη για την απασχόληση

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν αποφασιστικά στην «αειφόρο ανάπτυξη». 
Εμφανίζουν μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μικρότερους κινδύνους για την 
υγεία σε σύγκριση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Επίσης, μπορούν να αποτελέσουν 
σε πολλές περιπτώσεις μοχλό για την αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθ-
μισμένων περιοχών και πόλο έλξης για την τοπική ανάπτυξη με την προώθηση σχετικών 
επενδύσεων. 

Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί ακόμη να οδηγήσει σε σημα-
ντική αύξηση της απασχόλησης. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμάται ότι μέχρι το 
2020 θα δημιουργηθούν 2.5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, αν επιτευχθούν οι στόχοι 
για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά ποσοστό 20 % στο σύνολο του 
ενεργειακού ισοζυγίου (Πακέτο 20-20-20). Η σχετική βιομηχανία απασχολεί ήδη περίπου 1 
εκατομμύριο εργαζόμενους, με γενικά πολύ υψηλό επίπεδο κατάρτισης, σε περισσότερες 
από 70.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να συνοψι-
σθούν στα ακόλουθα σημεία:

	 ●	 	Είναι πρακτικά ανεξάντλητες, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα.
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	 ●	 	Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και 
απόβλητα.

	 ●	 	Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων 
χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την 
χρήση ορυκτών καυσίμων και πυρηνικής ενέργειας.

	 ●	 	Είναι ευέλικτες εφαρμογές που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις ανά-
γκες του τοπικού πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη για μεγάλες μονάδες παρα-
γωγής ενέργειας αλλά και για μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις.

	 ●	 	Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει μεγάλο χρόνο 
ζωής.

	 ●	 	Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις.

Τα κυριότερα μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία εμποδίζουν την 
ευρεία διάδοσή τους, είναι:

	 ●	 	Έχουν σχετικά μικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή και χαμηλότερο. 
Συνεπώς απαιτείται αρκετά υψηλό αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια 
γης. Γι’ αυτό το λόγο μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται σαν συμπληρωματικές πηγές 
ενέργειας. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, δεν μπορούν προς το παρόν να χρησιμοποιη-
θούν για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων αστικών κέντρων.

	 ●	 	Η παροχή και απόδοση της ηλιακής, αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας εξαρ-
τάται από την εποχή του έτους αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της 
περιοχής στην οποία εγκαθίστανται.

	 ●	 	Το δυναμικό τους είναι συνήθως διεσπαρμένο, και συνεπώς είναι δύσκολο να 
συγκεντρωθεί σε μεγάλα μεγέθη ισχύος.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν συνδεθεί στη συνείδηση των ανθρώπων με την 
οικολογική διαχείριση των φυσικών συστημάτων και οι τεχνολογίες αξιοποίησής τους 
θεωρούνται φιλικές στο περιβάλλον. Παρά ταύτα, υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις 
που η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών συναρτάται με αρνητικές επιπτώσεις στο περι-
βάλλον, όπως, ενδεικτικά:

	 ●	 	Για τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχει η ένσταση ότι καταλαμβάνουν 
μεγάλες εκτάσεις και προκαλούν υποβάθμιση του τοπίου. 

	 ●	 	Για τις ανεμογενήτριες, υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κομψές από αισθητική άποψη 
κι ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. 

	 ●	 	Για τα υδροηλεκτρικά έργα, λέγεται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου από την απο-
σύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω απ’ το νερό κι έτσι συντελούν στο φαινό-
μενο του θερμοκηπίου.

	 ●	 	Για τα γεωθερμικά πεδία αναφέρονται προβλήματα από τη διάθεση των ρευστών 
μετά τη χρήση τους και εκπομπές τοξικών αερίων (υδρόθειου).
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Αντίθετα πάντως με τις συμβατικές τεχνολογίες, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύ-
πτουν από την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι, γενικά, εύκολα ανα-
στρέψιμες και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για αειφόρο ανάπτυξη. Έτσι, είναι 
βάσιμος ο ισχυρισμός ότι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα από τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας είναι σαφώς περισσότερα από τα προβλήματα που ενδεχόμενα δημιουργούν.

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων που απορρέουν 
από την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντιμετωπίζονται από μέρος του 
πληθυσμού και με σκεπτικισμό, γιατί, ενώ δίνουν πετυχημένες λύσεις στα «συμβατικά» 
προβλήματα, δεν είναι εξίσου αποτελεσματικές στη διαχείριση άλλου είδους προβλημά-
των, όπως για παράδειγμα της αισθητικής ρύπανσης (π.χ. του αστικού τοπίου από τους ηλι-
ακούς θερμοσίφωνες, του νησιωτικού τοπίου από τα αιολικά πάρκα κ.λπ.). Η κύρια κριτική 
σε αυτήν την κατεύθυνση αφορά την περιορισμένη δυνατότητα εφαρμογής των προτεινό-
μενων λύσεων, ένα πρόβλημα που εντείνεται και από τη γεωγραφική διασπορά των ανα-
νεώσιμων πηγών.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολυάριθμες εφαρμογές αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και η εμπειρία αντιμετώπισης προβλημάτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
συσσωρεύεται από αυτές, δημιουργούν με την πάροδο του χρόνου ευνοϊκότερες προϋπο-
θέσεις για την ελάφρυνση κάθε μορφής ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαί-
σιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής για τη διείσδυση των Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τον περιορισμό των εκπο-
μπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου. 
Ειδικότερα, για το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι το 
2020, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ, προβλέπεται: 
α)  20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα 

του 1990, 
β)  20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατα-

νάλωση ενέργειας και 
γ) 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. 
Οι παραπάνω στόχοι, επειδή εμφανίζεται συχνά σε αυτούς ο αριθμός 20, έχει επικρα-
τήσει να ονομάζονται «Πακέτο 20-20-20».

Ειδικά για την Ελλάδα, το πακέτο προβλέπει μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου κατά ποσοστό από 1,74 μέχρι 4% ετησίως ανάλογα με τη δραστηριότητα, και 
18% διείσδυση των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση. 

Η Ελλάδα, με τον Νόμο 3851/2010 προχώρησε στην αύξηση του εθνικού στόχου συμ-
μετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο οποίος και εξειδικεύε - 
ται σε 40 % συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20 % σε ανάγκες θέρμαν-
σης-ψύξης και 10 % στις μεταφορές. Επιπρόσθετα, σε σχέση με την εξοικονόμηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.indd   124 11/6/12   10:31 PM



125Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  2  |  Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Τ Η  Μ Ι Κ Ρ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

ενέργειας η Ελλάδα έχει καταρτίσει το 1ο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας 
όπου προβλέπεται 9% εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική κατανάλωση μέχρι το έτος 
2016 σύμφωνα και με την Οδηγία 2006/32/ΕΚ. Ακόμη, με τον Νόμο 3855/2010, ο οποίος 
προστίθεται και στον πρόσφατο κανονισμό που αφορά την ενεργειακή συμπεριφορά 
των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), προχωρά στην ανάπτυξη μηχανισμών της αγοράς και εφαρμο-
γής συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών που αποσκοπούν στην επίτευξη του συγκε-
κριμένου εθνικού στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας. 

Οι εθνικοί ενεργειακοί στόχοι για το 2020, όπως περιγράφονται από το σχέδιο δράσης, 
αλλά και όπως έχουν διαμορφωθεί από τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις και 
τα αντίστοιχα εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, διαμορφώνουν ένα ισχυρά 
αναπτυξιακό επιχειρηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ελλάδα καλείται να αξιοποιήσει 
τις δυνατότητες που της προσφέρει το φυσικό δυναμικό που διαθέτει σε τεχνολογίες 
ΑΠΕ & Εξοικονόμησης ενέργειας και να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο «πράσινης» 
ανάπτυξης. Παράλληλα, η επίτευξη αυτών των στόχων θα συνεισφέρει στην ασφάλεια 
ενεργειακού εφοδιασμού, στη βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στην ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας βασικών κλάδων της Ελληνικής οικονομίας. 

Το σχέδιο δράσης, παρουσιάζει με λεπτομέρεια τα θεσμικά εργαλεία και τις τεχνολο-
γίες που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να ικανοποιηθούν αυτοί ακριβώς οι στόχοι. Ειδι-
κότερα, η επίτευξη των στόχων απαιτεί τον συνδυασμό μέτρων και πολιτικών θεσμικού 
χαρακτήρα ώστε να επιταχυνθούν και να διευκολυνθούν οι επενδυτικές πρωτοβου-
λίες, να διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αναφορικά με τους όρους χρήσης γης και 
των δυνατοτήτων ενεργειακής τους αξιοποίησης, ενώ παράλληλα καλεί να ληφθούν 
υπόψη όλες οι τεχνολογικές εφαρμογές οι οποίες μπορούν αθροιστικά να συνεισφέ-
ρουν για την επιτυχή εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου πράσινης ανάπτυξης. 

Από ανάλυση που προηγήθηκε της σύνταξης του σχεδίου δράσης προέκυψε το συμπέ-
ρασμα ότι η επίτευξη του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 
(40%) μέχρι το 2020, θα επιτευχθεί μόνο με τη συνδυαστική εφαρμογή θεσμικών, κανο-
νιστικών, οικονομικών και τεχνολογικών μέτρων που έχουν ως βασικό στόχο την αξι-
οποίηση του οικονομικού δυναμικού ανάπτυξης μεγάλων έργων ΑΠΕ, την ολοκλή-
ρωση των αναγκαίων εργασιών επέκτασης και αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου 
και τη σταδιακή ανάπτυξη ενός διεσπαρμένου τρόπου παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Προφανώς αυτό απαιτεί την αντιμετώπιση ποικίλλων εμποδίων, που έχουν ήδη 
εντοπιστεί, και σχετίζονται με καθυστερήσεις στην αδειοδότηση έργων ΑΠΕ, με ασά-
φειες θεμάτων χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και με την ελλιπή ενημέρωση των 
πολιτών αναφορικά με τις εφαρμογές έργων ΑΠΕ. Επίσης, η Ελλάδα παρουσιάζει την 
ιδιομορφία ύπαρξης και ενός μη πλήρους διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού συστήματος, 
καθώς πολλά νησιά αποτελούν αυτόνομα δίκτυα. 

Αντίστοιχα, για την ικανοποίηση των εθνικών στόχων συμμετοχής των ΑΠΕ σε θέρ-
μανση-ψύξη και μεταφορές, προβλέπεται αξιοποίηση όλων των θεσμικών αλλαγών 
που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή δρομολογούνται ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέρ-
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γειας μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της υιοθέτησης πολιτικών 
ορθολογικής χρήσης ενέργειας σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, η ανάπτυξη συγκε-
κριμένων τεχνολογιών, όπως οι αντλίες θερμότητας, καθώς και η ενίσχυση και περαι-
τέρω ανάπτυξη εφαρμογών από θερμικά ηλιακά συστήματα και βιομάζα τόσο στον 
οικιακό και τριτογενή τομέα, όσο και στη βιομηχανία απαιτείται ώστε να μπορέσουν 
να ικανοποιηθούν οι συγκεκριμένοι εθνικοί στόχοι. Ειδικά για τα βιοκαύσιμα, η προ-
σπάθεια εντοπίζεται στην αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού για την παραγωγή βιο-
ντήζελ μέσω ενεργειακών καλλιεργειών, καθώς και στην ανάπτυξη των απαραίτητων 
δικτύων διαχείρισης της βιομάζας για ενεργειακή χρήση. 

Συγκεκριμένα, οι εθνικοί στόχοι για το 2020 αναμένεται να ικανοποιηθούν, για τη 
μεν ηλεκτροπαραγωγή με την ανάπτυξη περίπου 13300MW από ΑΠΕ (από περίπου 
4000MW σήμερα), όπου συμμετέχουν το σύνολο των τεχνολογιών με προεξέχουσες 
τα αιολικά πάρκα με 7500MW, υδροηλεκτρικά με 3000MW και τα ηλιακά με περίπου 
2500MW, ενώ για τη θέρμανση και ψύξη με την ανάπτυξη των αντλιών θερμότητας, 
των θερμικών ηλιακών συστημάτων και των εφαρμογών βιομάζας. 

Το σχέδιο δράσης παρουσιάζει με λεπτομέρεια τη χρονική εξέλιξη αναφορικά με τη 
διείσδυση και συνεισφορά των επιμέρους τεχνολογιών σε ηλεκτροπαραγωγή, θέρμαν-
ση-ψύξη και μεταφορές, ενώ συσχετίζει την επίτευξη αυτών των στόχων με συγκεκρι-
μένα μέτρα και πολιτικές που περιγράφονται στις σχετικές ενότητές του. 

Είναι σαφές ότι η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί τον συντονισμό σε δράσεις και 
μέτρα, την υποστήριξη από τους φορείς της αγοράς καθώς και την έγκαιρη υλοποίηση 
έργων ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα απορρόφη-
σης της παραγόμενης ενέργειας από τους σταθμούς ΑΠΕ. 

Οι σχετικοί στόχοι και η συνεισφορά των επιμέρους τεχνολογιών ΑΠΕ, ανάλογα με την 
εξέλιξη της αγοράς και την έγκαιρη ή όχι αντιμετώπιση ήδη εντοπισμένων προβλημά-
των μπορούν να τροποποιηθούν (όπως προβλέπεται και από την Οδηγία της ΕΕ) ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα (2-ετία), καθώς θα αναπτυχθεί ένα εθνικό σύστημα παρακο-
λούθησης της πορείας επίτευξης αυτών των στόχων το οποίο θα αναγνωρίζει έγκαιρα 
τις όποιες αδυναμίες και αστοχίες και θα προτείνει συγκεκριμένες διορθωτικές δρά-
σεις, τεχνολογικού ή θεσμικού χαρακτήρα, ώστε τελικά οι εθνικοί στόχοι που σχετί-
ζονται με τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων του θερμοκηπίου και περαιτέρω 
διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση να επιτευχθούν. 

Το εθνικό σχέδιο δράσης για τις ΑΠΕ, πρόκειται ουσιαστικά να διαδραματίσει τον ρόλο 
ενός δυναμικού εργαλείου παρακολούθησης των εθνικών ενεργειακών στόχων, όπου 
ανάλογα με τα μέτρα και τις πολιτικές που λαμβάνονται, την ανταπόκριση των φορέων 
της αγοράς καθώς και την τεχνολογική ωριμότητα των ΑΠΕ θα προσαρμόζεται αντί-
στοιχα, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για το 2020, 
συμβάλλοντας παράλληλα στην επιτυχή ολοκλήρωση του μοντέλου «πράσινης» ανά-
πτυξης που έχει υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση.
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2.3  ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι μεταφορές, και στις τέσσερεις κατηγορίες μέσων, προκαλούν επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον, δηλαδή:

α)  Οδικώς, με επιπτώσεις κυρίως στην ατμόσφαιρα (καυσαέρια και θόρυβος) και, δευτε-
ρευόντως, στο έδαφος και τα υπόγεια και επιφανειακά νερά (διαμέσου του ξεπλύματος 
από τα νερά της βροχής των ρύπων που κατακάθονται στο οδόστρωμα).

β)  Αεροπορικώς, με επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα στις περιοχές των αεροδρο-
μίων (καυσαέρια και θόρυβος).

γ)  Δια θαλάσσης, με επιπτώσεις στα νερά των θαλασσών και ιδιαίτερα στις περιοχές των 
λιμένων (απόβλητα καθαρισμού των πλοίων) και 

δ)  Σιδηροδρομικώς, με επιπτώσεις κυρίως στην ατμόσφαιρα (καυσαέρια είτε άμεσα είτε 
έμμεσα, στην περίπτωση ηλεκτροκίνησης).

Οι μεταφορές, συνολικά, συνεισφέρουν μεταξύ 20 % και 25 % στην παγκόσμια κατανάλωση 
ενέργειας και τις εκπομπές CO2 (Εικόνα 20). Τα αέρια θερμοκηπίου που εκλύονται από τον 
μεταφορικό κλάδο αυξάνονται με ρυθμό μεγαλύτερο από όλους τους κλάδους ανθρωπο-
γενών δραστηριοτήτων (βιομηχανία, θέρμανση - κλιματισμός, εμπόριο, γεωργία). Ακόμη, 
αξίζει να συμπληρώσουμε ότι οι μεταφορές παρουσιάζουν αυξημένες συχνότητες ατυχη-
μάτων, που, εκτός από τραυματισμούς και υλικές ζημιές, συχνά συνεπάγονται σοβαρές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον (από διαρροές κ.λπ.).

Εικόνα 20: Σκηνές δρόμων μεγάλων αστικών κέντρων με μεγάλη ρύπανση από τις μεταφορές
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Όλες οι επιχειρήσεις σχετίζονται με μεταφορές, άμεσα ή έμμεσα. Αυτές περιλαμβάνουν: 

	 ●	 	Μεταφορές πρώτων υλών από τον χώρο παραγωγής στον χώρο μεταποίησης,

	 ●	 	Μεταφορές ενδιάμεσων προϊόντων (είτε εντός του χώρου παραγωγής είτε μεταξύ 
διαφορετικών χώρων) 

	 ●	 	Μεταφορές τελικών προϊόντων από τον χώρο παραγωγής στους χώρους αποθή-
κευσης και εμπορίας και ακολούθως στον πελάτη, 

	 ●	 	Μετακινήσεις προσωπικού προς και από τον χώρο εργασίας. 

Οι περισσότερες μεταφορές στην Ευρώπη γίνονται οδικώς. Έχει υπολογιστεί σχετικά ότι 
το ποσοστό όγκου εμπορευμάτων που μεταφέρεται οδικώς προσεγγίζει το 73 %, έναντι 27 
% που αντιστοιχεί στα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα (τρένα, πλοία, αεροπλάνα). Στην Ελλάδα 
μάλιστα το σχετικό ποσοστό εκτιμάται ότι είναι ακόμη υψηλότερο. 

Οι εμπορευματικές μεταφορές αποτελούν έναν πολύ γρήγορα εξελισσόμενο κλάδο της 
οικονομίας. Υπολογίζεται ότι στην Ε.Ε. παρουσιάζουν μια μέση αύξηση της τάξης του 2,7 
% ετησίως, ενώ, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές ειδικότερα, αυξάνονται κατά 3,4 
% ετησίως. Με βάση αυτό τον ρυθμό αύξησης, υπολογίζεται μια συνολική αύξηση του 
μεταφορικού έργου κατά 50 % μέχρι το 2020.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας στην Ε.Ε, οι εμπορευματικές μεταφορές 
– Logistics 

■ Ευθύνονται για το 1/3 του συνόλου των εκπομπών CO2 από τον κλάδο των μεταφορών. 

■   Καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό - που μπορεί να φτάνει ακόμη και το 75 % - των 
συνολικών εκπομπών CO2 μιας επιχείρησης.

■  Ευθύνονται κατά μέσο όρο για το 10-15 % της τελικής τιμής των προϊόντων.

Οι μεταφορές, εκτός από επιπτώσεις στο περιβάλλον, έχουν ακόμη: 

	 ●	 	Άμεσο οικονομικό κόστος: κατανάλωση καυσίμου, κόμιστρα, εισιτήρια κ.λπ. 

	 ●	 	Έμμεσο οικονομικό κόστος που αντιστοιχεί στον χρόνο μετακίνησης, ο οποίος δεν 
είναι παραγωγικός χρόνος. 

	 ●	 	Κοινωνικό κόστος: επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, 
θόρυβος, αισθητική όχληση, ατυχήματα. 

Απάντηση σε αυτά τα προβλήματα έρχονται να δώσουν οι λεγόμενες «πράσινες μεταφορές» 
που, κατ’ αναλογία προς την «πράσινη ανάπτυξη», αντιπροσωπεύουν μορφές και συστήματα 
οργάνωσης των μεταφορών που είναι συνεπή προς τις γενικές αρχές της αειφορίας. Τα 
συστήματα πράσινων μεταφορών έρχονται να συμβάλουν στην περιβαλλοντική, οικονομική 
και κοινωνική βιωσιμότητα των κοινωνιών που υπηρετούν. 

Ένας ορισμός που προέρχεται από τη σύνοδο υπουργών μεταφορών των χωρών μελών 
της Ε.Ε. περιγράφει τις πράσινες μεταφορές ως συστήματα που:
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	 ●	 	Εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες επικοινωνίας και ανάπτυξης ατόμων, ομάδων 
και κοινωνιών με ασφάλεια και με τρόπο συμβατό με την υγεία των ανθρώπων και 
των οικοσυστημάτων και σύμφωνο με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

	 ●	 	Είναι οικονομικά ανεκτά, λειτουργούν δίκαια και αποτελεσματικά και υποστηρίζουν 
τον οικονομικό ανταγωνισμό καθώς και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. 

	 ●	 	Περιορίζουν τους ρύπους και τα απόβλητα στα όρια της φέρουσας ικανότητας του 
περιβάλλοντος. Χρησιμοποιούν κατά το δυνατόν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Χρησιμοποιούν μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα όρια ή κάτω από τα όρια ανά-
πτυξης των ανανεώσιμων υποκατάστατών τους. Περιορίζουν τις επιδράσεις σε 
αλλοίωση του τοπίου, κατάληψη γης και σε θόρυβο. 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στα πλαίσια των στόχων του πακέτου 
20-20-20 που απορρέει από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, έχουν θεσπιστεί μια σειρά από μέτρα 
που διαπνέονται από τη λογική των «πράσινων μεταφορών». Τα μέτρα αυτά αφορούν σε :

■   Αλλαγή συμπεριφοράς: Στροφή προς το βάδισμα, το ποδήλατο, τη χρήση μαζικών 
μέσων μεταφοράς (ΜΜΜ), την οικονομική οδήγηση (eco-driving), τον συνεπιβατισμό 
(car sharing).

■   Αποδοτικότερα οχήματα και καθαρότερα καύσιμα (οικονομικά οχήματα, υβριδικά, 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).

■   Υποδομές (Δημόσιες συγκοινωνίες, ποδήλατο και βάδισμα).

■   Διαχείριση Κινητικότητας (σχέδια αστικής κινητικότητας σε χώρους συχνών 
επισκέψεων π.χ. Σχολεία, αθλητικά κέντρα, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία κ.λπ.)

Ειδικότερα μέτρα βελτιστοποίησης των εμπορευματικών μεταφορών (logistics) με άμεσο 
αντίκτυπο στο κόστος και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, περιλαμβάνουν (σύμφωνα 
με προτάσεις που περιέχονται στον Οδηγό Καλών Πρακτικών του ΕΒΕΑ):  

	 ●	 	Επιλογή του κατάλληλου τρόπου μεταφοράς: π.χ. επιλογή των σιδηροδρομικών 
μεταφορών όταν αυτό είναι εφικτό (για την ίδια απόσταση, η μεταφορά ενός κοντέ-
ινερ με φορτηγό έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή οκτώ φορές περισσότερων 
ρύπων σε σχέση με τη μεταφορά του με τρένο), επιλογή συνδυασμένων μεταφο-
ρών, δηλαδή, η χρήση περισσότερων του ενός μέσων μεταφοράς κ.ά.. 

	 ●	 	Διαχείριση των κινήσεων των οχημάτων: Αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων υπο-
λογιστή που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην οργάνωση των βέλτιστων δια-
δρομών. Τα προγράμματα αυτά συνεργάζονται με συστήματα εύρεσης θέσης (GPS) 
και μπορούν να εγκαθίστανται στα ίδια τα οχήματα, ελαχιστοποιώντας τις συνολικές 
διανυόμενες αποστάσεις. 

	 ●	 	Τεχνικές βελτιώσεις στα χρησιμοποιούμενα οχήματα: Μπορούν να μειώσουν την 
κατανάλωση καυσίμου στα οχήματα και, επομένως, τις εκπομπές ρύπων. Η χρήση 
κατάλληλων ελαστικών και ορυκτέλαιων, η εφαρμογή εξαρτημάτων που βελτιώ-
νουν την αεροδυναμική συμπεριφορά των οχημάτων και βέβαια η σωστή συντή-
ρηση, σύμφωνα με όσα ορίζει ο κατασκευαστής, αποτελούν τεχνικές που μειώνουν 
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σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου, και παράλληλα, αυξάνουν τον χρόνο ζωής 
του οχήματος. 

	 ●	 	Οικολογική / οικονομική οδήγηση: Προτείνεται με την έννοια της ελαχιστοποίησης 
της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά επιβάτη (ή ανά μονάδα βάρους μεταφερό-
μενου προϊόντος) και χιλιόμετρο διανυθείσας απόστασης (χρήση μεγάλης σχέσης 
μετάδοσης που συνδέεται με χαμηλές στροφές κινητήρα και κατά το δυνατόν στα-
θερή ταχύτητα χωρίς απότομες αυξομειώσεις). Εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε 
εξοικονόμηση καυσίμου έως και 15 %, στη μείωση των εκπομπών ρύπων και των 
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και στον περιορι-
σμό της ηχορύπανσης και των τροχαίων ατυχημάτων. 

	 ●	 	Χρήση υβριδικών οχημάτων: Τα υβριδικά οχήματα έχουν σημαντικά χαμηλότερο 
κόστος καυσίμων και παράλληλα αποτελούν μία καλή ‘πράσινη’ διαφήμιση για όλες 
τις επιχειρήσεις. 

	 ●	 	Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις πωλήσεις ή την 
επικοινωνία: Η χρήση του διαδικτύου για πωλήσεις αυξάνεται ραγδαία, γιατί εξυπη-
ρετεί τους υποψήφιους πελάτες, αυξάνει τη γεωγραφική εμβέλεια της επιχείρησης 
και μειώνει κόστη που σχετίζονται με την αποθήκευση και διαχείριση προϊόντων. 
Επιπλέον, καλό είναι να αποφεύγονται οι μετακινήσεις με στόχο την επικοινωνία 
(συναντήσεις), όταν αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μέσων τηλεπικοινωνίας. 

	 ●	 	Παροχή μετακίνησης προς και από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με λεωφο-
ρεία: Επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός αστικού ιστού (π.χ. εργοστάσια) ή/ και απα-
σχολούν σημαντικό αριθμό υπαλλήλων, ενδεχομένως συμφέρει να παρέχουν τη 
μετακίνηση των υπαλλήλων προς και από τον χώρο της εργασίας με λεωφορεία. Τα 
λεωφορεία αυτά είτε συνδέουν την επιχείρηση με τον κοντινότερο σταθμό μέσων 
μαζικής μεταφοράς (π.χ. σταθμό τρένου), είτε εκτελούν συγκεκριμένες διαδρομές 
έως τις κοντινότερες πόλεις. 

	 ●	 	Σχεδιασμός έξυπνου ωραρίου εργασίας: Κάθε πρωί και κάθε απόγευμα παρατη-
ρούνται συγκεκριμένες ώρες κυκλοφοριακής αιχμής. Οι ώρες αυτές εξαρτώνται 
από το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αν το ωράριο μιας επιχείρησης μπο-
ρεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε να ξεκινά λίγο νωρίτερα ή αργότερα, θα μπορούσε 
να εξοικονομηθεί σημαντικός χρόνος στις μετακινήσεις των εργαζομένων. Αντί-
στοιχα, αν είναι δυνατή μια μεγαλύτερη ευελιξία στις ώρες προσέλευσης και απο-
χώρησης, τότε οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να μειώσουν τον χρόνο μετακίνησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής τους. 

2.4  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί μια σύγχρονη μορφή οικονομικής δραστηριότη-
τας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων για κερδοφορία και ανάπτυξη, 
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αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση, αντιμετωπίζοντάς την σαν 
ευκαιρία και όχι σαν εμπόδιο. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στον κόσμο επιδιώ-
κουν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής, μέσα από επενδύσεις που πραγματοποιούν στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνο-
λογιών και πρακτικών. 

Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι από τους βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής. 
Τα τελευταία χρόνια εδραιώνεται σταδιακά και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με 
τις κοινοτικές πολιτικές αλλά και εκμετάλλευσης των σχετικών ευκαιριών χρηματοδότη-
σης που προκύπτουν μέσα από τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.  

Πολλά από τα θέματα που θίξαμε στα προηγούμενα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν πρακτικές 
Πράσινης Επιχειρηματικότητας (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας, πράσινες μεταφορές)

Στη συνέχεια, στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου, θα αναφερθούμε συνοπτικά σε δύο ακόμη 
πεδία ανάπτυξης της πράσινης επιχειρηματικότητας.

	 ●	 	Το πρώτο είναι η εφαρμογή αντιρρυπαντικών τεχνολογικών, ένα σχετικά παραδο-
σιακό πεδίο περιβαλλοντικής δράσης που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη 
εξέλιξη σε τεχνολογικό επίπεδο.

	 ●	 	Το δεύτερο είναι πιο σύγχρονο. Αναφέρεται στις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης και εξηγεί πώς αυτές μπορεί να στραφούν σε περιβαλλοντικά θέματα, 
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, αλλά και της επιχείρησης που τις αναπτύσ-
σει.

2.4.1 Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες

Από τα προηγούμενα έγινε σαφές ότι οι παραγωγικές δραστηριότητες προκαλούν ρύπανση 
του περιβάλλοντος (πρωτογενείς και δευτερογενείς επιπτώσεις). Για την αντιμετώπιση 
αυτών των αρνητικών επιπτώσεων έχουν αναπτυχθεί οι αντιρρυπαντικές τεχνολογίες (ή 
τεχνολογίες αντιρρύπανσης). Οι τεχνολογίες αυτές υπάγονται στις λεγόμενες πράσινες ή 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες. 

Η απλούστερη αντιμετώπιση του προβλήματος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω 
ενεργειακών καταναλώσεων είναι η χρήση καυσίμου το οποίο παράγει λιγότερους ρύπους. 
Παράδειγμα τέτοιου καυσίμου αποτελεί το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο έχει μεγάλη θερ-
μαντική δύναμη, ενώ παράλληλα εκπέμπει μικρότερα ποσοστά αέριων ρύπων κατά την 
καύση του. Μάλιστα, η χρήση του βοηθάει στον περιορισμό του φαινομένου της όξινης 
βροχής, λόγω της μηδενικής του περιεκτικότητας σε θείο. Σε περιπτώσεις όμως που είναι 
αδύνατη η αλλαγή του καυσίμου, γίνεται χρήση διάφορων συστημάτων και τεχνικών ελέγ-
χου μείωσης των εκπομπών σε επιτρεπτά επίπεδα.

Οι συνηθέστερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό των ρύπων 
είναι οι εξής:
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Συστήματα συγκράτησης σωματιδίων

	 ●	 	Κυκλώνες: Είναι μηχανικές διατάξεις που λειτουργούν με τη βοήθεια της βαρύτη-
τας. Το καυσαέριο διοχετεύεται μέσα στον κυκλώνα και ακολουθεί μια περιστρο-
φική πορεία προς την έξοδο (στροβιλισμός). Τα αιωρούμενα σωματίδια χτυπούν στα 
τοιχώματα του κυκλώνα και κατακαθίζουν στον πυθμένα, όπου και συλλέγονται.

	 ●	 	Ηλεκτροστατικά φίλτρα: Αποτελούνται από ένα σύνολο μεταλλικών πλακών και 
ηλεκτροδίων μέσα από τα οποία περνάει το καυσαέριο πριν διοχετευτεί στην καμι-
νάδα. Τα ηλεκτρόδια τροφοδοτούνται με υψηλή τάση (- 50.000 Volts) και φορτίζονται 
αρνητικά. Αντίθετα οι πλάκες είναι φορτισμένες θετικά. Το ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο 
που δημιουργείται ανάμεσα στις πλάκες και τα ηλεκτρόδια ιονίζει τα καυσαέρια και 
αναγκάζει τα αιωρούμενα σωματίδια να κατευθυνθούν προς τις πλάκες, όπου και 
συλλέγονται. Ένα τέτοιο φίλτρο μπορεί να απομακρύνει έως και το 99 % κατά βάρος 
των αιωρούμενων σωματιδίων, είναι όμως αναποτελεσματικό για σωματίδια με 
μέγεθος μικρότερο από 1 μm. 

	 ●	 	Σακόφιλτρα: είναι κατασκευασμένα από ύφασμα (βαμβακερό ή ενισχυμένο με ίνες 
γυαλιού). Τα καυσαέρια διέρχονται μέσα από το φίλτρο και η συλλογή των σωμα-
τιδίων γίνεται με ένα απλό κούνημα του σάκου. Είναι πολύ αποτελεσματικά (έως 
99,9%) και μπορούν να απομακρύνουν σωματίδια μεγέθους μεγαλύτερου από 
0,1μm. Για τον λόγο αυτόν ανταγωνίζονται τα αντίστοιχα ηλεκτροστατικά.

Συστήματα απορρόφησης αερίων

	 ●	 	Η απορρόφηση αερίων από υγρά γίνεται σε στήλες απορρόφησης, οι οποίες πολ-
λές φορές περιέχουν πληρωτικά υλικά για την αύξηση της απόδοσής τους. Οι στή-
λες αυτές φέρνουν σε επαφή τα καυσαέρια με κάποιο διάλυμα υγρού. Το υγρό/δια-
λύτης έχει την ικανότητα να διαλύει επιλεκτικά κάποια από τα συστατικά του αερίου 
(συνήθως το διοξείδιο του θείου). Στα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνονται το 
μικρό κόστος αγοράς, ο σχετικά λίγος χώρος που χρειάζονται και η ικανότητά τους 
να παγιδεύουν και σωματίδια μαζί με τα αέρια. Στα μειονεκτήματά τους μπορούν να 
αναφερθούν το μεγάλο κόστος συντήρησης και η αδυναμία απευθείας διάθεσης του 
υγρού διαλύτη (επειδή αυτός περιέχει διαλυμένο διοξείδιο του θείου).

	 ●	 	Τα συστήματα καθαρισμού με τη χρήση διαλύματος (scrubbers) λειτουργούν με 
τρόπο παρόμοιο με τις στήλες απορρόφησης.

Συστήματα διασποράς αερίων

Η πλέον διαδεδομένη τεχνική για τη διασπορά των αέριων ρύπων είναι τα συστήματα διά-
χυσης των παραγόμενων αερίων σε μεγάλο ύψος με τη βοήθεια καμινάδων. Επειδή η 
ταχύτητα του αέρα είναι μεγαλύτερη όσο κανείς απομακρύνεται από το έδαφος, γίνεται 
εκμετάλλευσή της για τη φυσική διασπορά των καυσαερίων. Με τον τρόπο αυτόν οι αέριοι 
ρυπαντές διαχέονται σε μεγάλη έκταση, με συνέπεια να μειώνεται η συγκέντρωσή τους. 
Για τον λόγο αυτό σε καμία περίπτωση η χρήση καμινάδων δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί 
αποτελεσματικό μέτρο αντιμετώπισης της αέριας ρύπανσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.indd   132 11/6/12   10:31 PM



133Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  2  |  Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Τ Η  Μ Ι Κ Ρ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

Συστήματα βιολογικού καθαρισμού

Τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού χρησιμοποιούνται για τα υγρά βιομηχανικά από-
βλητα και τα αστικά λύματα. Οι διεργασίες επεξεργασίας ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση 
των διαλυμένων ουσιών. Πάντως σε γενικές γραμμές ακολουθούνται τα εξής τρία στάδια:

	 ●	 	Προεπεξεργασία: είναι απαραίτητη σε αρκετές περιπτώσεις πριν από τα κύρια στά-
δια του βιολογικού καθαρισμού. Περιλαμβάνει συνήθως δεξαμενές εξισορρόπη-
σης της ροής ή της συγκέντρωσης (σημαντικό όταν το φορτίο των αποβλήτων μετα-
βάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας), τεχνικές εξουδετέρωσης όξινων ή βασικών 
αποβλήτων, διεργασίες απομάκρυνσης ελαίων (με βαρύτητα ή με απλό αφρισμό σε 
συνδυασμό με επίπλευση) και τοξικών συστατικών.

	 ●	 	Πρωτογενής επεξεργασία: στο στάδιο αυτό γίνεται απομάκρυνση των στερεών 
σωματιδίων. Η απομάκρυνση μπορεί να γίνει με φυσικό τρόπο (απλό φιλτράρισμα 
ή καθίζηση με τη βοήθεια της βαρύτητας για τα μεγάλα σωματίδια), ή με τη χρήση 
χημικών μεθόδων (χημική καθίζηση για τα κολλοειδή ή τα ελαφρύτερα σωματίδια).

	 ●	 	Δευτερογενής επεξεργασία: εδώ απομακρύνεται το βιολογικό φορτίο. Ο πιο εύκο-
λος τρόπος είναι η χρήση τεχνητών λιμνών. Αυτές διακρίνονται στις αεριζόμενες και 
στις αναερόβιες. Έχουν χαμηλό κόστος, είναι εύκολες στη λειτουργία τους και μπο-
ρούν να παράγουν λύματα με σημαντικά χαμηλό βιολογικό φορτίο. Η αρχή λειτουρ-
γίας τους βασίζεται στη βιολογική διάσπαση των οργανικών ουσιών από μικροορ-
γανισμούς (κυρίως άλγη και βακτήρια). Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιού-
νται και βιολογικά φίλτρα (trickling filters). Ευρέως διαδεδομένη είναι και η μέθο-
δος της ενεργού ιλύος (η οποία όμως είναι αρκετά ενεργοβόρα).

2.4.2 Αρχές και Εφαρμογές Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων 
που αποσκοπούν στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημά-
των. Αντιπροσωπεύει οικειοθελή δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρημα-
τικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα 
προβλέπονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσους επηρεάζονται, άμεσα ή 
έμμεσα, από τις δραστηριότητές τους. 

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναπτύσσουν συστήματα εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης. Δηλαδή, υλοποιούν στην πράξη, δράσεις για το περιβάλλον και 
την κοινωνία, συχνά με τη μορφή χορηγιών ή με άμεση συμμετοχή. Με άλλα λόγια, οι επι-
χειρήσεις αυτές προσπαθούν όχι μόνο να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
ίδιας της λειτουργίας τους και των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά και 
επιστρέφουν ένα ποσοστό των κερδών τους στην κοινωνία και το περιβάλλον - ως ανα-
γνώριση και ανταπόδοση της ευθύνης που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το 
περιβάλλον. Συμμετοχή σε δενδροφυτεύσεις και αναδασώσεις, ομιλίες ευαισθητοποίησης 
σε σχολεία, εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα αιμοδοσίας, υιοθέτηση πάρκων και 
πλατειών είναι μερικές μόνο από τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν 
αναλάβει ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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Σήμερα, ο θεσμός της Εταιρικής ευθύνης, προσδιορίζεται και με πολιτικές και δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει να του δώσει μεγαλύτερη πολιτική προβολή, να 
επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τομέα και να 
ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών. Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρή-
σεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι μπορεί να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις: Για τον σκοπό αυτόν έχει ήδη εξαγγείλει την υποστήριξή της στη δημιουργία 
ευρωπαϊκής συμμαχίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Παραδείγματα καλών πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σημείωση: Τα παραδείγματα έχουν αντιγραφεί από το site του «Ελληνικού Δικτύου 
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» (http://www.csrhellas.org/portal/index.php? 
option=ozo_content&perform=view&id=728&Itemid=210&lang=)
Απλά, για ευνόητους λόγους, σε κάθε παράδειγμα, έχει αντικατασταθεί το πραγματικό 
όνομα της εταιρείας από την λέξη «Εταιρεία»

1ο Παράδειγμα

Περιγραφή Πρακτικής 

Η αποκατάσταση παλαιών λατομείων είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς, 
όπου εκδηλώνεται έμπρακτα η δέσμευση κάθε επιχείρησης που αναπτύσσει συνα-
φείς δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος. Η πιο συνηθισμένη μέθο-
δος αποκατάστασης λατομείων είναι η δημιουργία αναβαθμών, κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης-εκμετάλλευσης του λατομείου, η αποκατάσταση των εξαντλημένων ανα-
βαθμών και η φύτευσή τους με τοπική χλωρίδα. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις η 
ποιότητα του εδάφους και οι συνθήκες της περιοχής δεν επιτρέπουν την αποκατάσταση 
με τις μεθόδους αυτές, αλλά απαιτούν νέες προσεγγίσεις και καινοτόμες τεχνικές. 
Απέναντι στη μεγάλη αυτή πρόκληση, η Εταιρεία συμμετείχε από το 2005 σε ένα 
μακροχρόνιο ερευνητικό πρόγραμμα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας- 
Μπαγκόρ, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Ελλάδος και φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα αυτό οδήγησε σε μια ιδιαίτερα καινοτόμο τεχνολογική 
λύση του προβλήματος που συνδυάζει τη βέλτιστη διαχείριση και ανακύκλωση επε-
ξεργασμένων απορριμμάτων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 
Στο πλαίσιο αυτό, το προϊόν της κομποστοποίησης των απορριμμάτων που συλλέγο-
νται από οικίες και επιχειρήσεις στην περιοχή της Αθήνας, με κατάλληλη επεξεργασία 
και σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, τοποθετείται σε υποβαθμισμένης ποιότη-
τας εδάφη και λειτουργεί ως εδαφικό υπόστρωμα, επιτρέποντας την αναδιαμόρφωση 
της μορφολογίας του εδάφους και την εκ νέου φύτευση. 

Αυτή η πειραματική, διεπιστημονική πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 
2007, με πιλοτική εφαρμογή σε παλιό λατομείο σχιστολίθου, κοντά στο εργοστάσιο
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της Εταιρείας, καθώς επίσης και σε λατομεία στη Βρετανία. Ειδικές ημερίδες ενημέ-
ρωσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2006, στη Βρετανία και σε 
άλλες χώρες της Ε.Ε., το 2007. Παράλληλα, έγιναν σχετικές δημοσιεύσεις σε έντυπα 
και ηλεκτρονικά μέσα με στόχο την ευρύτερη διάδοση της πρωτοβουλίας αυτής και 
των αποτελεσμάτων της. 

Κοινωνικά Οφέλη 

●	 	βελτίωση της διαχείρισης και της αξιοποίησης των απορριμμάτων,
●	 	συστηματική μείωση του όγκου απορριμμάτων για απόθεση στους ΧΥΤΑ, 
●	 	ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων κοινά αποδεκτών προς όφελος των τοπικών 

κοινοτήτων, του φυσικού περιβάλλοντος και του ευρύτερου κοινωνικού συνό-
λου, 

●	 	διάδοση καινοτόμων προσεγγίσεων για το περιβάλλον, την αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος και τη δενδροφύτευση, 

●	 	ενίσχυση της συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με επιχειρήσεις, όπως 
επίσης και των επιχειρήσεων με τοπικές κοινότητες και φορείς. 

Εταιρικά Οφέλη

●	 	ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας, μεθόδων πρακτικής εφαρμογής και εμπειριών, 

●	 	αντιμετώπιση προβλημάτων αποκατάστασης σε περιοχές με ιδιαίτερα ζητήματα,

●	 	επέκταση των δυνατοτήτων συνεργασίας με τοπικές κοινότητες, εκπαιδευτικά 
και επιστημονικά ιδρύματα, 

●	 	ανταλλαγή εμπειριών και τεχνικών μεθόδων με άλλες επιχειρήσεις και άλλους 
κλάδους.

2ο Παράδειγμα

Περιγραφή Πρακτικής 

Η παγκόσμια κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα έχει αυξηθεί 
έξι φορές, ενώ ήδη το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού στερείται την πρόσβαση 
σε καθαρό νερό. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της διαφύλαξης και σωστής δια-
χείρισης των υδάτινων πόρων της γης, η Εταιρεία ξεκίνησε το 2006, έπειτα από 1,5 
χρόνο προετοιμασίας και σχεδιασμού, το πρόγραμμα «Αποστολή νερό». Περιλαμβά-
νει μια σειρά πολλαπλών δράσεων, μεταδίδοντας το μήνυμα της υπεύθυνης κατανά-
λωσης νερού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στόχο έχει την ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση όλων των Ελλήνων σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση και τη σωστή δια-
χείριση των υδάτινων πόρων. 
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Κατά τη διάρκεια του 2007 πραγματοποιήθηκαν: 

●	 	εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα ΜΜΕ (τόσο σε τηλεόραση, 
ραδιόφωνο και έντυπα εθνικής εμβέλειας και κλαδικά περιοδικά όσο και σε 
έντυπα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, όπως και καταχωρήσεις σε 
τοπικές εφημερίδες), 

●	 	διανομή εντύπων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνι-
κού συνόλου για τη σωστή διαχείριση του νερού (τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, 
μοιράστηκαν περισσότερα από 80.000 έντυπα), 

●	 	υποστήριξη περιβαλλοντικών εκδηλώσεων όπως αυτές που πραγματοποιήθη-
καν από την UNESCO στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκό-
σμιας ημέρας νερού,

●	 	υποστήριξη και συμμετοχή σε συνέδρια με στόχο την ανάδειξη και ευαισθητο-
ποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος της μη-σωστής διαχείρισης, αλλά και της προστασίας των υδάτινων πόρων, 

●	 	δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας (www.apostolinero.gr), για αναλυτική ενημέ-
ρωση μέσα από το διαδίκτυο. 

Κοινωνικά Οφέλη 

●	 	ευαισθητοποίηση σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση νερού, 

●	 	κατανόηση και συνειδητοποίηση ότι είναι ένας φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια,

●	 	πληροφόρηση για τρόπους μείωσης της κατανάλωσης και κατανόηση της ζωτι-
κής του σημασίας για τη ζωή στον πλανήτη.

Εταιρικά Οφέλη
●	 	προστασία φυσικών πόρων απαραίτητων στην παραγωγική διαδικασία της εται-

ρείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο βελτίωσης της διαχείρισης του 
νερού και της αποδοτικής χρήσης του, η κατανάλωση νερού στην εταιρεία μει-
ώθηκε, από το 2003 έως το 2006, κατά 16 %, 

●	 	ανάπτυξη σχέσεων με κοινωνικούς εταίρους, 

●	 	ενίσχυση φήμης και ισχυροποίηση περιβαλλοντικού προφίλ.

3ο Παράδειγμα

Περιγραφή Πρακτικής 

Η Εταιρεία, υιοθετώντας την παγκόσμια ανησυχία για την κλιματική αλλαγή και την 
προστασία του περιβάλλοντος, δημιούργησε το πρόγραμμα «Green Εταιρεία «. Το 
πρόγραμμα εστιάζεται στην ευαισθητοποίηση όλων, κυρίως των νέων, σε θέματα 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, αναδει-
κνύοντας την ανάγκη ανάληψης δράσης από όλους μας. Σημαντική δράση στο πλαί-
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σιο του προγράμματος αποτελεί η σειρά προβολών της βραβευμένης με Όσκαρ ται-
νίας-ντοκιμαντέρ «Μία Ενοχλητική Αλήθεια» σε μαθητές Λυκείων της Βορείου Ελλά-
δος. Σε απόλυτη συνεργασία με τις τοπικές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης πραγματοποιείται η προβολή της ταινίας σε μαθητές Α’ Λυκείου, ενώ με το τέλος 
των προβολών αναπτύσσεται διάλογος με αντικείμενο τους προβληματισμούς που 
πηγάζουν από την ίδια την ταινία. Μάλιστα, όπου αυτό είναι εφικτό, στις εκδηλώσεις 
δίνει το «παρών» και η περιβαλλοντική Μ.Κ.Ο. «Ecoweek», με στόχο την παροχή 
προς τους μαθητές απαντήσεων σε ερωτήματά τους για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Κάθε προβολή προγραμματίζεται να συνοδεύεται από εικαστικό διαγωνισμό 
με στόχο την αποτύπωση των σκέψεων και ανησυχιών των μαθητών για το περι-
βάλλον. Τα έργα των μαθητών αξιολογούνται από ειδική επιτροπή καθηγητών και 
οι νικητές βραβεύονται σε σχετική τελετή. Η αρχή έγινε από την πόλη της Θεσσαλο-
νίκης, ακολούθησε ο Νομός Κιλκίς, ενώ υπάρχει σχετικός σχεδιασμός για την πόλη 
των Σερρών. Στις προβολές που ήδη πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν περισσότε-
ροι από 800 μαθητές. 

Κοινωνικά Οφέλη 
●	 	ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων για το μείζον περιβαλ-

λοντικό ζήτημα και δυνατότητα έκφρασης των προβληματισμών τους. 

Εταιρικά Οφέλη
●	 	ενίσχυση του περιβαλλοντικού προσώπου της εταιρείας στη συνείδηση των 

καταναλωτών και γενικότερα των κοινωνικών μετόχων (stakeholders),

●	 	βάσει της άποψης πως το επιχειρείν στο μέλλον θα αξιολογείται σύμφωνα με 
την κοινωνικά υπεύθυνη στάση, η Εταιρεία αναμένεται να κερδίσει το «στοί-
χημα» της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.

4ο Παράδειγμα

Περιγραφή Πρακτικής 

Η εξόρυξη καολινούχου αργίλου στο ορυχείο της Χαλέπας Μήλου ξεκίνησε το 1971 
και τελείωσε το 1986 χωρίς καμία μέριμνα για την αποκατάσταση του τοπίου από την 
εταιρεία που είχε τότε την εκμετάλλευσή του. Ως αποτέλεσμα, μπαίνοντας κάποιος με 
το πλοίο στον κόλπο της Μήλου, μία από τις πρώτες εικόνες που αντίκρυζε ήταν αυτή 
του εγκαταλειμμένου ορυχείου της Χαλέπας, εικόνα που έβλεπαν καθημερινά και οι 
κάτοικοι του νησιού. Η κακή αυτή «κληρονομιά» υποβάθμιζε τη δέσμευση του εξορυ-
κτικού κλάδου για υπεύθυνη εκμετάλλευση. Όταν η Διεύθυνση Δασών της Νομαρ-
χίας Κυκλάδων ζήτησε τη συνδρομή της Εταιρείας για την αποκατάστασή του, η εται-
ρεία ανταποκρίθηκε θετικά σε όλες τις φάσεις της αποκατάστασης: 

●	 	στην αρχική φάση του σχεδιασμού, η συνδρομή της Εταιρείας περιλάμβανε 
τοπογραφικές αποτυπώσεις, τοπογραφικά σχέδια και τεχνογνωσία. 
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●	 	από το φθινόπωρο του 2005 μέχρι και την άνοιξη του 2006, συγκεντρώθηκαν 
και αποθηκεύτηκαν περίπου 15.000 κυβικά μέτρα επιφανειακού χώματος για να 
χρησιμοποιηθούν στην ανάπλαση του ορυχείου. 

●	 	ακολούθησε φύτευση με 6.000 τοπικά είδη φυτών που καλλιεργούνταν στο 
φυτώριο της εταιρείας από το 2004, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση 
Δασών, ειδικά για τον σκοπό αυτό, 

●	 	τέλος, τον Ιανουάριο του 2007, έγινε σε όλη την αποκαταστημένη περιοχή υδρο-
σπορά ποωδών φυτών με υλικά και μηχανήματα της εταιρείας. 

Το έργο της αποκατάστασης συνεχίζεται με τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης. 

Κοινωνικά Οφέλη

●	 	αποκατάσταση του ορυχείου της Χαλέπας σε απάντηση παγίου αίτηματος της 
κοινωνίας της Μήλου προς τους τοπικούς φορείς του νησιού. 

Εταιρικά Οφέλη

●	 	αναγνώριση από τις κρατικές υπηρεσίες, της τεχνογνωσίας και της άρτιας δου-
λειάς που γίνεται από την Εταιρεία στον τομέα της αποκατάστασης τοπίου, 

●	 	ηθική επιβράβευση της προσπάθειας ετών της εταιρείας και των αρμοδίων στε-
λεχών της, 

●	 	απόδειξη της ευαισθησίας, αλλά και ενεργής κοινωνικής συνεισφοράς προς το 
νησί της Μήλου με ένα έργο «ορατό» από όλους.

ΣΥΝΟΨΗ

Στη δεύτερη ενότητα του βίβλου κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση διάφορων πρακτικών 
που στοχεύουν στον περιορισμό των επιπτώσεων των μικρών κυρίως επιχειρήσεων στο 
φυσικό περιβάλλον.

Στο πρώτο κεφάλαιο, περιγράφουμε τις κατηγορίες και κυριότερες πηγές προέλευσης των 
απορριμμάτων και αποβλήτων, καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές που ακολουθούνται 
στη διαχείρισή τους. Έμφαση δίνουμε στην παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της ανα-
κύκλωσης και των τρόπων με τους οποίους αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί αποτελε-
σματικά σε μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, περιγράφουμε τις διαδικασίες εφαρμογής της 
ανακύκλωσης και σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης γενικότερα στα υλικά συσκευασίας, 
σε χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, σε ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές και σε λιπα-
ντικά έλαια.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφουμε πρακτικές για την εξοικονόμηση πόρων, κατάλληλες 
για εφαρμογή σε μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, εξηγούμε συνοπτικά τη δομή, τόσο των 
συστημάτων διαχείρισης ενέργειας όσο και των αντίστοιχων για το νερό και προτείνουμε 
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απλά, πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή τους. Έμφαση δίνουμε στον τομέα της εξοικονό-
μησης ενέργειας στα κτίρια, εφόσον αυτά απορροφούν σημαντικό κομμάτι των συνολικών 
ενεργειακών καταναλώσεων σε μικρές επιχειρήσεις. 

Στο ίδιο κεφάλαιο περιγράφουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ηλιακή, Αιολική, Γεω-
θερμία, Υδροηλεκτρική, Βιομάζα, από Κύματα και Παλίρροιες) και τις βασικές εφαρμογές 
τους 

Στο τρίτο κεφάλαιο, εξηγούμε τι είναι οι πράσινες μεταφορές και ποια τα σημαντικά πλεο-
νεκτήματα και οφέλη που αποφέρει η υιοθέτησή τους στις επιχειρήσεις. Στο ίδιο κεφάλαιο, 
δίνουμε κάποιες προτάσεις για εφαρμογή πρακτικών πράσινων μεταφορών σε μικρές 
κυρίως επιχειρήσεις. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, περιγράφουμε εν συντομία δύο ακόμη τομείς επιχειρηματικής 
δράσης (τις Αντιρρυπαντικές πρακτικές και τεχνολογίες και τις πρακτικές Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης) που, μολονότι μοιάζουν άσχετες μεταξύ τους, εξυπηρετούν και οι δύο την 
προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια της λειτουργίας μιας 
επιχείρησης. 
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
  1. Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες των στερεών απορριμμάτων και αποβλήτων ;  

  2. Τι σημαίνουν τα 3 Rs στη διαχείριση απορριμμάτων ;

  3. Αναφέρατε μερικά ανακυκλώσιμα υλικά. 

  4. Τα υπολείμματα τροφών είναι ανακυκλώσιμα ;

  5. Αναφέρατε μερικές προτάσεις για μείωση της ποσότητας χαρτιού που καταναλώ-
νουμε.

  6. Για ποιο λόγο τα πλαστικά απορρίμματα θεωρούνται ιδιαίτερα εχθρικά προς το 
περιβάλλον ; 

  7. Πού οδηγούνται τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού μετά τη 
συλλογή τους ; 

  8. Πώς κατηγοριοποιούνται τα οφέλη από την εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμά-
των;

  9. Με ποιες κατηγορίες μέτρων επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και περιορι-
σμός των άσκοπων ενεργειακών καταναλώσεων σε μια επιχείρηση ;

10. Με ποιους μηχανισμούς συμβαίνουν οι θερμικές απώλειες στα κτίρια ;

11. Τι ονομάζεται υδρολογικό ισοζύγιο σε έναν τόπο ;

12. Ποιες είναι οι συνηθέστερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη συγκρά-
τηση σωματιδίων ; 

13. Τι περιλαμβάνει το στάδιο της προεπεξεργασίας στα συστήματα βιολογικού καθα-
ρισμού ;

14. Αναφέρετε μερικά απλά παραδείγματα πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης σε περιβαλλοντικά θέματα.
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Ασκήσεις 2 (Πολλαπλής επιλογής)  
1.  Ποια βασική μέθοδος (τελικής) διάθεσης των απορριμμάτων έχει παραληφθεί από τη 

λίστα;
	 ● η ανεξέλεγκτη εναπόθεση (ανοιχτή χωματερή),
 ● η λιπασματοποίηση,
 ● η καύση,
 ● η σφράγιση σε ειδικά δοχεία και η αποθήκευσή τους σε ειδικούς χώρους.

2. Ποιος στόχος της ανακύκλωσης έχει παραληφθεί από τη λίστα ;
	 ● εξοικονόμηση ενέργειας,
	 ● μείωση της ρύπανσης,
	 ● διαφύλαξη των αποθεμάτων πρώτων υλών,
	 ● απορρύπανση του περιβάλλοντος από τα αποτιθέμενα υλικά,
	 ● δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

3.  Ποιο από τα παρακάτω ανακυκλούμενα μέταλλα παράγεται πρωτογενώς από τον 
βωξίτη ;

 α) χάλυβας,
 β) σίδηρος,
 γ) αλουμίνιο,
 δ) μόλυβδος,
 ε) κασσίτερος,
 ζ) ψευδάργυρος.

4. Σημειώστε ποιο από τα παρακάτω υλικά μπορεί να ανακυκλώνεται συνέχεια:
	 ● χαρτί    ❏

	 ● πλαστικό   ❏

	 ● μέταλλα  ❏

	 ● γυαλί   ❏

	 ● ελαστικά  ❏

5.  Τοποθετήστε με τη σωστή σειρά, σύμφωνα με τις αρχές της εναλλακτικής Διαχείρισης 
Απορριμμάτων, τις παρακάτω πρακτικές:

	 ● Ανακύκλωση
	 ● Ανάκτηση
	 ● Αποφυγή
	 ● Επαναχρησιμοποίηση
	 ● Τελική διάθεση
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6.  Με ποια σειρά ταξινομούνται τα μερίδια των ενεργειακών καταναλώσεων των παρα-
κάτω βασικών τομέων της οικονομίας στην Ελλάδα ;

	 ● Οικιακός τομέας
	 ● Μεταφορές
	 ● Βιομηχανία
	 ● Αγροτικός τομέας 
	 ● Τριτογενής τομέας

7.  Στον παρακάτω πίνακα, αντιστοιχήστε τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις 
κατηγορίες κόστους που ανήκουν.  

Μηδενικό κόστος

Χαμηλό κόστος

Υψηλό κόστος 

Εγκατάσταση απλών συστημάτων ελέγχου
●  Εφαρμογή μονώσεων - Τα συστήματα ανάκτησης θερμότητας
●  Το κλείσιμο των διακοπτών όταν δεν λειτουργούν κάποιες εγκατα-

στάσεις
● Η επισκευή των διαρροών 
● Η συμπαραγωγή θερμότητας ηλεκτρισμού 
● Η επαναρρύθμιση των συστημάτων ελέγχου
● Η συντήρηση των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων 
● Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο

 
8.  Η εντύπωση για αρνητικό υδρολογικό ισοζύγιο στην Ελλάδα δικαιολογείται για τους 

κατοίκους :
	 ● των μεγαλουπόλεων,
	 ● των νησιών των Κυκλάδων,
	 ● των ορεινών περιοχών,
	 ● για όλους τους παραπάνω,
	 ● για κανέναν από τους παραπάνω.

9. Ποια μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας έχει παραληφθεί από τη λίστα ;
	 ● Ηλιακή, 
	 ● Αιολική, 
	 ● Υδροηλεκτρική, 
	 ● από Βιομάζα,
	 ● από Κύματα και Παλίρροια.
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10.  Στον παρακάτω πίνακα, αντιστοιχήστε το μέσον μεταφοράς με τον φυσικό αποδέκτη 
που ρυπαίνει κυρίως:

Οδικώς

Σιδηροδρομικώς

Αεροπορικώς

Δια θαλάσσης

Ατμόσφαιρα

Νερά

Έδαφος

11.  Υπάρχει στην παρακάτω λίστα κάποια πρακτική που κατά τη γνώμη σας δεν ταιριάζει με 
τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για θέματα περιβάλλοντος ;

	 ● Συμμετοχή σε δενδροφυτεύσεις και αναδασώσεις,
	 ● Ομιλίες ευαισθητοποίησης σε σχολεία,
	 ● Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Οργανώσεων,
	 ● Υιοθέτηση πάρκων και πλατειών, 
	 ● Υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης,
	 ● Εκτέλεση έργων αποκατάστασης τοπίου.

Ασκήσεις 3 (Σωστό – Λάθος)   
1. Η ανακύκλωση εφαρμόζεται μόνο σε στερεά υλικά.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Στους μπλε κάδους Ανακύκλωσης ρίχνουμε μόνο χαρτί και πλαστικά. 

    Σωστό                                              Λάθος

3. Ένας τόνος χαρτί που ανακυκλώνεται σώζει τη ζωή 7 δέντρων ετησίως.

    Σωστό                                              Λάθος

4. Το χαρτί μπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς.

    Σωστό                                              Λάθος
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5.  Η ηλεκτρική ενέργεια που δαπανάται για την κατασκευή ενός αλουμινένιου κουτιού 
αρκεί για να λειτουργήσει ένα ψυγείο τρεις ολόκληρες ώρες.

    Σωστό                                              Λάθος

6.  Τα κουτιά από κονσέρβες τροφίμων ανακυκλώνονται μαζί με τα κουτάκια αλουμινίου.

    Σωστό                                              Λάθος

7. Το πλαστικό τύπου ΡΕΤ είναι το φιλικό προς το περιβάλλον πλαστικό.

    Σωστό                                              Λάθος

8.  Η ελεγχόμενη εναπόθεση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
απαγορεύεται από τον νόμο.

    Σωστό                                              Λάθος

9. Η καύση Λιπαντικών ελαίων απαγορεύεται από τον νόμο.

    Σωστό                                              Λάθος

10.  Ένα πλήρες πρόγραμμα ενεργειακής διαχείρισης περιλαμβάνει και εκπόνηση μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

    Σωστό                                              Λάθος

11. Στόχος της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

    Σωστό                                              Λάθος

12. Η Πυρηνική Ενέργεια ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

    Σωστό                                              Λάθος

13.  Οι εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σχεδιάζονται ανάλογα με τις 
ανάγκες των χρηστών. 

    Σωστό                                              Λάθος

14. Οι καταλύτες των αυτοκινήτων είναι συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

    Σωστό                                              Λάθος

15.  Η απομάκρυνση των στερεών σωματιδίων γίνεται στο στάδιο της προεπεξεργασίας στα 
συστήματα βιολογικού καθαρισμού.

    Σωστό                                              Λάθος
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16.  Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) αναφέρεται στις ενέργειες των πολιτών της 
Ευρώπης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων.

    Σωστό                                              Λάθος
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Παράρτημα

    Απαντήσεις ερωτήσεων
1. Τα αστικά στερεά απορρίμματα, τα τοξικά στερεά απόβλητα και τα ειδικά απόβλητα. 

2. Επαναχρησιμοποίηση (Reuse) - Μείωση (Reduce) - Ανακύκλωση (Recycle).

3. Το χαρτί, το αλουμίνιο, το γυαλί, ορισμένα πλαστικά, τα μέταλλα….

4.  Είναι ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της λιπασματοποίησης 
(κομποστοποίησης) ή της αναερόβιας χώνευσης.

5.  α) φωτοτυπίες και στις δύο όψεις β) να χρησιμοποιούμε άχρηστα χαρτιά για πρόχειρα 
(π.χ. λογαριασμοί, διαφημιστικά) γ) όταν γράφουμε μια-δυο λέξεις να μην πετάμε το 
χαρτί αλλά να το γεμίζουμε δ) στην καθαριότητα να μη χρησιμοποιούμε χαρτιά, αλλά 
καθαρά πανιά…

6.  Αποσυντίθενται με πολύ αργό ρυθμό:  Ένα πλαστικό μπουκάλι αποσυντίθεται σε 450 
χρόνια, ενώ ένα χαρτί σε 4 - 6 εβδομάδες. Επειδή ελευθερώνονται τοξικές ουσίες είτε 
στο χώμα είτε στον αέρα που εισέρχονται σταδιακά στην τροφική αλυσίδα.

7.  Σε ειδικές αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας όπου γίνεται είτε επισκευή και επα-
ναχρησιμοποίηση είτε αποσυναρμολόγηση για εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέρ-
γειας κατά την ανακύκλωσή τους.

8. Σε περιβαλλοντικά, οικονομικά-αναπτυξιακά και κοινωνικά.

9.  α) με επεμβάσεις σε συστήματα που διαμορφώνουν την ενεργειακή συμπεριφορά 
της επιχείρησης (π.χ. ενεργειακές επεμβάσεις σε κτίρια, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, 
συσκευές κ.λπ.) και β) με Διαχειριστικές πρακτικές. 

10.  α) μέσα από τα δομικά στοιχεία του κελύφους μέσω αγωγής, μεταφοράς και ακτινοβο-
λίας και β) μέσω του αερισμού. 

11.  Υδρολογικό ισοζύγιο σε κάθε τόπο ορίζεται η διαφορά της ποσότητας νερού που φτά-
νει από την ατμόσφαιρα (με μορφή κατακρημνισμάτων) και εκείνης που απομακρύνε-
ται προς την ατμόσφαιρα (με τη μορφή υδρατμών).

12. Οι Κυκλώνες, τα Ηλεκτροστατικά φίλτρα και τα Σακόφιλτρα. 

13.  Το στάδιο της προεπεξεργασίας περιλαμβάνει συνήθως δεξαμενές εξισορρόπησης 
της ροής ή της συγκέντρωσης, τεχνικές εξουδετέρωσης όξινων ή βασικών αποβλή-
των, διεργασίες απομάκρυνσης ελαίων και τοξικών συστατικών.

14. Συμμετοχή σε δενδροφυτεύσεις και αναδασώσεις, ομιλίες ευαισθητοποίησης σε σχο-
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λεία, εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα αιμοδοσίας, υιοθέτηση πάρκων και πλατειών 
είναι μερικές μόνο από τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν αναλάβει 
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ασκήσεις 2 (Πολλαπλής επιλογής)  
1. Η ελεγχόμενη εναπόθεση (υγειονομική ταφή).

2.  Έχει παραληφθεί ο στόχος της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, που θεωρείται 
από τους πιο σημαντικούς.

3. γ) το αλουμίνιο.

4. Τα υλικά που μπορούν να ανακυκλώνονται συνέχεια είναι τα μέταλλα και το γυαλί.

5.  Η σωστή σειρά είναι: Αποφυγή, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Ανάκτηση, Τελική 
διάθεση.

6.  Η σειρά (και τα αντίστοιχα ποσοστά), σύμφωνα με στοιχεία του 2006, είναι: Μεταφο-
ρές (39,6 %), Οικιακός τομέας (25,6 %), Βιομηχανία (19,6 %), Τριτογενής τομέας (9,7 %), 
Αγροτικός τομέας (5,5 %). (Το 1990, η βιομηχανία υπερτερούσε του οικιακού τομέα και 
ο αγροτικός τομέας του τριτογενούς).

7.

 Μέτρα μηδενικού κόστους: 

 ● Το κλείσιμο των διακοπτών όταν δεν λειτουργούν κάποιες εγκαταστάσεις

 ● Η επισκευή των διαρροών 

 ● Η επαναρρύθμιση των συστημάτων ελέγχου

 Μέτρα χαμηλού κόστους:

 ● Η συντήρηση των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων 

 ● Εγκατάσταση απλών συστημάτων ελέγχου

 ● Εφαρμογή μονώσεων 

 Μέτρα υψηλού κόστους: 

 ● Τα συστήματα ανάκτησης θερμότητας

 ● Η συμπαραγωγή θερμότητας ηλεκτρισμού

 ● Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο 

8.  Η (εσφαλμένη) εντύπωση για αρνητικό υδρολογικό ισοζύγιο στην Ελλάδα δικαιολο-
γείται σε περιοχές με λίγες βροχοπτώσεις. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ανήκουν σε 
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τέτοιες περιοχές, όπως και τα νησιά των Κυκλάδων. Αντίθετα, σε πολλές ορεινές περι-
οχές της χώρας βρέχει (και χιονίζει) γενικά περισσότερο. 

9. Έχει παραληφθεί η γεωθερμία.

10.  Οι οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές ρυπαίνουν κυρίως την ατμό-
σφαιρα. Οι θαλάσσιες ρυπαίνουν κυρίως τις θάλασσες.

11.  Η απάντηση είναι Όχι. Όλες οι πρακτικές που περιέχονται στη λίστα μπορούν να αποτε-
λέσουν πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Ασκήσεις 3 (Σωστό – Λάθος)  
1. Λάθος ! Εφαρμόζεται και σε υγρά και σε απορρίμματα σε χύδην μορφή (π.χ. τέφρες).

2. Λάθος! Ρίχνουμε και μέταλλα και γυαλιά.

3. Λάθος ! Σώζει περίπου 17 δένδρα.

4.  Λάθος ! Μπορεί να ανακυκλωθεί το πολύ επτά φορές, καθώς οι ίνες του σε κάθε ανα-
κύκλωση γίνονται όλο και πιο αδύναμες.

5. Σωστό !

6. Λάθος !

7. Σωστό !

8. Σωστό !

9. Σωστό !

10. Λάθος ! Περιλαμβάνει τεχνοοικονομική μελέτη. 

11.  Λάθος ! Στόχος της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικών 
συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση μη ανα-
νεώσιμης ενέργειας.

12. Λάθος !

13. Σωστό !

14. Σωστό !

15. Λάθος ! Γίνεται στο στάδιο της πρωτογενούς επεξεργασίας.

16. Λάθος !
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      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
	 1.  Eθνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 

(ΕΟΜΜΕΧ), Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 
Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηματικότητας για Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις, 2009, σελ. 114.

   http://observatory.eommex.gr/eommex/egxeiridio_prasinis-
epixeirimatikotitas.pdf

 2.  Για θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας, σχετικές εκδόσεις του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

   Ο κατάλογος των εκδόσεων είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: 
http://www.cres.gr/kape/publications/download.htm

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες
	 Ελληνικές
	 ●  Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
http://www.imegsevee.gr

	 ●  Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
http://www.gsevee.gr

	 ●  Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και 
Χειροτεχνίας 
http://www.eommex.gr 
http://observatory.eommex.gr/eommex/

	 ●  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
http://www.acci.gr

	 ●  Πράσινη Πύλη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
http://ermis.acci.gr/green

	 ●  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, EnviroHelp for Business
http://www3.aegean.gr/environment/eda/Envirohelp/greece/index.html

	 ●  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
http://www.cres.gr

	 ●  Greenpeace, Ελλάδα
http://www.greenpeace.org/greece
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	 ●  Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
http://www.mindev.gov.gr/

	 ●  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
http://www.ypeka.gr

	 ●  Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών 
http://www.esyne.gr/

	 ●  Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
http://www.elinyae.gr

	 ●  Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ( Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε.
http://www.esyd.gr

	 ●  Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
http://www.ellet.gr/

	 ●  Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
http://www.esee.gr/

	 ●  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
http://www.sev.org.gr/

	 ●  Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (HELP-FORWARD Network = HΕLlenic Project FOR 
Wider Application of R&D) 
http://www.help-forward.gr/el/index/index.php

	 ●  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
http://www.rae.gr

	 ●  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
http://www.tee.gr

	 ●  Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)
http://www.eedsa.gr

	 ●  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013
http://www.espa.gr

	 ●  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιβάλλον, Ελληνική σελίδα
http://ec.europa.eu/environment/index_el.htm

	 ●  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιχειρήσεις και Βιομηχανία, Ελληνική σελίδα
http://ec.europa.eu/enterprise/index_el.htm

	 ●  Eco SMEs, Ελληνική σελίδα
http://www.ecosmes.net/cm/navContents?l=EL&navID=info&subNav
ID=1&pagID=6

Διεθνείς
	 ●  Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/
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	 ●  Eco SMEs
http://www.ecosmes.net

	 ●  United Nations Environment Programme
http://www.unep.org

	 ●  European Environmental Agency
http://www.eea.europa.eu

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.indd   151 11/6/12   10:32 PM



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.indd   152 11/6/12   10:32 PM



153Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  2  |  Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Τ Η  Μ Ι Κ Ρ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

Βιβλιογραφία

Εθνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), Εθνικό 
Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηματι-
κότητας για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, 2009, σελ. 114.

http://observatory.eommex.gr/eommex/egxeiridio_prasinis-epixeirimatikotitas.pdf
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Οδηγός Καλών Πρακτικών ελαχιστοποίησης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ και φιλικότερης λειτουργίας 
προς την πόλη – γειτονιά, σελ. 20.

http://ermis.acci.gr/green/images/OdigosKalonPraktikon.pdf
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Συνοπτική Παρουσίαση της Περιβαλλοντι-

κής Νομοθεσίας που επηρεάζει τη λειτουργία των ΜΜΕ, σελ. 47.
http://ermis.acci.gr/green/images/PerivalontikiNomothesia.pdf
Enforce, Energy Auditors Network, Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια, 

σελ. 60. http://enforce-een.eu/gre/uploads/File/Dissemination/Greek%20Practical%20
Guide.pdf

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Εργαστήριο Διαχεί-
ρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Εθνική Νομοθεσία για το Περιβάλλον, 7 Τόμοι, 
2010, σελ. 5376.

http://www.ct.aegean.gr/people/pavlogeorgatos/el/gelen.html
Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο), Γιάννης Ζήσης, Πράσινο Επιχει-

ρείν, 2003, σελ. 503. 
http://www.solon.org.gr/downloads/Prasino%20Epixeirein_Zisis%20Giannis__solon.org.

gr%200-502.pdf
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, 

Τόμος Α, Το Φυσικό Περιβάλλον, Κεφάλαιο 1, Οικολογικά Συστήματα (Συγγραφέας: Μ. 
Αριανούτσου), Κεφάλαιο 2, Γεωλογία (και Γεωτεχνική) (Συγγραφέας: Κ. Σταματόπουλος, 
Κεφάλαιο 3, Υδρολογία (Συγγραφείς: Π. Παναγιωτίδης, Α. Δημητρακόπουλος), Κεφάλαιο 
4, Μετεωρολογία (Συγγραφέας: Κ. Καρτάλης), 1999, σελ. 1-272.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλ-
λον, Τόμος Β1, Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Μέρος Β, Ενέργεια, Κεφάλαιο 1, Ανάγκες 
σε Ενέργεια και Συμβατικές Μορφές Ενέργειας (Συγγραφέας: Δ. Μαρίνος-Κουρής) και 
Κεφάλαιο 2, Ανανεώσιμες /Εναλλακτικές και Ήπιες Μορφές Ενέργειας. (Συγγραφείς: Θ. 
Τσούτσος και Γ Σκίκος), 1999, σελ. 219-355.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, 
Τόμος Β2, Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Μέρος Γ, Περιβαλλοντικά Προβλήματα, Κεφά-
λαιο 1, Ανθρωπογενείς Δραστηριότητες και Μορφές Περιβαλλοντικής Όχλησης (Συγγρα-
φέας: Κ. Νικολάου), Κεφάλαιο 2, Ρύποι και Απόβλητα (Συγγραφέας: Κ. Νικολάου), και 
Κεφάλαιο 3, Υποβάθμιση Περιβάλλοντος και Επιπτώσεις στον Άνθρωπο (Συγγραφείς: Δ. 
Χρυστούλας και Κ. Νικολάου), 1999, σελ. 1-135.

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Μικρο-
μεσαίες Επιχειρήσεις, Ο δρόμος για την ανταγωνιστική και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σελ. 8.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.indd   153 11/6/12   10:32 PM



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΉΣΉ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

στη μικρή επιχείρηση

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

Νικόλαος Παπαμανώλης

Π
ΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν
ΤΙΚΗ

 Π
ΡΟ

ΣΤΑΣΙΑ και ΕΞΟ
ΙΚΟ

Ν
Ο

Μ
Η

ΣΗ
 ΕΝ

ΕΡΓΕΙΑΣ στη μικρή επ
ιχείρηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων        
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Νικόλαος Παπαμανώλης
Ο Νικόλαος Παπαμανώλης είναι 
Αναπληρωτής Καθηγητής του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Είναι πτυχιούχος Φυσικός, 
διπλωματούχος Αρχιτέκτων, 
κάτοχος μεταπτυχιακού στη Φυσική 
Περιβάλλοντος και διδακτορικού 
στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία. 

Είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων 
και πολλών επιστημονικών 
εργασιών και άρθρων σε θέματα 
αρχιτεκτονικής τεχνολογίας και 
περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στη μικρή επιχείρηση

 Πράσινες Πολιτικές στη Μικρή Επιχείρηση 

 • Περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μικρής επιχείρησης
 • Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Οικολογική σήμανση προϊόντων
 • Περιβαλλοντική νομοθεσία για τη λειτουργία της μικρής επιχείρησης
 • Πράσινες πολιτικές της Ε.Ε. για τις μικρές επιχειρήσεις

 Πράσινες Πρακτικές στη Μικρή Επιχείρηση
 • Διαχείριση απορριμμάτων
 • Εξοικονόμηση πόρων
 • Πράσινες μεταφορές
 • Πρακτικές πράσινης επιχειρηματικότητας 

Το Ινστιτούτο Μικρών 

Επιχειρήσεων της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη 

κερδοσκοπικός φορέας 

υλοποίησης μελετών και ερευνών 

για θέματα που αφορούν στις 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις της βιοτεχνίας, του 

εμπορίου και των υπηρεσιών. 

Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί το 

φορέα τεκμηρίωσης, ανάπτυξης, 

υποστήριξης και προβολής των 

θέσεων και προτάσεων της 

ΓΣΕΒΕΕ για την οικονομία, την 

απασχόληση, τη φορολογία, την 

ασφάλιση, την εκπαίδευση - 

κατάρτιση και τα επαγγελματικά 

προσόντα. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει 

πιστοποιητικό διαχειριστικής 

επάρκειας δικαιούχου 

και παράλληλα είναι 

θεσμοθετημένος φορέας 

παροχής υπηρεσιών διά βίου 

εκπαίδευσης (ν.3879/2010) για το 

ανθρώπινο δυναμικό των μικρών 

επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr




