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Περίληψη Έκθεσης   
 

Η συγκεκριµένη έκθεση παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά µε τα 

περιβαλλοντικά προφίλ, τις πρακτικές και τις ανάγκες ενίσχυσης 66 µικρών 

και µεσαίου µεγέθους  επιχειρήσεων σε τέσσερα  κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Τσεχία και Ελλάδα). Η 

περίληψη των κυριοτέρων ευρηµάτων παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Οι Επιχειρήσεις 
  

 20 επιχειρήσεις  ήταν από το Ηνωµένο Βασίλειο, 17 από την 

Ιρλανδία, 15 από την Ελλάδα και 14 από την Τσεχία 

 οι επιχειρήσεις  από το Ηνωµένο Βασίλειο και την Τσεχία 

προέρχονταν από τον βιοµηχανικό τοµέα µεταποίησης, ενώ αυτές 

από την Ιρλανδία και την Ελλάδα προέρχονταν από τον τοµέα 

επεξεργασίας τροφίµων. 

 11 επιχειρήσεις ήταν πολύ µικρές επιχειρήσεις, 26 ήταν µικρές 

επιχειρήσεις  και 29 ήταν µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις.  

 Το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων είχε τζίρο λιγότερο από 2 

εκατοµµύρια €, ενώ µόνο δύο επιχειρήσεις είχαν τζίρο µεγαλύτερο 

από 30 εκατοµµύρια €.  

 

Περιβαλλοντικά Προφίλ 
 

 Όλοι οι ερωτηθέντες κατείχαν ανώτατες θέσεις : 26 ήταν 

διευθυντές και 40 ήταν προϊστάµενοι (ενώ µόλις 9 είχαν στους 

τίτλους τους τη λέξη «υπεύθυνος περιβάλλοντος») 

 Όλοι οι ερωτηθέντες ήταν υπεύθυνοι για  περιβαλλοντικά θέµατα 

 Οι ερωτηθέντες στις επιχειρήσεις µε λιγότερους από 50 

εργαζόµενους συνήθως ήταν διευθυντές µε διευρυµένες 

αρµοδιότητες, ενώ εκείνοι που ήταν τυπικά διευθυντές στις 

µεγαλύτερες µικροµεσαίες  επιχειρήσεις είχαν πιο συγκεκριµένες 

αρµοδιότητες (υποδεικνύοντας  ότι ο ρόλος του περιβάλλοντος 
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είναι µια διαδικασία που εξελίσσεται, κυρίως στις µικρότερες 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις) 

 Η ανάδειξη της περιβαλλοντικής λειτουργίας έχει σχετικά 

πρόσφατη εξέλιξη και ουσιαστικά οφείλεται σε συγκεκριµένα 

γεγονότα (π.χ. περιβαλλοντικά ατυχήµατα, καταγγελίες ή 

νοµοθετικές πρωτοβουλίες) 

 Οι ερωτηθέντες ασχολούνταν ελάχιστο χρόνο µε τα 

περιβαλλοντικά θέµατα  

 Οι διευθυντές στις µικρότερες εταιρίες διαθέτουν λιγότερο χρόνο 

σε περιβαλλοντικά θέµατα απ’ ότι οι προϊστάµενοι στις 

µεγαλύτερες εταιρίες  

 Οι περισσότερες εταιρίες  δεν έχουν περιβαλλοντική πολιτική 

 Οι περισσότερες εταιρίες δεν συντάσσουν περιβαλλοντικές 

εκθέσεις 

 Οι περισσότερες εταιρίες δεν έχουν σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

 Οι περισσότεροι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν ότι οι εταιρίες είχαν 

περιβαλλοντικές προκλήσεις: κυρίως αυτές που σχετίζονταν µε 

την παραγωγή αποβλήτων και την συµµόρφωση µε την 

νοµοθεσία.  

 

Περιβαλλοντικές Πρακτικές  των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων  
 

 Μόνο 10 (15%) επιχειρήσεις πραγµατοποιούσαν περιβαλλοντικό 

έλεγχο, κάποιοι έλεγχοι γίνονταν από επίσηµες εξωτερικές υπηρεσίες 

και  σε κάποιοι άλλοι έλεγχοι γίνονται  εσωτερικά από τους 

εργαζόµενους της επιχείρησης 

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν σχεδιάζουν να πραγµατοποιήσουν 

περιβαλλοντικό έλεγχο στο µέλλον 

 Οι επιχειρήσεις θα διενεργούσαν περιβαλλοντικό έλεγχο µόνο αν η 

νοµοθεσία τους εξανάγκαζε 

 Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται επιπλέον κατάρτιση και 

πόρους ώστε να ελέγχουν  σωστά τις δραστηριότητές τους 
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 Ένας αριθµός ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις τους είχαν 

αναλάβει κάποια αξιολόγηση για να βελτιώσουν  την περιβαλλοντικής 

τους επίδοση–αν και ήταν πολύ συχνά ασαφείς, ανεπίσηµοι και 

αντιδραστικοί 

 Ένας αριθµός ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις είχαν 

αναλάβει κάποια πρωτοβουλία να βελτιώσουν την περιβαλλοντική 

τους επίδοση- αν και αναλάµβαναν αυτές τις  πρωτοβουλίες για 

µεµονωµένα και ασήµαντα ζητήµατα  

 Οι επιχειρήσεις δεν αναλαµβάνουν περιβαλλοντική πρωτοβουλία 

εκτός κι αν έχουν αύξηση στην απόδοση της επιχείρησης & 

οικονοµικά κέρδη 

 Υπάρχει ελάχιστες ενδείξεις ότι οι προµηθευτές συνεργάζονται  µε τις 

επιχειρήσεις για να ξεπεράσουν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

 Η νοµοθεσία θεωρήθηκε ως η κινητήρια δύναµη  για την 

περιβαλλοντική επίδοση και ακολουθείται  από τα κέρδη και την 

αποδοτικότητα 

  

Νοµικά Θέµατα 
 

 Οι περισσότεροι ερωτηθέντες παραδέχτηκαν ότι δέχτηκαν πίεση 

από την περιβαλλοντική νοµοθεσία 

 Οι περισσότεροι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η περιβαλλοντική 

νοµοθεσία που αφορά τα απόβλητα ήταν η κυριότερη πηγή 

πίεσης 

 Οι περισσότεροι ερωτηθέντες παραδέχτηκαν ότι οι εταιρίες 

έκαναν κάποια βήµατα ως αποτέλεσµα της περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας 

 Ένα µεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων έχει την αίσθηση ότι η 

περιβαλλοντική νοµοθεσία είναι απαραίτητη και σηµαντική 

 

Η Εµπειρία σε Θέµατα  Ενίσχυσης και Ανάγκες Υποστήριξης 
 

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις ποτέ δεν αναζήτησαν βοήθεια για να 

επιλύσουν διάφορα περιβαλλοντικά ζητήµατα 
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 Στις περιπτώσεις που υπήρξε βοήθεια, η βοήθεια αυτή συνήθως 

αφορούσε µοναδικά ή µεµονωµένα ζητήµατα 

 ∆εν υπάρχει ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις ανέπτυξαν µακρυπρόθεσµες 

ή σταθερές σχέσεις µε τους φορείς υποστήριξης  

 Οι ερωτηθέντες γενικά είχαν την αίσθηση ότι οι µηχανισµοί 

υποστήριξης ήταν ανεπαρκείς ή ότι δεν µπορούσαν να τους 

βοηθήσουν εξαιτίας της έλλειψης γνώσεων και αντίληψης. 

 Οι ερωτηθέντες είχαν την αίσθηση ότι η υποστήριξη είναι πολύ 

πολύπλοκη, πολύ γραφειοκρατική, πολύ γενική και πολύ δύσκολη να 

επιτευχθεί,  

 Οι περισσότεροι ερωτηθέντες είχαν την επίγνωση ότι οι επιχειρήσεις  

τους µπορούσαν να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση 

και ότι θα µπορούσαν να επωφεληθούν από κάποια σχετική 

υποστήριξη 

 Η σηµαντικότερη ανάγκη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ήταν η 

πληροφόρηση σχετικά µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, και 

ακολουθούν η άµεση καθοδήγηση και η ατοµική υποστήριξη, η 

οικονοµική ενίσχυση και η πληροφόρηση για την βελτίωση της 

εκπαίδευσης-η οποία είχε σχετικά χαµηλή προτεραιότητα 

 Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να εµπιστεύονται εκείνους που τους 

προσφέρουν υποστήριξη-ήταν εµφανές ότι οι επίσηµοι κυβερνητικοί 

φορείς  θα ήταν οι πιο κατάλληλοι για να προσφέρουν υποστήριξη 

 Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις επιθυµούν οποιαδήποτε υποστήριξη 

που αφορά την συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και 

την µείωση των δαπανών της επιχείρησης 

 Τα εµπόδια που παρουσιάζονται σχετικά µε την υποστήριξη των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων  είναι το κόστος, ο χρόνος, η ποιότητα 

και η διαθεσιµότητα 

 

Συµπεράσµατα και Υποδείξεις 
 

 Η περιβαλλοντική επίδοση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων  

καθορίζεται από την ανάγκη συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική 

νοµοθεσία  
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 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι υπάρχοντες µηχανισµοί υποστήριξης δεν 

παρέχουν στις µικροµεσαίες  επιχειρήσεις τις πληροφορίες που 

χρειάζονται για να συµµορφωθούν µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

 Απαιτείται ένα πρόγραµµα συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική 

νοµοθεσία το οποίο πρέπει να είναι πιο φιλικό προς τον χρήστη και 

να  είναι διαθέσιµο στις ευρωπαϊκές µικροµεσαίες  επιχειρήσεις  

 Η ιστοσελίδα EnviroHelp αποτελεί το προσχέδιο για µία πλατφόρµα 

συµµόρφωσης στο διαδίκτυο, η οποία βοηθά τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις τόσο να προσδιορίσουν τις νοµικές τους υποχρεώσεις 

όσο και να αναζητήσουν την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη 

 Η ιστοσελίδα EnviroHelp παρέχει κατάλληλες πληροφορίες στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις (κάτι που γίνεται για πρώτη φορά) ώστε να 

δηµιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι κατάλληλα 

προσαρµοσµένο µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των συγκεκριµένων 

επιχειρήσεων        

 Η Ε.Ε. πρέπει να υιοθετήσει την ιστοσελίδα EnviroHelp και να την 

προωθήσει και στα 25 κράτη µέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. 

 Η ιστοσελίδα EnviroHelp πρέπει να υποστηρίζεται και σε τοπικό 

επίπεδο 
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Ευχαριστίες   
 

Η επίτευξη της συγκεκριµένης έκθεσης οφείλεται σε µεγάλο βαθµό από την 

ευγενική βοήθεια και υποστήριξη πολλών υπηρεσιών και ατόµων. Θα 

θέλαµε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το  

πρόγραµµα χρηµατοδότησης Leonardo Da Vinci που µας προσέφεραν 

οικονοµική βοήθεια (Αριθµός Συµφωνίας: UK/02/B/F/PP/129_515). 

Ευχαριστούµε επίσης την υπηρεσία Leonardo Da Vinci, την Ecotec και το 

γραφείο διασύνδεσης Faye Liaison για τις άριστες συµβουλές και την 

καθοδήγηση που προσέφεραν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος.  

 

Η επίτευξη του έργο µας οφείλεται επίσης και από την υποστήριξη πολλών 

συναδέλφων από διάφορες συµµετέχουσες χώρες: 

  

Ηνωµένο Βασίλειο 
Ευχαριστούµε ιδιαίτερα στους Jon Cotgrove (Groundwork Stoke-on-Trent), 

David Hallam (Staffordshire Business and Environment Network), Regina 

Duggan (Environment Agency), Roger Wilson (Envirowise), Keith Marsh 

(Association of Ceramic Training and Development), Peter Cooke 

(StokeWorks), Bob Green (Engineering and Employers Federation), Julie 

Adshead (University of Salford), Kim Tinline (Dundee University), Nigel 

Barrett (Business Link) and Lionel Grant (Bennett Architectural Aluminium 

Solutions).  Είµαστε επίσης ευγνώµονες και από τους συναδέλφους µας στο 

Πανεπιστήµιο Staffordshire για τη βοήθεια τους και συγκεκριµένα στους: 

Chris Franses, Agne Prochorskaite, Keith Morton, Ruby Hammer, Roy 

Edwards, Darren Coles, Stephen Cleary, Marjory Caloco and Elizabeth 

Pfleiger. 

 

Ιρλανδία 
Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τους: Pat Moynihan και John Simon (FAS, National 

Employment & Training Authority),   και Jim Flynn (Ex-Dairygold) για την 

βοήθεια τους κατά την διάρκεια του προγράµµατος. Επίσης ευχαριστούµε 

τους συναδέλφους µας από το πανεπιστήµιο CPPU-UCC, Jillian Murphy και 

Renee Marin για την βοήθεια που πρόσφεραν. 

 9



 

Ελλάδα  
 
Τσεχία 
 

Τέλος, η πραγµατοποίηση του προγράµµατος θα ήταν αδύνατη χωρίς τη 

γενναιόδωρη υποστήριξη των διευθυντών και των προϊστάµενων οι οποίοι 

αφιλοκερδώς προσέφεραν το χρόνο τους για να µας βοηθήσουν.    
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Εισαγωγή 
 

Τον Νοέµβριο του 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω του προγράµµατος 

Leonardo Da Vinci, χρηµατοδότησε το πρόγραµµα Euro-Waste: µία 

πιλοτική έρευνα διάρκειας τριών ετών-πρόγραµµα ανάπτυξης, το οποίο 

εξετάζει τις ανάγκες περιβαλλοντικής υποστήριξης των  µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων στην Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Τσεχία.  Η 

έρευνα αυτή έχει δείξει ότι οι ευρωπαϊκές µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

ανταποκρίνονται µε τον ίδιο τρόπο στα διάφορα περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

Επίσης η συγκεκριµένη έρευνα έδειξε ότι οι ΜΜΕ καθοδηγούνται από την 

ανάγκη να συµµορφωθούν µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και ότι δε 

υπάρχουν οι διαθέσιµοι πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να επιτευχθεί η 

συγκεκριµένη συµµόρφωση. 

   

Η ιστοσελίδα EnviroHelp δηµιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις παραπάνω 

ανάγκες.  Είναι ουσιαστικά µία παροχή βοήθειας βασισµένη στο διαδίκτυο 

που δίνει την δυνατότητα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν 

την περιβαλλοντική νοµοθεσία που τις επηρεάζει και βοηθάει τις ΜΜΕ να  

συµβαδίσουν µε αυτή.  Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιήσουν την ιστοσελίδα EnviroHelp σαν µία πλατφόρµα για να 

διερευνήσουν διάφορα πρότυπα, όπως πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και οικολογικά σήµατα και βοηθάει τις ΜΜΕ να προχωρήσουν 

και πέρα από τη συµµόρφωση της νοµοθεσίας.  Η ιστοσελίδα EnviroHelp θα 

ολοκληρωθεί το Νοέµβριο του 2005, µετά από µία σειρά σεµιναρίων που θα 

γίνουν τον Σεπτέµβριο του 2005 στις Βρυξέλες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση 

της ιστοσελίδας είναι: www.envirohelp.eu.com   ή    www.envirohelp.gr 

 

Στο πρόγραµµα EuroWaste συµµετείχαν τέσσερα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και 

συγκεκριµένα: το Πανεπιστήµιο του Staffordshire (Μεγάλη Βρετανία), το 

Πανεπιστήµιο του College-Cork (Ιρλανδία), το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

(Ελλάδα) και το Πανεπιστήµιο του Brno (Τσεχία).  Το πρόγραµµα έχει 

παρακολουθηθεί από µία πολύ-πειθαρχική κατευθυντήρια επιτροπή που 

αποτελείται από εργοδότες και εµπορικά επιµελητήρια, αντιπροσώπους των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, περιβαλλοντικούς οργανισµούς και νοµοθέτες.  
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Σαν πιλοτικό  πρόγραµµα η ιστοσελίδα EnviroHelp καλύπτει µόνο τις 4 

συµµετέχουσες χώρες.  Για να καλύψει τις ανάγκες όλων των ευρωπαϊκών 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων απαιτείται περαιτέρω και συνεχής υποστήριξη 

από την Ε.Ε. 

 

Μικρές και Μεσαίου Μεγέθους Επιχειρήσεις (στην Ευρώπη) 
 
Η µικροµεσαία επιχείρηση ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003) 

ως µία επιχείρηση µε λιγότερο από 250 εργαζόµενους που έχει τζίρο 

λιγότερο από €50εκ. ή συνολικό ισολογισµό λιγότερο από €43εκ.  Ο όρος 

µικροµεσαία επιχείρηση έχει ευρύτερη έννοια, η οποία µπορεί να 

υποδιαιρεθεί περαιτέρω, σε πολύ µικρή (micro), µικρή και µεσαία 

επιχείρηση. Η κάθε κατηγορία  οριοθετείται από διαφορετικό αριθµό 

εργαζοµένων, τζίρο και όρια ισολογισµού (δες Πίνακα 1).  Ο Πίνακας 1 

δείχνει ότι οι πολύ µικρές επιχειρήσεις έχουν λιγότερο από δέκα 

εργαζόµενους ενώ οι µικρές επιχειρήσεις έχουν από 10 έως 49 

εργαζόµενους και οι µεσαίες επιχειρήσεις έχουν από 50 έως 249 

εργαζόµενους.  Η µεγαλύτερη πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην ευρύτερη 

ταξινόµηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ µικρές επιχειρήσεις.  

  

Πίνακας 1: Υποκατηγορίες των ΜΜΕ 

Υποκατηγορία Αριθµός 
Εργαζοµένων 

Τζίρος ή Συνολικός 
Ισολογισµός 

Μεσαίες < 250 ≤ € 50 εκατ. ≤ € 43 εκατ. 

Μικρές < 50 ≤ € 10 εκατ. ≤ € 10 εκατ. 

Πολύ Μικρές < 10 ≤ € 2 εκατ. ≤ € 2 εκατ. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003) 

 

Ο Likanen (2000) είχε αναφέρει ότι υπήρχαν σχεδόν 18 εκατοµµύρια  

µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ένας αριθµός ο οποίος θα  

αυξηθεί µετά την είσοδο των 10 νέων κρατών µελών στην Ε.Ε. το 2004.  Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003α) και ο ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης) αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τις εθνικές οικονοµίες.  Για παράδειγµα, το 
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66% του εργατικού δυναµικού της Ε.Ε. απασχολείται στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις.  Το ποσοστό αυτό  είναι υψηλότερο και εκείνο των Ηνωµένων 

Πολιτειών (42%) και της Ιαπωνίας (33%).  Οι Μικροµεσαίες επιχειρήσεις 

επίσης αποδίδουν το 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και 

αποτελούν σηµαντική πηγή πλούτου και καινοτοµίας (Arias-Aranda et al, 

2001; PIU/SBS,2001). 

 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τον πραγµατικό αριθµό και το ποσοστό των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις τέσσερις συµµετέχουσες χώρες.  Η 

Μεγάλη Βρετανία, η τέταρτη µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου και η χώρα 

µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό, έχει τις περισσότερες µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις ενώ η Ιρλανδία, µε τον λιγότερο πληθυσµό, έχει τις λιγότερες. 

 

 

Πίνακας 2: Πραγµατικός αριθµός και Ποσοστό των ΜΜΕ  

Πραγµατικός Αριθµός και Ποσοστό των ΜΜΕ 

Χώρα Πραγµατικός 
Αριθµός 

Ποσοστό 

Μεγάλη Βρετανία 2,226,000  

Τσεχία 914,000  

Ιρλανδία 97,000  

Ελλάδα 771,000  
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Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και Περιβάλλον 
 

Ενώ συνολικά το οικονοµικό αντίκτυπο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

είναι θετικό, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για το περιβαλλοντικό τους 

αντίκτυπο ή τα περιβαλλοντική προβλήµατα που προκαλούν (KPMG 1997, 

Petts 2000).  Η έκθεση Marshall (1998) υπολόγισε ότι οι βρετανικές 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποδίδουν το 60% των συνολικών εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα από το σύνολο των επιχειρήσεων και ότι υπήρχε 

ουσιαστικό περιθώριο βελτίωσης στην ενεργειακή απόδοση και στην µείωση 

των εκποµπών.  Έχει επίσης υπολογιστεί ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

αποδίδουν το 70% της συνολικής ρύπανσης (Hillary 1995, KPMG,1997, 

Groundwork,1998).  Ακόµη οι ΜΜΕ θεωρούνται επίσης ότι είναι υπεύθυνες 

για το 60% των εµπορικών αποβλήτων (Environment Agency 2002) και για 

το 80% των γεγονότων ρύπανσης (Environment Agency 2003).  Στις Κάτω 

Χώρες οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις  είναι υπεύθυνες για το 36% των 

αέριων εκποµπών CFC και για το 24% των αποβλήτων (Hoevengel & 

Wolters 2000).  Η περιβαλλοντική επίδραση των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων είναι συσσωρευτική, επειδή   πολλές µικρές δραστηριότητες 

παράγουν µία σηµαντική περιβαλλοντική επίδραση (Hillary, 1995, 2000; 

Welford,  1994; Schaper, 2002; Gunningham 2002; Petts 2000). O 

Gunningham (2002) επίσης υποστηρίζει ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

έχουν µεγαλύτερη περιβαλλοντική επίδραση ανά µονάδα από τις 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

 

Ανησυχητικά, το 1995 το 22% από τους ιδιοκτήτες/µάνατζερ των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν είχαν κανένα αντίκτυπο στο 

περιβάλλον, ενώ το 2002 ο αριθµός αυτός αυξήθηκε στο 48% (Environment 

Agency, 2002).  ∆εν υπάρχει καµία ένδειξη που να υποστηρίζει αυτή την 

άποψη-πράγµατι το πιο πιθανό είναι ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις  

«αγνοούν την περιβαλλοντική τους επίδραση» (Gunningham, 2002).  Το 

γεγονός αυτό, ίσως να µπορεί να εξηγήσει από την άγνοιά που έχουν οι 

ΜΜΕ, όσον αφορά την περιβαλλοντική νοµοθεσία. Σύµφωνα µε την έρευνα 

που πραγµατοποιήθηκε από τον William και Lynch-Wood (2001), προέκυψε 

ότι το 63% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είχαν µόνο µία γενική γνώση 
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των  νοµικών τους υποχρεώσεών.  Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή (2002) 

υποστηρίζει ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι «ευπρόσβλητα 

υπάκουες» υπό την έννοια ότι δεν γνωρίζουν αρκετά για την περιβαλλοντική 

νοµοθεσία ώστε να διαβεβαιώσουν ότι συµµορφώνονται µε αυτή. 

 

Περισσότερο ενθαρρυντικά, πολλοί ιδιοκτήτες και διευθυντές µικρών 

επιχειρήσεων πιστεύουν ότι το περιβάλλον είναι ένα σηµαντικό θέµα και 

υποστηρίζουν την προστασία του (Schaper, 2002).  Ωστόσο, η ενηµέρωση 

για τα επίσηµα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, για συγκεκριµένους 

περιβαλλοντικούς νόµους και διορθωτικές διαδικασίες είναι ελάχιστη.  Οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις επίσης είναι λιγότερο πιθανόν να προβούν σε 

περιβαλλοντικά προγράµµατα βελτίωσης από ότι οι µεγάλες εταιρίες, να 

υιοθετήσουν µία γραπτή περιβαλλοντική πολιτική, να κάνουν χρήση ενός 

επίσηµου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, ή να εφαρµόσουν ένα 

περιβαλλοντικό έλεγχο.  Η υπάρχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να ξεπεράσουν τα εσωτερικά και 

εξωτερικά εµπόδια εάν πρόκειται να συµµετάσχουν περισσότερο ενεργά σε 

υπεύθυνες περιβαλλοντικές δραστηριότητες.  Τα εσωτερικά εµπόδια, τα 

οποία παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επικείµενη πρόοδο, είναι οι πόροι, η 

νοοτροπία, η κουλτούρα της εταιρίας και η επίγνωση (Hillary, 1999). 
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Μεθοδολογία 
 

Πλαίσιο 1: Περιεχόµενα  του Ερωτηµατολογίου 

• Μέρος 1: Γενικές Πληροφορίες της 
Επιχείρησης  (µέγεθος, τζίρος, 
εργαζόµενοι κ.λ.π.) 

• Μέρος 2: Πρακτικές των ΜΜΕ 
Συστηµατικής Παρακολούθησης  των 
Εισροών  

• Μέρος 3: Πρακτικές των ΜΜΕ 
Συστηµατικής Παρακολούθησης  των
Εκροών  

• Μέρος 4: Οργανωτική Υποχρέωση 
• Μέρος  5: Νοµικά Θέµατα 
• Μέρος 6: Εκπαίδευση και Ανάγκες 

Υποστήριξης 

Η έλλειψη εµπειρίας από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα η 

έλλειψη εργασιών, οι οποίες  συγκρίνουν τις πρακτικές των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων σε διαφορετικές χώρες µέλη της ΕΕ, απαίτησε µία 

προσέγγιση απόκτησης 

πληροφοριών, έτσι ώστε να 

κατανοήσουµε τις 

περιβαλλοντικές πρακτικές 

των επιχειρήσεων.  Είναι 

επίσης σηµαντικό να πούµε, 

ότι οι συγκεκριµένες 

πληροφορίες ήταν επαρκώς 

συγκροτηµένες έτσι ώστε να 

µπορέσουµε να κάνουµε  

συγκρίσεις και στις τέσσερις 

χώρες µέλη της Ε.Ε.  Μετά 

από µία εκτενή επανεξέταση η οµάδα του προγράµµατος ανέπτυξε ένα ηµι-

συγκροτηµένο πρωτόκολλο συνέντευξης- ανοικτών ερωτήσεων, το οποίο  

θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε κάθε χώρα.  Στην ουσία, η ηµι-

συγκροτηµένη συνέντευξη «είναι µία συνέντευξη  µε προκαθορισµένες 

ερωτήσεις, υπό την  µορφή ανοιχτών ερωτήσεων που γίνονται σε όλους 

τους ερωτηθέντες µε τον ίδιο τρόπο» (York, 1998:40).  Το άτοµο που 

πραγµατοποιούσε  την συνέντευξη είχε ένα οδηγό συνέντευξης (µία λίστα 

ελέγχου ερωτήσεων). Επίσης το άτοµο αυτό και ο ερωτώµενος είχαν την 

ελευθερία να συζητήσουν ευρύτερα και σχετικά θέµατα.  Οι ηµί-

συγκροτηµένες συνεντεύξεις έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι σχετικά άµεσες 

στην προετοιµασία τους, η συνέντευξη κατευθύνεται άµεσα στον 

απαιτούµενο στόχο και συγχρόνως από το συγκεκριµένο είδος συνέντευξης 

προκύπτουν  λεπτοµερείς πληροφορίες.  Η αξιοπιστία των δεδοµένων που 

προκύπτουν από την συνέντευξη, εξαρτάται από την ικανότητα του ατόµου 

που πραγµατοποιεί την συνέντευξη (Patron, 1990) και γι’ αυτό το λόγο 

επιλέχθηκαν έµπειροι ερευνητές έτσι ώστε να πραγµατοποιήσουν τις 

συνεντεύξεις σε κάθε συµµετέχουσα χώρα.  Επίσης για να διασφαλιστεί η 
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συνέπεια της συνέντευξης έγινε και  µία συνάντηση των συνεργατών του 

προγράµµατος έτσι ώστε οι ερωτήσεις να γίνουν πειθαρχηµένα και µε 

έγκυρο τρόπο.     

 

Το ερωτηµατολόγιο είχε χωριστεί σε έξι µέρη (δες Πλαίσιο 1).  Περιείχε 

κυρίως ποιοτικές και ανοιχτές ερωτήσεις, αν και είχε και κάποιες ποσοτικές 

ερωτήσεις που αφορούσαν το µέγεθος της εταιρίας, το τζίρο και το 

καθεστώς ιδιοκτησίας.  Το ερωτηµατολόγιο αρχικά δοκιµάστηκε σε δύο 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις για κάθε χώρα.  Μετά από κάποια ανάλυση του 

ερωτηµατολογίου και µικρές αλλαγές στη γραµµατική, οι συνεργάτες του 

προγράµµατος επιβεβαίωσαν ότι το ερωτηµατολόγιο θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί για ολόκληρη τη µελέτη.  Επίσης οι συνεργάτες του 

προγράµµατος πραγµατοποίησαν συνέντευξη σε 66 µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις µέσα σε εννέα µήνες.  Ο Πίνακας 3 δείχνει τον ακριβή αριθµό 

και το ποσοστό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν και 

έδωσαν συνέντευξη σε κάθε χώρα. 

 

Πίνακας 3: Ο Αριθµός των Συνεντεύξεων για κάθε Συµµετέχουσα Χώρα  

Συµµετέχουσα  
Χώρα 

Ο Πραγµατικός Αριθµός 
των Επιχειρήσεων 

Το Ποσοστό των 
Επιχειρήσεων  

Μεγάλη Βρετανία 20 30.3 % 

Τσεχία 14 21.2% 

Ελλάδα 15 22.7% 

Ιρλανδία 17 25.8% 

Σύνολο 66 100% 

 

Το θέση του ερωτηθέντα στην επιχείρηση ήταν αρκετά σηµαντική επειδή  οι 

συνεντεύξεις θα διαρκούσαν από µία έως και δύο ώρες.  Ενώ οι 

περισσότεροι άνθρωποι είναι προετοιµασµένοι να απαντήσουν σε τρεις ή 

τέσσερις ερωτήσεις χωρίς να υπάρξει προηγούµενη προειδοποίηση, οι 

οργανωµένες  συνεντεύξεις διαρκούν περισσότερο και πρέπει να 

κανονιστούν και να εγκριθούν προκαταβολικά (Easter Smith et al, 2002).  

Εποµένως, οι συνεντεύξεις που έγιναν, είχαν προκαθοριστεί και 

πραγµατοποιήθηκαν µε τα κατάλληλα  άτοµα (π.χ. µάνατζερ ή τους 
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αρχαιότερους σε σειρά διευθυντές) ώστε οι αποκρινόµενοι να έχουν το 

κύρος, το χρόνο και τη σχετική γνώση του αντικειµένου. Οι συνεντεύξεις 

που έγιναν καταγράφηκαν και αργότερα µεταφέρθηκαν γραπτώς.  Η 

καταγραφή είναι χρήσιµη όταν πραγµατοποιείται µία ποιοτική έρευνα, 

επειδή προσφέρει µία ολοκληρωµένη (προφορική) εικόνα της συνέντευξης.  

Ο Heritage (1984) υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες  καταγραφής και γραπτής 

µεταφοράς των συνεντεύξεων είναι πολύτιµες επειδή βοηθούν στη µνήµη, η 

εξέταση είναι πιο σωστή σχετικά µε το τι έχει πει ο ερωτούµενος και 

βοηθούν στο να εξαλειφθούν οι ισχυρισµοί του ατόµου που πραγµατοποιεί 

την συνέντευξη  (ανάλυση απαντήσεων µε προκατάληψη). Τα 

µειονεκτήµατα της καταγραφής και της γραπτής µεταφοράς των δεδοµένων 

από την συνέντευξη είναι τα εξής: τεράστιες απαιτήσεις σε πόρους και 

χρόνο, ανάγκη για καλό–και αξιόπιστο- καταγραφικό εξοπλισµό και η 

ανάγκη για υψηλό επίπεδο διπλωµατίας από το πρόσωπο που 

πραγµατοποιεί τη συνέντευξη (επειδή η καταγραφή µπορεί να αποδειχθεί 

αποθαρρυντική από τους ερωτηθέντες).  Αφού οι συνεντεύξεις 

µεταφέρθηκαν γραπτώς, τα ποσοτικά στοιχεία της συνέντευξης αναλύθηκαν 

κάνοντας χρήση  του  στατιστικού λογισµικού SPSS ενώ τα ποιοτικά 

στοιχεία αναλύθηκαν κάνοντας χρήση του λογισµικού N-Vivo.  Το λογισµικό 

N-Vivo επιλέχθηκε επειδή είναι ευέλικτο και φιλικό προς το χρήστη 

(Sincovics et al 2005), χρήσιµο για την εύρεση των στατιστικών σχέσεων  

(Morse and Richards,2002) και αποτελεσµατικό όταν απαιτούνται 

εξονυχιστικές αναλύσεις (Gibbs,2002). 
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Αποτελέσµατα 
 

Γενικά Προφίλ 
 

Στα αποτελέσµατα παρουσιάζονται γενικές-ουσιαστικές πληροφορίες 

σχετικά µε τον αριθµό των εργαζοµένων, την βιοµηχανική ταξινόµηση και 

τον τζίρο των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 

Αριθµός Εργαζοµένων 
 

Το Σχήµα 1 δείχνει ότι οι περισσότερες εταιρίες είχαν από 11 έως και  250 

εργαζόµενους.  Μόνο 11 εταιρίες ήταν πολύ µικρές επιχειρήσεις και η 

κατανοµή των µικρών (26) και µεσαίων (29) επιχειρήσεων ήταν περίπου η 

ίδια.  Επειδή οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν στη µικρή και µεσαία 

κλίµακα χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να κατανοήσουµε τις πολύ 

µικρές επιχειρήσεις µε τον ίδιο λεπτοµερή τρόπο. 

 

Προφίλ  Αριθµού  Εργαζοµένων ανά Χώρα-Είδος Επιχείρησης 
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Σχήµα 1: Το Προφίλ του Αριθµού Εργαζοµένων ανά Χώρα-Είδος Επιχείρησης  
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Συνολικά από τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα, οι Ελληνικές 

και οι Ιρλανδικές είχαν τους λιγότερους εργαζόµενους από τις Τσέχικες και 

της Μεγάλης Βρετανίας.  Γενικά υπήρχε µεγαλύτερος αριθµός Ελληνικών 

και Ιρλανδικών πολύ µικρών επιχειρήσεων και λιγότερων µεσαίων 

επιχειρήσεων απ’ ότι στη Τσεχία και την Μεγάλη Βρετανία.  Αυτό είναι ένα 

σηµαντικό στοιχείο που ερευνάται και παρακάτω στην βιοµηχανική 

ταξινόµηση και στον τζίρο. 

 

Βιοµηχανική Ταξινόµηση 
 

Για λόγους πολιτισµικών συγκρίσεων κάθε συνεργάτης εστιάστηκε σε µία 

τοπική και γεωγραφικά κυρίαρχη βιοµηχανία. Στην Μεγάλη Βρετανία και την 

Τσεχία  επιλέχτηκαν  οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που προέρχονταν από 

τον βιοµηχανικό κατασκευαστικό τοµέα εξαιτίας της σηµαντικότητας αυτών 

των βιοµηχανιών στις περιοχές West Midlands και Brno αντίστοιχα.  Οι 

Ελληνικές και Ιρλανδικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις προέρχονται από τη 

βιοµηχανία παραγωγής τροφίµων λόγω της σηµασίας του συγκεκριµένου  

τοµέα στις τοπικές και αγροτικές οικονοµίες.  Όλες οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις µεταποιούν τα εισαχθέντα υλικά (π.χ. τρόφιµα, ξύλο ή µέταλλο) 

σε ηµι-ολοκληρωµένα ή ολοκληρωµένα προϊόντα.  Γενικά οι επιχειρήσεις 

παραγωγής τροφίµων απασχολούσαν λιγότερους εργαζόµενους, εάν και το 

γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται από τον τρόπο επιλογής του δείγµατος. 

 
Τζίρος 
 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν να  προσδιορίσουν τον τζίρο των 

εταιριών τους σε ευρώ. Λόγω της ευαισθησίας που παρουσιάζει η 

συγκεκριµένη  πληροφορία, δηµιουργήσαµε  µία λίστα από κατηγορίες 

τζίρου.  Το Σχήµα 2 δείχνει ότι 23 (34.8%) επιχειρήσεις είχαν τζίρο λιγότερο 

από €2 εκατ., η οποία ήταν και η µεγαλύτερη κατηγορία µέσα στο δείγµα.  

Οι περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις σ’ αυτή τη κατηγορία 

προέρχονται από την Ελλάδα και την Ιρλανδία, που σηµαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις  στον τοµέα επεξεργασίας  τροφίµων έχουν και τον λιγότερο 
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τζίρο (ίσως αυτή η διαφορά  να οφείλεται στον τρόπο που επιλέχτηκαν οι 

επιχειρήσεις).  Μόνο 2 εταιρίες είχαν τζίρο περισσότερο από €30εκατ., ενώ 

οι υπόλοιπες επιχειρήσεις  είχαν τζίρο που διακυµαίνεται από  2 εκατ. έως 

και 30 εκατ. ευρώ. 
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Τσεχία Ελλάδα Ιρλανδία Μεγάλη Βρετανία

Σχήµα 2: Το Προφίλ του Τζίρου ανά Χώρα 

 
Συνοψίζοντας, το δείγµα είχε ίδιο αριθµό µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 

και περιορισµένο αριθµό πολύ µικρών επιχειρήσεων.  Όλες οι επιχειρήσεις 

προέρχονται από το τοµέα  µεταποίησης προϊόντων. Οι επιχειρήσεις από 

την Ιρλανδία και την Ελλάδα ανήκαν στον τοµέα επεξεργασίας τροφίµων και 

αυτές της Μεγάλης Βρετανίας και Τσεχία προέρχονται  από τον ευρύτερο 

βιοµηχανικό-κατασκευαστικό  τοµέα.  Οι Ελληνικές και Ιρλανδικές 

επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους εργαζόµενους και είχαν µικρότερους 

τζίρους  από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της 

Τσεχίας.      
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Περιβαλλοντικά Προφίλ 
 

Στους συµµετέχοντες της έρευνας  ζητήθηκε να σχολιάσουν τον τίτλο 

εργασίας τους, τις ευθύνες τους και πόσο χρόνο αφιερώνουν 

αντιµετωπίζοντας θέµατα που αφορούν το περιβάλλον.  Ερωτήθηκαν 

επίσης για την αδειοδότηση  των εταιριών τους, τις περιβαλλοντικές 

πολιτικές, τις περιβαλλοντικές  εκθέσεις , τα συστήµατα περιβαλλοντικής  

διαχείρισης  και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

 

 
Απαιτήσεις Αδειοδότησης  
 

Οι περισσότερες (26) επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίµων χρειαζόταν 

τουλάχιστον ένα είδος αδειοδότησης.   Η πιο κοινή άδεια για τις επιχειρήσεις 

στην Ιρλανδία ήταν η άδεια απόρριψης αποβλήτων από τις τοπικές αρχές 

(λόγω του µεγέθους τους) ενώ η αδειοδότηση  στις ελληνικές επιχειρήσεις 

αφορούσε  ουσιαστικά την «άδεια λειτουργίας», η οποία  ουσιαστικά 

καλύπτει όλη την νοµοθεσία.  Στην Μεγάλη Βρετανία, 2 επιχειρήσεις είχαν 

άδεια ολοκληρωµένου ελέγχου ρύπανσης (IPC) από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, 2 είχαν άδεια ελέγχου αέριας ρύπανσης από την τοπική 

αρχή (LAAPC) και 2 είχαν άδεια εκροής υδάτων από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος.  Στην Τσεχία η αδειοδότηση  ποικίλει, από τις άδειες 

διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, την διαχείριση  χηµικών ουσιών,  την 

χρήση  επιφανειακών υδάτων και την εκροή υγρών αποβλήτων. 

 
Πίνακας 4: Απαίτηση Αδειοδότησης από τις Επιχειρήσεις που Συµµετείχαν 
στην Έρευνα  

 

 Μεγάλη Βρετανία Τσεχία Ελλάδα Ιρλανδία Σύνολο 
Ναι 6 (30%) 9 (64%) 13 (87%) 13 (76%) 41 (62,1%) 
Όχι 14 (70%) 5 (36%) 2 (13%) 4 (24%) 25 (37,9%) 
Σύνολο 20 (100%) 14 (100%) 15 (100%) (17 (100%) 66 (100%) 
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Καθήκοντα και Υπευθυνότητες 
 

Όλοι οι ερωτηθέντες είχαν ανώτερες θέσεις στις επιχειρήσεις που 

εργάζονταν, είτε ήταν διευθυντές ή προϊστάµενοι.  Όπως δείχνουν και τα 

δεδοµένα  του Πίνακα 5, οι προϊστάµενοι είχαν µία πιο ευρύτερη κλίµακα 

καθηκόντων  από ότι οι διευθυντές.  Οι διευθυντές ήταν συχνά διευθυντές 

διοίκησης ενώ οι προϊστάµενοι συσχετίζονταν άµεσα µε ένα ή 

περισσότερους λειτουργικούς ρόλους.  Ο Πίνακας 5 δείχνει πόσες φορές 

εµφανίστηκε στα καθήκοντα των  προϊσταµένων µία συγκεκριµένη ιδιότητα,  

όπως υπεύθυνος  περιβαλλοντικής διαχείρισης  ή υπεύθυνος ποιότητας. 

 

 
Πίνακας 5: Καθήκοντα Ερωτηθέντων   

Καθήκοντα και Ευθύνες  Μεγάλη 
Βρετανία 

Τσεχία Ελλάδα Ιρλανδία Σύνολο 

∆ιευθυντές  5 3 9 8 26 
15 11 6 9 40 
4 4 5 6 22 
4 3 1 1 9 
4 1 2 3 10 
6 - - - 6 
2 1 1 1 5 
1 - - 1 2 

Προϊστάµενοι 
Παραγωγής 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας 
Υγιεινής & Ασφάλειας 
Με Γενικό Τίτλο 
Με Τεχνικό Τίτλο 
Άλλοι 4 1 - 1 1 

Σύνολο 20 14 15 17 66 
 

Αν και όλοι οι προϊστάµενοι είχαν ευθύνη σε περιβαλλοντικά θέµατα, µόνο 9 

(13,6%) παρουσίαζαν τη λέξη περιβάλλον στον τίτλο τους (και αυτοί ήταν 

όλοι προϊστάµενοι). Οι ερωτηθέντες από επιχειρήσεις µε λιγότερους από 50 

εργαζόµενους ήταν συνήθως προϊστάµενοι µε ευρύτερα καθήκοντα ενώ  

στις µεγαλύτερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι προϊστάµενοι είχαν πολύ 

συγκεκριµένα καθήκοντα.  Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι µικρότερες 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν θεωρούν ως σηµαντικά τα περιβαλλοντικά 

θέµατα, το οποίο  υποστηρίζεται και από άλλες µελέτες όπως η εξέταση των 

Βρετανικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων  από τους Williamson and Lynch-

Wood (2001). 

 

Από τα σχόλια των ερωτηθέντων προκύπτει η άποψη ότι το περιβάλλον  

δεν αποτελεί σηµαντικό θέµα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Για 
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παράδειγµα, ο γενικός προϊστάµενος µίας ελληνικής επιχείρησης που 

παράγει ελαιόλαδο δήλωσε τα εξής: «σαν µέρος των συνολικών µου 

καθηκόντων, απασχολούµαι επίσης και µε περιβαλλοντικά θέµατα», ενώ ο 

προϊστάµενος µίας µεσαίας επιχείρησης που κατασκευάζει κεραµικά στην 

Μεγάλη Βρετανία είπε: «είµαι ο προϊστάµενος ποιότητας αν και 

απασχολούµαι επίσης µε την υγιεινή και την ασφάλεια, τα περιβαλλοντικά 

και τεχνικά θέµατα».  Από τα σχόλια ενός προϊσταµένου µίας µεσαίας 

επιχείρησης παραγωγής εξαρτηµάτων καλωδίων στην Μεγάλη Βρετανία 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι υπάρχει έλλειψη διοικητικής δοµής στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών θεµάτων. 

 

«Ναι, είµαι ο υπεύθυνος περιβάλλοντος στην εταιρία.  Υπήρχε παλαιότερα 

κάποιος επικεφαλής ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια 

και στα περιβαλλοντικά θέµατα αλλά απολύθηκε τον Ιούλιο.  ∆εν 

προσδιορίστηκε σαφώς ποιος επρόκειτο να αναλάβει τον ρόλο, οπότε έτυχε 

σε µένα». 

 

Ως καθορισµένη διοικητική λειτουργία, το περιβάλλον φαίνεται να έχει 

εµφανιστεί σχετικά πρόσφατα ως διοικητικός ρόλος.  Τυπικά, έχει 

προσκολληθεί σε υπάρχοντες διοικητικούς ρόλους της επιχείρησης περίπου 

την τελευταία δεκαετία.  Ένας προϊστάµενος στην Μεγάλη Βρετανία 

ανέφερε: «είναι µια δουλειά που προέκυψε από το τίποτα τα τελευταία πέντε 

χρόνια».  Ένας µικρός αριθµός ερωτηθέντων είχε περιβαλλοντικά 

καθήκοντα για περισσότερο χρονικό διάστηµα. Ο ιδιοκτήτης µιας 

οικογενειακής επιχείρησης παραγωγής γατοτροφής στην Ιρλανδία ανέφερε 

ότι είχε περιβαλλοντικά καθήκοντα για 30 χρόνια περίπου.  

 

Η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας στις επιχειρήσεις οφείλεται 

συχνά σε κάποια συγκεκριµένα γεγονότα (π.χ. κάποιο περιβαλλοντικό 

ατύχηµα, σε διαµαρτυρίες πολιτών ή στην ύπαρξη νέας νοµοθεσίας).  Ο 

προϊστάµενος τεχνικής υπηρεσίας µιας επιχείρησης  παραγωγής παιχνιδιών 

και δώρων που εδρεύει στην Μεγάλη Βρετανία πιστεύει ότι η νοµοθεσία των 

αποβλήτων  συσκευασίας οδήγησε την επιχείρηση της να ασχοληθεί µε 
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περιβαλλοντικά θέµατα, τα οποία γίνονται όλο και  πιο σηµαντικά για την 

εταιρία της.  Όταν ερωτήθηκε πως ανέλαβε περιβαλλοντικά καθήκοντα 

απάντησε: «απλά τα ανέλαβα».   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε ένα άλλο παράδειγµα η Οδηγία 91/676 της ΕΕ περί νιτρικών άσκησε  

σηµαντική πίεση στον διευθυντή µιας εταιρίας παραγωγής τυριού στην 

Ιρλανδία. Περιέγραψε γενικά πως οι περιβαλλοντικές του ευθύνες 

αυξήθηκαν σηµαντικά από την ύπαρξη της συγκεκριµένης οδηγίας επειδή το 

µισό γάλα που επεξεργάζεται η επιχείρηση  παράγεται από οικογενειακές 

φάρµες.  Κατά την παραγωγή γάλακτος προκύπτουν σηµαντικές ποσότητες 

θρεπτικών ουσιών εποµένως  τα επίπεδα παραγωγής γάλακτος θα 

επηρεαστούν από την Οδηγία λόγω του ότι περιορίζει την ποσότητα αζώτου 

που µπορεί να απορριφθεί στο έδαφος. Τέλος τα περιβαλλοντικά καθήκοντα 

του συγκεκριµένου διευθυντή αυξήθηκαν ως αποτέλεσµα των πιέσεων που 

προέκυψαν από την 

Οδηγία της Ε.Ε. 

 

«Ζω στην περιοχή και 

γι’ αυτό ανησυχώ για 

τα περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά 

προβλήµατα.  Εξαιτίας 

του ποσοστού της γης 

σε φάρµες, της µη 

διαθεσιµότητας της γη 

και του κόστους 

επιπρόσθετης γης .… 

πρέπει να υπάρξουν 

υψηλά επίπεδα 

παραγωγής αν 
Πλαίσιο 2: Οδηγία  91/676 
 
Η Οδηγία 91/676 ήταν από τις πρώτες οδηγίες που
επέβαλλε µέτρα ενάντια στην ρύπανση της αγροτικής
βιοµηχανίας. Υιοθετήθηκε το 1991 και είχε ως σκοπό την
προστασία των υδάτων από τα νιτρικά, για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος του ευτροφισµού. Τα
κράτη µέλη της Ε.Ε. είναι υποχρεωµένα να καθορίσουν
(επακριβώς) τις ευπαθείς ζώνες εδάφους στα νιτρικά
σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίστηκαν από την
Οδηγία και να πραγµατοποιήσουν στις συγκεκριµένες
ζώνες, προγράµµατα δράσης, όπως απαγόρευση της
χρήσης συγκεκριµένων λιπασµάτων ή µείωση της
κοπριάς των ζώων που εφαρµόζεται στο έδαφος. Η
Οδηγία περί Νιτρικών δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί πλήρως
από την Ιρλανδία, ωστόσο έχει δηµιουργηθεί ένα
αναθεωρηµένο προσχέδιο προγράµµατος δράσης περί
νιτρικών, το οποίο είναι ακόµη στο στάδιο της
διαβούλευσης. Επίσης πρέπει να σηµειώσουµε ότι
ολόκληρη η Ιρλανδία έχει καθοριστεί ως µία ζώνη για να
εφαρµοστεί η οδηγία. Τέλος εξετάζεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η άποψη να αλλάξει το όριο από
170 kg οργανικού Ν ανά εκτάριο ανά έτος που έχει
καθοριστεί από την Οδηγία των Νιτρικών σε 250 Kg
οργανικού αζώτου ανά εκτάριο ανά έτος.  
θέλουµε να είµαστε 

βιώσιµοι.  Εποµένως υπάρχουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.  Ανησυχώ ότι 

οποιαδήποτε µείωση στο επίπεδο της πλήρους αγροτικής απασχόλησης θα 

έχει αποτρεπτικά αποτελέσµατα στον κοινωνικό τοµέα των αγροτικών 
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κοινωνιών.  Ένας  άλλος περιβαλλοντικός κίνδυνος είναι ότι οι αγρότες  

µερικής απασχόλησης δεν διαχειρίζονται τη γη όπως οι αγρότες πλήρους 

απασχόλησης». 

 

«Περιβαλλοντικός» Χρόνος 
 

Οι ερωτηθέντες δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν πόσο χρόνο αφιερώνουν 

στα διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα. Οι πιο κοινές φράσεις ήταν οι εξής: 

«πολύ λίγο χρόνο», «ελάχιστο χρόνο», «αµελητέο χρόνο» και «µόνο τον 

απαραίτητο χρόνο».  Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν αφιέρωσε 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα  (σταθερό χρόνο) µίας εβδοµάδας ή ενός 

µήνα για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών θεµάτων. Οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες σκέφτηκαν ελάχιστα ή καθόλου τα διάφορα περιβαλλοντικά 

θέµατα.  Ωστόσο υπήρχαν περίοδοι, οι οποίοι συνήθως σχετίζονται µε την 

συµµόρφωση στην  περιβαλλοντική νοµοθεσία, όπου το περιβάλλον σαν 

θέµα τους απασχόλησε περισσότερο χρονικό διάστηµα. Οι συµµετέχοντες 

στην έρευνα έπρεπε να αντιµετωπίσουν τις επισκέψεις των αρµόδιων 

περιβαλλοντικών αρχών, να συµπληρώσουν έγγραφα σχετικά µε την 

διάθεση των αποβλήτων, των αέριων εκποµπών και την συστηµατική 

παρακολούθηση των υγρών αποβλήτων, να αντιµετωπίσουν τις 

επιθεωρήσεις του προτύπου ISO 14001 και να συµπληρώσουν 

περιβαλλοντικά ερωτηµατολόγια των πελατών τους.  Πρακτικά, ο χρόνος 

που αφιερώθηκε από τους ερωτηθέντες οφείλεται  σε συγκεκριµένα 

περιβαλλοντικά θέµατα, ενισχύοντας τη προηγούµενη επισήµανση ότι η 

περιβαλλοντική λειτουργία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι ελάχιστη.  

 

Όταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να γίνουν πιο συγκεκριµένοι για το  

ποσοστό του χρόνου που αφιερώνουν στα διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα, 

σχεδόν οι µισοί (30; 45,4%) απάντησαν  ένα ποσοστό λιγότερο από 2%, 

ενώ 15 ερωτηθέντες (22,7%) δεν µπόρεσαν να απαντήσουν.  Μόνο το 13% 

των ερωτηθέντων αφιέρωσε περισσότερο από το 5% του διαθέσιµου  

χρόνου που είχε σε περιβαλλοντικά θέµατα και αυτοί ήταν κυρίως 

προϊστάµενοι που είχαν στον τίτλο εργασίας τους τη λέξη περιβάλλον.  

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι ακόµα και οι διορισµένοι προϊστάµενοι  
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περιβάλλοντος δεν αφιερώνουν απαραίτητα όλο το χρόνο τους σε 

περιβαλλοντικά θέµατα, όπως σχολίασε και ένας προϊστάµενος 

περιβάλλοντος σε µία µεσαίου µεγέθους  µηχανολογική επιχείρηση στην 

Μεγάλη Βρετανία: «ο χρόνος που αφιερώνω σε διάφορα περιβαλλοντικά 

θέµατα είναι περίπου το 10% µε 25% του συνολικού χρόνου, ανάλογα µε το 

φόρτο εργασίας…είναι κάπως σηµαντικός…αλλά και πάλι εξαρτάται από τα 

προβλήµατα,  τα οποία έχουµε να αντιµετωπίσουµε…Γενικά αυτό που κάνω 

για να διευκολυνθώ, είναι να πραγµατοποιώ την περιβαλλοντική διαχείριση  

ως µέρος της δουλειάς µου, είναι πολύ  δύσκολο να  διαχωρίσεις αυτό το 

κοµµάτι εργασίας…». 

Προϊστάµενοι Περιβάλλοντος 
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∆ιευθυντές

 
∆ιάγραµµα 1: Το χρονικό διάστηµα που αφιερώνεται σε περιβαλλοντικά θέµατα 
ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και την θέση του ερωτηθέντα στην 
επιχείρηση   
 

Οι διευθυντές των µικρών επιχειρήσεων αφιέρωναν λιγότερο χρόνο στα 

περιβαλλοντικά θέµατα απ’ ότι οι προϊστάµενοι των µεγαλύτερων  

µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  Οι δηλώσεις του διευθυντή µιας επιχείρησης 

µεταποίησης ξυλείας στην Μεγάλη Βρετανία, αντιπροσωπεύει τις 

απαντήσεις των διευθυντών: «Θα έλεγα πολύ λίγο…Λιγότερο από 1%...∆εν 

είναι τίποτα».  Γενικά η έλλειψη διακριτών τµηµάτων  στις µικρότερες  

µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχει ως αποτέλεσµα  οι διευθυντές να έχουν 
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περισσότερα καθήκοντα απ’ ότι στις µεγάλες επιχειρήσεις.  ∆εν αποτελεί 

λοιπόν έκπληξη ότι το περιβάλλον είναι στις τελευταίες θέσεις της ατζέντας 

των διευθυντών.  Το ∆ιάγραµµα 1 δείχνει ότι ο χρόνος που αφιερώνεται σε 

περιβαλλοντικά θέµατα αυξάνεται µε το µέγεθος της επιχείρησης.  Οι 

µεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν έναν προϊστάµενο  

που να έχει και  περιβαλλοντικά καθήκοντα (ακόµα κι αν ο τίτλος εργασίας 

τους δεν περιλαµβάνει τη λέξη περιβάλλον).  Οι διευθυντές των πολύ 

µικρών επιχειρήσεων αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο σε περιβαλλοντικά 

θέµατα. 

 

 

Τέλος, κάποιοι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι στο µέλλον θα αναγκαστούν να 

αφιερώσουν  περισσότερο χρόνο αντιµετωπίζοντας διάφορα 

περιβαλλοντικά θέµατα.  Αυτό ήταν προφανές και από τα σχόλια του 

υπεύθυνου υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος µιας µεσαίας µεγέθους 

επιχείρησης παραγωγής κεραµικών  στην Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος 

δήλωσε τα εξής: «Αυτή την στιγµή αφιερώνω πολύ λίγο από το χρόνο µου 

γιατί τα καθήκοντα µου επικεντρώνονται στην υγιεινή και την ασφάλεια.  

Κάποια στιγµή θα εµπλακούµε περισσότερο µε τα περιβαλλοντικά θέµατα 

αλλά νοµίζω ότι  είναι µία σταδιακή διαδικασία που θα γίνει περισσότερο 

σηµαντική στο µέλλον…».  Κάποιοι από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι το 

περιβάλλον αποτελεί σηµαντικό θέµα τα τελευταία χρόνια και δεν έβλεπαν 

κάποιο λόγο που θα οδηγούσε στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τα 

περιβαλλοντικά θέµατα. 

 

Περιβαλλοντικές Πολιτικές 
 

Το Σχήµα 3 δείχνει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις (40 : 60,6%) δεν είχαν 

περιβαλλοντική πολιτική.  Πράγµατι, µόνο 20 (30,3%) επιχειρήσεις είχαν 

περιβαλλοντική πολιτική ενώ από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, µόνο οι 6 

(9%) επιχειρήσεις βρίσκονταν στο στάδιο δηµιουργία της κατά την διάρκεια 

της συνέντευξης.  Η συνέντευξη επίσης αποκάλυψε ότι δεν έχουν και οι  20 

επιχειρήσεις  γραπτή δήλωση της περιβαλλοντική τους πολιτική.  

Ουσιαστικά οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις είχαν ασαφής προφορικές 
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συµφωνίες-«σιωπηρά πρωτόκολλα»-σεβασµού του περιβάλλοντος και όχι 

ενσωµατωµένες πολιτικές µε κανόνες, στόχους και δράσεις.  Για 

παράδειγµα ο προϊστάµενος µίας µικρής επιχείρησης παραγωγής τυριού 

στην Ιρλανδία σχολίασε τα εξής: «έχουµε περιβαλλοντική πολιτική αλλά δεν 

είναι γραπτή».  Οµοίως, ο προϊστάµενος παραγωγής µιας µικρής 

επιχείρησης  παρασκευής χηµικών στην Τσεχία ανέφερε: «Έχουµε 

περιβαλλοντική πολιτική, δεν είναι όµως γραπτή.  Πρέπει να κάνουµε την 

δουλειά µας µε το µέγιστο σεβασµό προς το περιβάλλον.  Όλες οι 

δραστηριότητες µας  γίνονται µε σεβασµό προς το περιβάλλον που ζούµε.  

Στο µέλλον η περιβαλλοντική µας πολιτική θα ακολουθεί την ισχύουσα 

νοµοθεσία».  
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Σχήµα 3: Έχει η επιχείρηση σας περιβαλλοντική πολιτική;  
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Σχήµα 4: Σκοπεύετε  να έχετε περιβαλλοντική πολιτική στο µέλλον; 
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Το Σχήµα 4 δείχνει ότι περισσότερο από 40 επιχειρήσεις δεν είχαν 

περιβαλλοντική πολιτική, ούτε σκόπευαν να αποκτήσουν ή ήταν 

αναποφάσιστες.  Κάποιοι από τους ερωτηθέντες  απάντησαν ότι η 

επιχείρηση τους θα έπρεπε να αποκτήσει περιβαλλοντική πολιτική µόνο εάν 

αναγκάζονταν από τη νοµοθεσία, όπως δήλωσε και ο διευθυντής µιας 

µηχανολογικής επιχείρησης στην Τσεχία: «θα είχαµε περιβαλλοντική 

πολιτική µόνο αν υποχρεωνόµασταν». 

 
Περιβαλλοντικές Εκθέσεις 

 

Η νοοτροπία των ερωτηθέντων στις εθελοντικές  περιβαλλοντικές εκθέσεις 

ήταν παρόµοια µε τις περιβαλλοντικές πολιτικές, αφού η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων (57: 86,3%) δεν συντάσσει καµία έκθεση (Σχέδιο 5).  Αυτό 

οφείλετε στο γεγονός ότι δεν απαιτείται η σύνταξη επίσηµης έκθεσης για την 

άδεια λειτουργίας µίας επιχείρησης (εξαρτάται φυσικά από το µέγεθος της 

επιχείρησης). Καµία από τις ελληνικές επιχειρήσεις δεν συντάσσει 

περιβαλλοντική έκθεση ενώ οι ιρλανδέζικες επιχειρήσεις είναι λιγότερο 

πιθανό να συντάξουν από ότι  οι επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και 

της Τσεχίας, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει µεγαλύτερη πίεση για 

περιβαλλοντικές εκθέσεις στον βιοµηχανικό κατασκευαστικό τοµέα.  Επίσης 

κάποιοι ερωτηθέντες  δεν θεωρούν αναγκαίο να συντάξουν  κάποια 

περιβαλλοντική έκθεση αφού οι επιχειρήσεις  τους δεν ρυπαίνουν, όπως 

σχολίασε ένας Έλληνας διευθυντής: «∆εν συντάσσουµε περιβαλλοντική 

έκθεση. ∆εν ρυπαίνουµε το περιβάλλον όπως ένα χηµικό εργοστάσιο, 

οπότε δεν θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να συντάξουµε µία περιβαλλοντική 

έκθεση για το τι κάνουµε».  Επίσης, υπάρχει η γενική αντίληψη ότι 

περιβαλλοντικές εκθέσεις συνήθως συντάσσουν οι επιχειρήσεις που είναι 

περιβαλλοντικά εξελιγµένες. Ο προϊστάµενος µίας Βρετανικής επιχείρησης  

δήλωσε ότι η επιχείρηση  του µπορεί να συντάξει στο µέλλον 

περιβαλλοντική έκθεση αν και αυτή τη στιγµή απασχολείται περισσότερο µε 

θέµατα ρουτίνας.  «Όχι δεν έχουµε συντάξει καµία έκθεση. Πιθανώς κάποια 

στιγµή στο µέλλον να το κάνουµε αλλά είµαστε ακόµη σε εµβρυακό στάδιο 

περιβαλλοντικής συνείδησης». Οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν ότι 
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έχουν αφιερώσει χρόνο σε λιγότερο ενεργά θέµατα, όπως η συµµόρφωση 

µε τη νοµοθεσία. 
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Σχήµα 5: Συντάσσετε περιβαλλοντική έκθεση; 
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Σχήµα 6: Σκοπεύετε να συντάξετε περιβαλλοντική έκθεση στο µέλλον; 
 

Μόνο 9 από τις 57 εταιρίες που δεν συνέταξαν περιβαλλοντική έκθεση 

δήλωσαν ότι είχαν πρόθεση να το κάνουν στο µέλλον (Σχέδιο 6).  Οι 

συγκεκριµένες  εννέα απαντήσεις πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά, γιατί 

ενώ κάποιοι από τους ερωτηθέντες είχαν σχεδιάσει να κάνουν 
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περιβαλλοντικές εκθέσεις,  κάποιοι άλλοι δήλωσαν ότι θα το κάνουν όταν θα  

τους αναγκάσει η νοµοθεσία, όπως απάντησε κάποιος Τσέχος διευθυντής: 

«δεν έχουµε ακόµα συντάξει κάποια περιβαλλοντική έκθεση, αλλά στο 

µέλλον ίσως είναι απαραίτητη λόγο της νοµοθεσίας». 

 

 

(Περιβαλλοντικά) Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
 
∆εν αποτελεί έκπληξη ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις (48: 72,7%) δεν 

είχαν ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) (Σχέδιο 7), κάτι που  

επιβεβαιώνεται και από άλλες µελέτες όπως αυτή του Hillary (1999).  Μόνο 

10 (15%) επιχειρήσεις είχαν ΣΠ∆, ενώ 8 (12,1%) επιχειρήσεις βρισκόταν 

στην διαδικασία εφαρµογής ενός ΣΠ∆, την περίοδο που γινόταν η 

συνέντευξη-οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις  ανήκαν στην κατηγορία των 

µεγάλων  µικροµεσαίες εταιρίες.  Εφτά από τις δέκα επιχειρήσεις είχαν 

πιστοποίηση κατά ISO 14001, ενώ 8 επιχειρήσεις βρίσκονταν στην 

διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 140011.  Καµία από τις επιχειρήσεις δεν 

είχε ΣΠ∆.  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι υπόλοιπες 3 

επιχειρήσεις είχαν αναπτύξει ένα τυπικό (εσωτερικό) ΣΠ∆, όπως δήλωσε ο 

προϊστάµενος  µίας Βρετανικής επιχείρησης: 

 

«…δεν έχουµε κάτι επίσηµο για το περιβάλλον.  Αλλά εάν κοιτάξεις το 

περιβαλλοντικό µας σύστηµα, θα µπορούσα να πω ότι δεν υπάρχει κάτι στο 

σύστηµα µας που να µην καλύπτεται από το δικό σας σύστηµα.  ∆εν θα 

έλεγα ότι είναι οικονοµικό το θέµα (όσο αφορά την πιστοποίηση) αλλά 

γνωρίζω ότι αυτό το σύστηµα  είναι αρκετό για την συγκεκριµένη 

επιχείρηση. Θα µπορούσαν να µας ελέγξουν για περιβαλλοντική  

πιστοποίηση και νοµίζω ότι θα περνούσαµε».    

                                                 
1 Τον Ιούλιο του 2003, 2961 επιχειρήσεις στην Μεγάλη Βρετανία είχαν πιστοποιηθεί  κατά  
ISO 14001, 500 στην ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, 209 στην Ιρλανδία και 90 στην Ελλάδα.  
European Commission, Enterprise Directorate General, “Public policy initiatives to promote 
the uptake of environmental management systems in small and medium-sized enterprises”, 
Final report of the best project expert group, January 2004. 
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Σχήµα 7: Επιχειρήσεις µε συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
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Σχήµα 8: Επιχειρήσεις µε άλλα συστήµατα διαχείρισης  
 

Οι επιχειρήσεις  στην Μεγάλη Βρετανία  και στην Τσεχία ήταν πιο πιθανό να 

έχουν ΣΠ∆ απ’ ότι στην Ελλάδα ή την Τσεχία.  Όπως είχαµε είδαµε και στις 

περιβαλλοντικές εκθέσεις, υπάρχει µεγαλύτερη πίεση για την εφαρµογή 

ΣΠ∆ στον βιοµηχανικό κατασκευαστικό τοµέα.  Πράγµατι κάποιοι 

ερωτηθέντες απάντησαν ότι αντιµετώπισαν πίεση από πελάτες τους, όπως 

δήλωσε  και ένας διευθυντής από την Τσεχία: «είναι σηµαντικό για τις 

απαιτήσεις των πελατών µας».  Επίσης απάντησε ότι η ανάγκη για την 

εφαρµογή ενός ΣΠ∆ πηγάζει ακόµη και από τις δηµόσιες αρχές:  «έχουµε εν 

µέρει προχωρήσει σ’ αυτό εξαιτίας των ελέγχων που γίνονται από τους 

δηµόσιους επιθεωρητές υγείας». 

 

 

 33



Περιβαλλοντικές Προκλήσεις       
 

Σύµφωνα µε την µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από την Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος στην Μεγάλη Βρετανία, διαπιστώθηκε ότι οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις  «συχνά λειτουργούν µε τη λανθασµένη αντίληψη ότι δεν έχουν 

καµία ή ελάχιστη επίπτωση στο περιβάλλον» (Netregs, 2002).  Η 

συγκεκριµένη µελέτη δείχνει ότι το 2002, το 86% των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων πίστευαν ότι δεν είχαν καµία περιβαλλοντική επίπτωση, σε 

σύγκριση µε το 48% το 2000, το 33% το 1998 και το 22% το 1995.  Η 

συγκεκριµένη προσέγγιση που έγινε σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα 

παρουσιάζει τον κίνδυνο ότι οι αρνητικοί συνειρµοί που σχετίζονται µε τη 

λέξη επίπτωση µπορούν να οδηγήσουν σε απαντήσεις που επηρεάζονται 

από κοινωνικές προκαταλήψεις: δηλαδή οι απαντήσεις που δίνονται να 

πηγάζουν από κοινωνικούς παρά από πρακτικούς κανόνες.  Εποµένως 

εκείνοι που θεωρούν ότι η ρύπανση είναι κοινωνικά µη αποδεκτή µπορεί να 

επηρεαστούν και να απαντήσουν ανάλογα. 

 

Η παρούσα µελέτη ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τις προκλήσεις παρά για 

τις επιπτώσεις, εφόσον οι συνειρµοί που σχετίζονται µε τη λέξη πρόκληση 

είναι λιγότερο αρνητικοί.  Είναι ενδιαφέρον ότι 53 (80,3%) ερωτηθέντες 

ανέφεραν ότι οι εταιρίες τους είχαν τουλάχιστον µία περιβαλλοντική 

πρόκληση, ενώ 13 (19,7%) είπαν ότι δεν υπήρξαν προκλήσεις (αυτές ήταν 

κυρίως µικρές ελληνικές επιχειρήσεις από τον τοµέα επεξεργασίας 

τροφίµων).  Αυτό το αποτέλεσµα δείχνει ότι οι ερωτηθέντες έχουν µία 

υποσυνείδητη επίγνωση της περιβαλλοντικής τους επίπτωσης και 

αµφισβητεί τα αποτελέσµατα της έρευνας Netgregs (2002). 

 

Η πρόκληση που παρουσιάζεται συχνότερα (40: 60,6%) σχετίζεται µε τα 

απόβλητα.  Οι ερωτηθέντες ανησυχούσαν για το χειρισµό, την αποθήκευση, 

τη διάθεση και τον όγκο που παράγεται.  Στην πραγµατικότητα, ο όγκος των 

αποβλήτων ήταν το κυριότερο πρόβληµα των ερωτηθέντων,  όπως 

σχολίασε ο υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης µιας µεσαίας µεγέθους 

επιχείρησης από την Μεγάλη Βρετανία: «παράγουµε τόσα πολλά απόβλητα 

που η µείωση και η διάθεση τους είναι οι δύο άκρες του ίδιου 
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προβλήµατος».  Οµοίως, ο διευθυντής µίας  βρετανικής επιχείρησης 

κατασκευής εκτυπωτών είπε πως η κύρια πρόκληση ήταν: 

 

«η αποµάκρυνση των αποβλήτων µε τον σωστό τρόπο, ουσιαστικά  

η απαλλαγή  των απορριµµάτων.  Όχι επειδή είναι επικίνδυνα αλλά 

λόγο του µεγάλου όγκου που έχουν. Προσπαθούµε να απαλλαγούµε  

από τα απορρίµµατα που µας µένουν από τους προµηθευτές, τα 

οποία ούτε εµείς αλλά ούτε και αυτοί τα θέλουν, όπως οι παραγγελίες 

των  παλετών-θα σκεφτόσασταν ότι ανακυκλώνονται αλλά 

ουσιαστικά κανείς δεν τις θέλει πίσω.  Οι παλέτες προκαλούν 

προβλήµατα υγιεινής-ασφάλειας, υπάρχει και το ρίσκο της 

πυρκαγιάς, ωστόσο εµείς τα αποθηκεύουµε µέχρι να βρεθεί κάποιος 

να τα πάρει µε χαµηλό κόστος.  Το ίδιο ισχύει και για άλλα 

απορρίµµατα-µελάνι, χηµικά και ογκώδη σκουπίδια.  ∆εν υπάρχει  

ευαισθησία στο γεγονός ότι προσπαθούµε να απαλλαγούµε από τα 

απορρίµµατα, ουσιαστικά µας ενδιαφέρει το κόστος και η ασφαλής 

µεταφορά των απορριµµάτων από τις εγκαταστάσεις µας έτσι ώστε 

να  µην υπάρχουν προβλήµατα υγιεινής  και ασφάλειας στην 

επιχείρηση µας». 

 

Μία υπεύθυνη περιβάλλοντος  µιας µεσαίας γαλακτοµικής επιχείρησης  

στην Ιρλανδία δήλωσε ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι «η 

ελαχιστοποίηση των στερεών αποβλήτων και των υλικών συσκευασίας», 

ενώ ο ∆ιευθυντής µίας µεσαίας επιχείρησης παρασκευής κεραµικών στην 

Μεγάλη Βρετανία σχολίασε: 

 

«η µεγαλύτερη πρόκλησή µας; να µειώσουµε τα απόβλητα.  Θα 

έλεγα ότι το 50% των αποβλήτων, είναι αυτό που αποκαλώ 

ακατέργαστο απόβλητο δηλαδή άργιλος (πηλός) …που δεν έχει 

ψηθεί και το υπόλοιπο 50% είναι η ψηµένη άργιλος.  Τα άχρηστα 

απόβλητα είναι το πρόβληµα. Τα απόβλητα αργίλου µπορεί να 

ξαναχρησιµοποιηθούν ενώ η ψηµένη άργιλος όχι. Η ψηµένη άργιλος 

συγκεντρώνεται  σε κάδους απορριµµάτων και στην συνέχεια  

χρεωνόµαστε για να την διαθέσουµε στις χωµατερές.  Είναι µεγάλο 
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το κόστος. Κάποια υλικά όπως ο λιωµένος γύψος, τα 

ανακυκλώνουµε σε εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου οπότε έχουµε 

ειδικούς κάδους γι’ αυτά». 

 
Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία επίσης τέθηκε σαν πρόκληση, ιδιαίτερα η 

νοµοθεσία που αφορά τα απόβλητα, τη συσκευασία, τον ολοκληρωµένο 

έλεγχο ρύπανσης, την αέρια ρύπανση, την επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων και τα νιτρικά. Για παράδειγµα, ο ∆ιευθυντής µιας µεσαίου 

µεγέθους γαλακτοκοµικής επιχείρησης στην Ιρλανδία ανέφερε ότι η κύρια 

πρόκληση γι’ αυτούς ήταν “όσα επιτευχθούν µε την εφαρµογή της 

ολοκληρωµένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης [IPPC], ιδιαίτερα στη 

µείωση των εκροών φωσφόρου”, ενώ ο Υπεύθυνος Ποιότητας µιας 

επιχείρησης µηχανικών εξαρτηµάτων στην Τσεχία ανέφερε: “η εφαρµογή 

της νοµοθεσίας για την αέρια ρύπανση είναι πρόβληµα, ιδιαίτερα σε 

αντιπαράθεση µε την Οδηγία 99/13/ΕC… γνωρίζετε, η Οδηγία για τη µείωση 

των πτητικών οργανικών ενώσεων που απελευθερώνονται από τους 

οργανικούς διαλύτες”. Το κόστος σχετίζεται τόσο µε την παραγωγή 

αποβλήτων όσο και µε την συµµόρφωση µε την νοµοθεσία . Ένας αριθµός 

ερωτηθέντων εξέφρασε τον προβληµατισµό ότι οι περιβαλλοντικές 

πρωτοβουλίες είχαν επίδραση στο κόστος: “Όλα αυτά κοστίζουν χρήµατα”, 

ήταν η περιεκτική απάντηση του ∆ιευθυντή µιας µικρής εταιρείας 

επεξεργασίας κρέατος στην Ιρλανδία. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα  δεν 

συµµερίζονταν απόλυτα το ρητό των ατόµων που δηµιουργούν τις πολιτικές 

ότι:  “το περιβάλλον πρέπει να είναι καλό για να κάνεις επιχειρήσεις”. 

 

Ενώ υπήρχαν ελάχιστες διαφορές στο είδος των προκλήσεων που 

αντιµετώπιζαν οι επιχειρήσεις (οι οποίες σχετίζονταν µε τα απόβλητα, τη 

νοµοθεσία και το κόστος), επίσης υπήρχαν και παραπλήσιες διαφορές 

ανάµεσα στους παραγωγικούς τοµείς και στις χώρες της παρούσας µελέτης. 

Οι προκλήσεις που αντιµετώπιζαν οι επιχειρήσεις επεξεργασίας-παραγωγής 

τροφίµων, ιδιαίτερα εκείνες στην Ιρλανδία, αφορούσαν  τεχνικά θέµατα που 

συνδέονταν µε τη συµµόρφωση προς τη νοµοθεσία, ενώ οι προκλήσεις που 

αντιµετώπιζαν οι αντίστοιχες επιχειρήσεις στη Μεγάλη Βρετανία και στην 

Τσεχία ήταν συνήθως πιο γενικές, και σχετίζονταν µε θέµατα που 
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αφορούσαν  την παραγωγή, τα απόβλητα και το κόστος (δες Πλαίσιο 3). 

Αυτές οι ασυµφωνίες είναι αµφισβητούµενης ακρίβειας-αξιοπιστίας. 

Πλαίσιο  3 
 
“Το µεγαλύτερο προβλήµατα µας είναι η άδεια επεξεργασίας  υγρών αποβλήτων, 
η οποία µας δόθηκε από…(Τοπική Αρχή)”. (Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης σε µια µεσαίου µεγέθους γαλακτοκοµική επιχείρηση στην Ιρλανδία) 
 
“Το «συσσωρευµένο» κόστος της ΕΕ και το ζήτηµα της συµµόρφωσης µε το όριο 
των 10 µm για τα αιωρούµενα σωµατίδια”. (Υπεύθυνος Ποιότητας και Τεχνικού 
µιας µεσαίου µεγέθους γαλακτοµικής επιχείρησης  στην Ιρλανδία) 
 
“∆εν αντιµετωπίζουµε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Χρησιµοποιούµε 
συσκευασίες από γυαλί και χαρτί, αλλά δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποια υποδοµή 
για ανακύκλωση στο νησί. Ελέγχουµε την έκλυση οσµών και ανακυκλώνουµε 
πλήρως το απεσταγµένο νερό. Τα στερεά απόβλητα οδηγούνται στη χωµατερή. 
Είµαστε πολύ ευαίσθητοι σε περιβαλλοντικά θέµατα. Είναι µακρόχρονη 
οικογενειακή παράδοση µας το να φροντίζουµε τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον από το οποίο λαµβάνουµε τις πρώτες ύλες για να διατηρήσουµε την 
παραγωγή µας”. (Προϊστάµενος µιας µικρής επιχείρησης παραγωγής ούζου στην 
Ελλάδα) 
 
“Ο σωστός τρόπος είναι η αποµάκρυνση των αποβλήτων από τη συγκεκριµένη 
τοποθεσία και η απαλλαγή από τα σκουπίδια. ∆εν γίνεται µόνο γιατί είναι 
επικίνδυνα. Είναι απλά όλος αυτός ο όγκος των απορριµµάτων και προσπαθούµε 
να απαλλαγούµε από τα απόβλητα που µας αφήνουν οι προµηθευτές φεύγοντας, 
τα οποία ούτε εµείς θέλουµε ούτε κι εκείνοι θέλουν, όπως οι προµήθειες των 
παλετών – θα σκεφτόσασταν ότι οι παλέτες ανακυκλώνονται, αλλά κανείς δεν τις 
θέλει πίσω· προκαλούν προβλήµατα υγείας και ασφάλειας και ενέχουν τον 
κίνδυνο να αρπάξουν φωτιά. Έτσι θα πρέπει να τις αποθηκεύουµε µέχρι να 
βρούµε κάποιον να τις αποµακρύνει µε δικά µας έξοδα. Το ίδιο συµβαίνει και µε 
άλλους τύπους αποβλήτων – µελάνια, χηµικά και γενικά ογκώδη απορρίµµατα. 
∆εν υπάρχει  ευαισθησία στο γεγονός ότι προσπαθούµε να απαλλαγούµε από τα 
απορρίµµατα, ουσιαστικά µας ενδιαφέρει το κόστος και η ασφαλής µεταφορά των 
απορριµµάτων από τις εγκαταστάσεις µας έτσι ώστε να  µην υπάρχουν 
προβλήµατα υγιεινής και ασφάλειας στην επιχείρηση µας”. (∆ιευθυντής 
επιχείρησης παραγωγής εκτυπωτών στη Μεγάλη Βρετανία). 
 
“Το κυριότερο µας πρόβληµα είναι η διαδικασία –  η οποία ρυθµίζεται από τη 
νοµοθεσία που αφορά τον Ολοκληρωµένο Έλεγχο Ρύπανσης. Καθορίζεται  από 
την Υπηρεσία Περιβάλλοντος – µια διαδικασία που ανήκει στο Τοµέα  Α. Έχουµε 
λοιπόν την υποχρέωση να µην υπερβαίνουµε τα όρια αερίων εκποµπών των 
οξειδίων του αζώτου και όπως συµβαίνει πάντα βρισκόµαστε ένα µίλι µακρύτερα. 
Επίσης  παράγουµε και υγρά απόβλητα, τα οποία παρακολουθούµε  συστηµατικά. 
Πρέπει να παρακολουθούµε όλες τις εκποµπές ρύπων στην πραγµατικότητα”. 
(Υπεύθυνος Παραγωγής µιας εταιρείας χηµικών στη Μεγάλη Βρετανία)  
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Εν συντοµία, όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα ήταν ανώτερα στελέχη, αν 

και εκείνοι στις µικρές επιχειρήσεις ουσιαστικά ήταν διευθυντές µε 

διευρυµένες αρµοδιότητες ενώ εκείνοι των µεσαίων επιχειρήσεων ήταν 

συνήθως προϊστάµενοι µε λιγότερες και περισσότερο εξειδικευµένες 

αρµοδιότητες. Αν και όλοι οι ερωτηθέντες είχαν κάποιο βαθµό ευθύνης στα 

περιβαλλοντικά ζητήµατα, λίγοι είχαν επίσηµα ενσωµατώσει το περιβάλλον 

στις αρµοδιότητες της δουλείας τους. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα  

αφιέρωναν επίσης ελάχιστο χρόνο για την ενασχόληση µε τα 

περιβαλλοντικά ζητήµατα, θεωρώντας ότι το περιβάλλον είναι δεν αποτελεί 

σηµαντική λειτουργία στην επιχείρηση. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός 

ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν εφαρµόζουν περιβαλλοντικές 

πολιτικές, δεν συντάσσουν περιβαλλοντικές εκθέσεις, ή δεν εφαρµόζουν 

Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Μερικοί ερωτηθέντες επισήµαναν  

ότι απαιτείται η πίεση της νοµοθεσίας έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να 

ξεκινήσουν  κάποιες -θετικές- δράσεις για το περιβάλλον. Εάν και το 

περιβάλλον έχει χαµηλή προτεραιότητα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων παραδέχεται ότι οι επιχειρήσεις 

τους δέχονται προκλήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι 

προκλήσεις αυτές σχετίζονται κυρίως µε την παραγωγή των αποβλήτων, τη 

συµµόρφωση προς τη νοµοθεσία και το κόστος.  
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Περιβαλλοντικές Πρακτικές των Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων 
 

Στο τµήµα αυτό γίνεται µια γενική περιγραφή των περιβαλλοντικών 

πρακτικών που εφαρµόζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Στην 

συγκεκριµένη έρευνα λαµβάνεται υπόψη η έκταση στην οποία οι διάφορες 

επιχειρήσεις παρακολουθούν τις ροές των πόρων τους και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γίνεται επίσης αναφορά, εάν οι επιχειρήσεις 

πραγµατοποιούν περιβαλλοντικούς ελέγχους, κάνουν αξιολογήσεις ή 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες. 

 
(Κατανοώντας τις) ∆ράσεις Συστηµατικής Παρακολούθησης  
 
Από τους συµµετέχοντες στην έρευνα ζητήθηκε να κάνουν παρατηρήσεις 

για τις πρακτικές συστηµατικής παρακολούθησης που εφαρµόζουν έτσι 

ώστε να προκύψει ένα φυσικό µέτρο απόδοσης σχετικά µε την χρήση των 

πόρων. Το Σχήµα 9 δείχνει ότι οι εισροές των πρώτων υλών 

παρακολουθούνται συστηµατικά από τις περισσότερες (41: 62,1%) 

επιχειρήσεις, µε τη Μεγάλη Βρετανία να έχει σηµαντικά µεγαλύτερα επίπεδα 

αναφορών σε σχέση µε τις άλλες τρεις χώρες.  
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Σχήµα 9: Πρακτικές Συστηµατικής Παρακολούθησης των 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων  
 

Το είδος και η πολυπλοκότητα της συστηµατικής παρακολούθησης 

κυµαινόταν από τον απλό οπτικό έλεγχο µέχρι τα συστήµατα ηλεκτρονικού 

ελέγχου µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ωστόσο ανεξάρτητα από το 

εφαρµοζόµενο σύστηµα, υπήρχαν ελάχιστες ενδείξεις ενεργούς 

παρακολούθησης δευτερευόντων υλικών όπως οι διαλύτες, οι συσκευασίες 

ή τα αναλώσιµα. Η συστηµατική παρακολούθηση  συνδέθηκε άµεσα µε την 

αντιλαµβανόµενη οικονοµική επίδραση που έχει. Οι επιχειρήσεις 

διαχωρίζουν συνειδητά τα στοιχεία υψηλής οικονοµικής επίδρασης µε τα 

στοιχεία χαµηλής οικονοµικής επίδρασης και τις αντίστοιχες υφιστάµενες 

δαπάνες κατά την επέκταση των πρακτικών συστηµατικής  

παρακολούθησης. Τα στοιχεία που παρουσιάζουν µικρή οικονοµική 

επίδραση θεωρήθηκαν ως µη-κρίσιµα για την επιτυχία της επιχείρησης. Οι 

συζητήσεις επικεντρώθηκαν συχνά στην έλλειψη ανθρώπινου και 

διοικητικού δυναµικού και στην αποτελεσµατική κατανοµή αυτών των 

ελάχιστων πόρων. Ένας διευθυντής στην Ιρλανδία δήλωσε, “η συστηµατική 
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παρακολούθηση απορροφά πολύτιµο χρόνο µε µικρή οικονοµική 

ανταποδοτικότητα”. 

 

Η κατανάλωση ενέργειας παρακολουθούνταν συστηµατικά από τις µισές 

σχεδόν (31: 46,9%) επιχειρήσεις, αν και αυτό παρατηρείται διεθνώς, µε τις 

επιχειρήσεις απλά να παρακολουθούν τους λογαριασµούς ρεύµατος 

(ενέργειας). Όµοια, λίγες επιχειρήσεις παρακολουθούσαν συστηµατικά 

µεµονωµένα κοµµάτια του εξοπλισµού ή των µηχανηµάτων. Η περιγραφή 

που δόθηκε από έναν κατασκευαστή κεραµικών πλακιδίων στη Μεγάλη 

Βρετανία είναι τυπική των απαντήσεων που δόθηκαν: “Αυτό γίνεται διεθνώς, 

απλά ελέγχοµαι τους λογαριασµούς. ∆εν υπάρχει τρόπος να σας πούµε εάν 

ένα τµήµα του µηχανολογικού εξοπλισµού είναι ενεργειακά αποδοτικό ή όχι. 

Υποθέτω ότι αυτό είναι ένα πρόβληµα πραγµατικά”. Αυτή η έλλειψη 

αναλυτικής παρακολούθησης, ίσως όχι απρόσµενα, µπορεί επίσης να 

αποδοθεί στην έλλειψη οικονοµικής επίδρασης που έχει η ενέργεια ανάµεσα 

στις επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στην έρευνα, στο µέγεθος του χαµένου 

κόστους ευκαιρίας που συνεπάγεται την µείωση της ενεργειακής  

κατανάλωσης, και στην εικόνα που έχουν διαµορφώσει ότι δεν µπορούν να 

ελέγξουν το κόστος της ενεργειακής κατανάλωσης. Όµοια επίπεδα 

συµπεριφοράς (και απόδοση ερµηνείας) σε πρακτικές παρακολούθησης 

παρατηρήθηκαν και για τις εκροές υλικών και αποβλήτων, µε 37 (56%) 

επιχειρήσεις να παρακολουθούν συστηµατικά τις συγκεκριµένες εκροές. Οι 

βρετανικές επιχειρήσεις παρακολουθούν περισσότερο τις εκροές σε 

αντίθεση µε τις ελληνικές επιχειρήσεις που τις παρακολουθούν λιγότερο. 

 

Όπως και στην  προηγούµενη έρευνα (Williamson and Lynch-Wood, 2005), 

οι συµµετέχοντες είπαν ότι παρακολουθούσαν συστηµατικά τις εισροές και 

τις εκροές για δύο σηµαντικούς λόγους. Αυτοί οι λόγοι ήταν η επιχειρηµατική 

επίδοση/αποδοτικότητα και η νοµοθεσία. Τα στοιχεία στο Σχήµα 10 

δείχνουν φανερά ότι οι περισσότερες (40: 60,6%) επιχειρήσεις 

παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους γιατί θέλουν να µειώσουν το 

κόστος και να είναι αποδοτικότεροι στη χρήση των πόρων. Μια περιγραφή 

του τύπου της οργανωτικής δραστηριότητας δόθηκε από τον Υπεύθυνο 
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Υλικών µιας µεσαίου µεγέθους εταιρείας κατασκευής κεραµικών στη Μεγάλη 

Βρετανία: 

 

“το κάνουµε για να µειώσουµε τα κόστη. Ήµουν σε µια συνάντηση χθες όταν 

κοιτάξαµε τους τελευταίους µήνες του οικονοµικού έτους για το εάν 

υπάρχουν τρόποι να µειωθεί το κόστος των χρησιµοποιούµενων υλικών· 

χρησιµοποιώντας τα αποθέµατα που έχουµε…Οτιδήποτε που µπορούµε να 

εξοικονοµήσουµε”. 

  

Οι εισροές των πρώτων υλών, καθώς τείνουν να είναι αντικείµενο µεγάλου 

κόστους, παρακολουθούνται συστηµατικά για λόγους επιχειρηµατικής 

αποδοτικότητας. Ο διευθυντής µιας βρετανικής επιχείρησης εξήγησε ότι οι 

πρώτες ύλες παρακολουθούνται συστηµατικά “έτσι ώστε να συγκριθούν µε 

τον προϋπολογισµό…και ως εκ τούτου, µπορείς να προβλέψεις ποιο θα 

είναι το µικτό περιθώριο κέρδους για την επιχείρηση”. Με παρόµοιο τρόπο, 

η έλλειψη συστηµατικής παρακολούθησης δευτερευόντων υλικών, 

συσκευασιών ή αναλώσιµων αποδόθηκε στο µικρό τους κόστος και στη 

µικρή σηµασία για την επιχειρηµατική επίδοση και αποδοτικότητα. Η 

δέσµευση στην συστηµατική παρακολούθηση είναι επίσης δυναµική µε την 

έννοια ότι µερικές επιχειρήσεις λαµβάνουν υπόψη και τις αρνητικές και τις 

θετικές συνέπειες της πρόσθετης παρακολούθησης. Ο διευθυντής µιας 

µικρής εταιρείας κατασκευής αλουµινένιων πλαισίων όταν ερωτήθηκε για 

την επανεκατεργασία  των µετάλλων και  τα απορριπτόµενα κοµµάτια 

αλουµινίου σχολίασε τα εξής  : 

 

“Παρακολουθούµε τα κοµµάτια αλουµινίου που απορρίπτονται· αυτό είναι το 

µόνο σύστηµα παρακολούθησης που έχουµε. Το κάνουµε δύο φορές το 

χρόνο. [Ερώτηση: Τι κάνετε σχετικά µε την επανεκατεργασία των 

µετάλλων;]. Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο για να την εκτιµήσω. Έχουµε 

κάποια στοιχεία, αλλά δεν την έχουµε εκτιµήσει πριν. Ο καλύτερος τρόπος 

εκτίµησης θα ήταν πιθανότερα ο χρόνος, και αυτή νοµίζω είναι η 

σηµαντικότερη παράµετρος,  υπάρχει υλικό, υπάρχουν κάποια στοιχεία 

υλικών στην επανεκατεργασία, αλλά η κύρια παράµετρος κατά τη δική µας 

άποψη είναι ο χρόνος που δαπανάται στην διαδικασία παραγωγής για να 
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επανεκατεργαστείς κάτι στο όλο σύστηµα. Ενδιαφερόµαστε για την 

επανεκατεργασία και µπορώ να σας πω ότι πότε είναι υψηλή και πότε 

χαµηλή, αλλά δεν θα µπορούσα να το ποσοτικοποιήσω όπως το κάνουµε 

µε τα υλικά που απορρίπτουµε. Έχουµε δηµιουργήσει ένα σύστηµα, ένα 

αρχείο καταγραφής λαθών της παραγωγής, αλλά από τότε που το 

δηµιουργήσαµε δεν λειτουργούµε σε πλήρη δυναµικότητα και δεν είµαι 

σίγουρος αν έχουµε ήδη καταχωρήσει τυχόν λάθη παραγωγής”. 

 

Η νοµοθεσία είναι ο δεύτερος (31: 47%) σηµαντικότερος παράγοντας στην 

πρακτική συστηµατικής παρακολούθησης (δες Πλαίσιο 5). Ο ∆ιευθυντής 

µιας µεσαίου µεγέθους µονάδας κατασκευής χρωµάτων σε µορφή σπρέι 

στη Μεγάλη Βρετανία αναφέρει, ότι παρακολουθεί συστηµατικά επειδή είναι 

υποχρεωµένος να το κάνει: “Νοµίζω ειλικρινά ότι θα πρέπει να τηρούµε τη 

νοµοθεσία έτσι δεν είναι; Θα πρέπει να λειτουργούµε µέσα στα πλαίσια της 

νοµοθεσίας….αυτή είναι η σηµαντικότερη κινητήρια δύναµη. Πρέπει να είναι 

έτσι. Θα ήθελα πολύ να κάθοµαι εδώ και να λέω….είναι ανάγκη να την 

τηρούµε και να εξετάζουµε  εάν εµείς σαν εταιρεία µπορούµε να κάνουµε 

κάτι για τον πλανήτη. Η πραγµατικότητα είναι ότι θα πρέπει να λειτουργούµε 

στα πλαίσια της νοµοθεσίας, και αυτός, ξέρετε, είναι ο πραγµατικός λόγος, 

έτσι δεν είναι;” 
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Σχήµα 10: Λόγοι Συστηµατικής Παρακολούθησης  
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Η επιπλέον διερεύνηση αποκάλυψε ότι οι διάφοροι παράµετροι   

παρακολουθούνται για διαφορετικούς λόγους. Ενώ οι εισροές, ειδικά οι 

ακριβές πρώτες ύλες, ήταν περισσότερο πιθανό να παρακολουθούνται 

συστηµατικά για λόγους επιχειρηµατικής απόδοσης, οι εκροές συνήθως 

παρακολουθούνταν για λόγους συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία. Όπως 

αναµενόταν, οι επιχειρήσεις που είχαν έγκριση ή αδειοδότηση 

παρακολουθούσαν εκείνες τις παραµέτρους, οι οποίοι είχαν  καθοριστεί από 

το αρµόδιο όργανο είχε δώσει την έγκριση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Για παράδειγµα, ο υπεύθυνος ποιότητας και συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης µιας µεσαίου µεγέθους µονάδας µετατροπής 

χαρτιού στη Μεγάλη Βρετανία ήταν ανένδοτος ότι “Προφανώς 

παρακολουθούµε συστηµατικά τα υγρά απόβλητα λόγω των νοµικών µας 

δεσµεύσεων”. Ήταν ολοφάνερο ότι η επιχείρηση αυτή δεν θα αναλάµβανε 

να παρακολουθήσει συστηµατικά τις εκροές των ρυπαντών ουσιών αν δεν 

ήταν υποχρεωµένη από την πίεση της νοµοθεσίας: “Κάνουµε 

δειγµατοληπτικές µετρήσεις για να διασφαλίσουµε ότι τηρούµε τους 

περιορισµούς όσο αφορά τις συγκεντρώσεις COD, αιωρούµενων στερεών, 

pH, κλπ. αλλά δεν παρακολουθούµε τον όγκο των αποβλήτων που 

παράγονται. Ήταν ένα από τα πράγµατα που ήθελα να ξεκινήσω, αλλά 

καθώς [η Εταιρεία Ύδρευσης] δεν ενδιαφέρονταν ούτε και η Επιτροπή, είναι 

πολύ δύσκολο να ξέρω τον  όγκο των αποβλήτων που παράγονται”. Όµοια, 

ο υπεύθυνος συστήµατος περιβάλλοντος διαχείρισης µιας µεσαίας µεγέθους 

τεχνικής εταιρείας µε έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία είχε άδεια 

εκποµπής αέριων ρύπων σχολίασε ότι “κάνουµε καθηµερινά αξιολόγηση 

των εκπεµπόµενων  αέριων ρύπων και ελέγχουµε µια φορά το χρόνο τις 

καµινάδες, οπότε µπορούµε ουσιαστικά να δούµε τι ρύποι παράγονται. 

[Ερώτηση: Εξαιτίας των υποχρεώσεων απέναντι στην άδεια που σας 
έχει δοθεί;]. Ναι, εξαιτίας της νοµοθεσίας. Αυτό είναι”.     

 

Η επίδραση της νοµοθεσίας στον τρόπο συµπεριφοράς των συστηµατικών 

ελέγχων ήταν επίσης ολοφάνερη στις επιχειρήσεις τροφίµων της Ελλάδας 

και της Ιρλανδίας. Ο υπεύθυνος ποιότητας µιας µεσαίου µεγέθους εταιρείας 

παραγωγής προϊόντων κρέατος στην Ιρλανδία κατέγραψε τις παραµέτρους 

που παρακολουθούσε συστηµατικά, χρησιµοποιώντας πρότυπες 
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αναλυτικές µεθόδους, ώστε να συµµορφώνεται µε την έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων της επιχείρησής του (υγρά απόβλητα: άζωτο, 

φώσφορος, αιωρούµενα στερεά, BOD, COD, Αµµωνία, Νιτρικά, Χλώριο). 

Στην Ελλάδα, ο υπεύθυνος συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης µιας 

µεσαίου µεγέθους επιχείρησης παραγωγής ούζου εξήγησε ότι τα υγρά 

απόβλητα της επιχείρησής του παρακολουθούνται συστηµατικά για λόγους 

συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία: “Βασικά, η νοµοθεσία. Οι 

χαρακτηριστικοί παράµετροι των υγρών αποβλήτων καθορίζονται από τις 

προδιαγραφές της µονάδας επεξεργασίας αστικών λυµάτων του δήµου”.   

 

Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι, Αξιολογήσεις και Πρωτοβουλίες 
 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν εάν οι επιχειρήσεις τους είχαν 

αναλάβει να κάνουν κάποιο περιβαλλοντικό έλεγχο ή κάποια αξιολόγηση 

της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Τους ζητήθηκε επίσης να αναφέρουν 

εάν οι επιχειρήσεις τους είχαν αναλάβει οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές 

πρωτοβουλίες (π.χ. αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής ή στο σχεδιασµό, 

συνεργασία µε προµηθευτές κλπ.). 

 

Μόνο 10 (15%) επιχειρήσεις είχαν πραγµατοποιήσει κάποιον 

περιβαλλοντικό έλεγχο (Σχήµα 11) – και ήταν εκείνες που εφάρµοζαν 

κάποια περιβαλλοντική πολιτική και είχαν δηµοσιεύσει περιβαλλοντικές 

εκθέσεις. Ο περιβαλλοντικός έλεγχος ορίστηκε  γενικά, επειδή  το επίπεδο 

των ελέγχων διαφέρει µεταξύ των διαφόρων κλάδων των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζονται, και από 

ποιους εφαρµόζονται. Κάποιοι περιβαλλοντικοί έλεγχοι είχαν 

πραγµατοποιηθεί από εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ άλλοι είχαν 

πραγµατοποιηθεί εσωτερικά από υπαλλήλους. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων δεν είχε σχεδιάσει να πραγµατοποιήσει κάποιον 

περιβαλλοντικό έλεγχο στο µέλλον (Σχήµα 12).  
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Σχήµα 11: Πραγµατοποιείτε κάποιον περιβαλλοντικό έλεγχο; 
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Σχήµα 12: Σχεδιάζετε να πραγµατοποιήσετε κάποιον περιβαλλοντικό 
έλεγχο στο µέλλον;  
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Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στα θέµατα περιβαλλοντικής 

πολιτικής και περιβαλλοντική έκθεσης,  ήταν ολοφάνερο ότι οι επιχειρήσεις 

θα πραγµατοποιούσαν κάποιον περιβαλλοντικό έλεγχο µόνο εφόσον 

αναγκάζονταν να το κάνουν. Οι συµµετέχοντες αισθάνονταν επίσης ότι 

απαιτούνται περισσότεροι πόροι και ειδικευµένο προσωπικό εάν οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα έπρεπε να ελέγχουν σωστά τις 

δραστηριότητές τους – ο ∆ιευθυντής µιας µικρής εταιρείας παραγωγής 

αλουµινένιων πλαισίων στη Μεγάλη Βρετανία έδωσε µια πολύ 

κατατοπιστική άποψη για τον περιβαλλοντικό έλεγχο: 

 

“…Νοµίζω ότι ο µόνος τρόπος για να ξεκινούσαµε κάποιον περιβαλλοντικό 

έλεγχο θα ήταν προσλαµβάνοντας έναν εξωτερικό συνεργάτη  και εφόσον 

ήµασταν υποχρεωµένοι να το κάνουµε. Υπάρχει έλλειψη πόρων….συνήθως 

σαν επιχείρηση λειτουργούµε µε τον εξής τρόπο, προσλαµβάνουµε κάποιον 

µαθητευόµενο για να µας βοηθήσει στις εργασίες µας και σε ανάλογα 

θέµατα. Πρέπει να βρίσκουµε πόρους για να κάνουµε κάποια πράγµατα, και 

µόνο όταν µετατρέπεται σε αναπόσπαστο κοµµάτι της λειτουργίας της 

επιχείρησης θα παραχωρηθεί σε αυτό µια θέση εργασίας.  

Αυτός νοµίζω είναι ο µόνος λογικός τρόπος µε τον οποίο θα εµπλεκόµασταν 

µε το θέµα του περιβαλλοντικού ελέγχου. Εάν υπήρχε η πίεση να µας 

αναγκάσει θα βρίσκαµε έναν τρόπο να το κάνουµε και αυτό, σίγουρα θα το 

αναθέταµε σε έναν σύµβουλο να έρθει και να το κάνει. Αλλά όπως σας είπα, 

η πίεση απλά δεν υπάρχει ακόµα….” 

 

Οι 23 (34,8%) συµµετέχοντες ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις τους είχαν 

αναλάβει κάποια µορφή αξιολόγησης της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. 

Ωστόσο δεν υπήρξαν στην πραγµατικότητα οποιαδήποτε παραδείγµατα 

επίσηµων αξιολογήσεων που να είχαν προκύψει ως αποτέλεσµα 

σχολαστικής έρευνας από εξωτερικούς συνεργάτες. Οι αξιολογήσεις 

πραγµατοποιήθηκαν εσωτερικά και θα µπορούσαν να περιγραφούν σαν 

οδηγίες εσωτερικής διαχείρισης. Ο διευθυντής µιας επιχείρησης στην Τσεχία 

σχολίασε: “Τον δεύτερο µήνα κάθε έτους η περιβαλλοντική µας επίδοση 

αξιολογείται από όλα τα µέλη µας που ασχολούνται µε τη διαχείριση”. Οι 

περισσότερες αξιολογήσεις ήταν ασαφής και πρόχειρες, όπως φανερώνουν 
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τα σχόλια του υπευθύνου παραγωγής µιας επιχείρησης παραγωγής 

κεραµικών στη Μεγάλη Βρετανία: “Το άτοµο που πραγµατοποιεί την 

αξιολόγηση….δυστυχώς είναι πολύ απασχοληµένος αυτή τη στιγµή. Αυτή 

την στιγµή κάνει την αξιολόγηση για τα απορρίµµατα χαρτονιών, προσέχει 

τους κάδους, το ίδιο που κάνω κι εγώ – έχει µικρή ευθύνη για τα 

περιβαλλοντικά θέµατα, αλλά είναι τα µοναδικά είδη αξιολογήσεων που 

κάνουµε, αυτά είναι τα ανεπίσηµα”. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις συνήθως 

γίνονταν σαν αποτέλεσµα αντίδρασης σε κάποια πίεση ή ερέθισµα και δεν 

γίνονταν συνεχώς, επίσης έδειχναν να µην έχουν δοµή και ουσία. Σπάνια 

συµπεριλάµβαναν αναλυτική και ολιστική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής 

επίδοσης της εταιρείας, όπως ήταν φανερό και από τα σχόλια του 

υπευθύνου της τεχνική διεύθυνσης  και  ποιότητας µιας µεσαίου µεγέθους 

γαλακτοπαραγωγικής επιχείρησης στην Ιρλανδία: “Ναι, έχουµε κάνει κάποια 

αξιολόγηση στις εκροές των υγρών αποβλήτων, αλλά όχι κάπου αλλού”.  

 

Ένας αριθµός ερωτηθέντων  (23: 34,8%) ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις τους 

είχαν αναλάβει κάποια µορφή πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Και πάλι, υπήρχαν ελάχιστες πειστικές 

ενδείξεις ουσιαστικών αποτελεσµάτων καθώς οι απαντήσεις έτειναν να 

στερούνται ουσίας – ο διευθυντής µιας µεσαίου µεγέθους εταιρείας 

παραγωγής κρασιού στην Ελλάδα ανέφερε: “προσπαθούµε να βελτιώσουµε 

την επίδοσή µας και σε τεχνικό και σε διοικητικό επίπεδο. Πάντα υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης….”. ∆υστυχώς ο συµµετέχοντας στην έρευνα  δεν 

µπόρεσε να δώσει περισσότερες λεπτοµέρειες. Οι ερωτηθέντες συνήθως 

περιγράφανε γενικότερες επιχειρηµατικές καινοτοµίες αντί για 

περιβαλλοντικές καινοτοµίες, όπως ήταν και τα σχόλια του διευθυντή µιας 

µικρής εταιρείας παραγωγής αλουµινένιων πλαισίων στη Μεγάλη Βρετανία: 

“οι κύριοι τοµείς στους οποίους έχουµε πάρει πρωτοβουλίες αφορούν την 

βελτίωση στη διαχείριση των αποβλήτων και στην αύξηση της 

αποδοτικότητά µας. Από την στιγµή που συνδέσαµε τους υπολογιστές σε 

εσωτερικό δίκτυο µέσα στο κτίριο, το αποτέλεσµα ήταν µια σηµαντική 

εξοικονόµηση χαρτιού”. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις 

δεν θα αναλάµβαναν περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες εάν αυξάνονταν το 

κόστος παραγωγής: φανερά, οι επιχειρήσεις ήθελαν να δουν οφέλη στην 
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αποδοτικότητα αντί για περιβαλλοντικά οφέλη αυτά καθαυτά. Ο ∆ιευθυντής 

µιας βρετανικής τεχνικής εταιρείας παρατήρησε ότι είχε “ψάξει για την αγορά 

πράσινης ενέργειας”, αλλά δυστυχώς βρήκε “µόνο ένα άτοµο που θα 

µπορούσε να µας προµηθεύσει επαρκή ποσότητα και ήταν πάρα πολύ 

ακριβή”. Επίσης πρόσθεσε: “Ψάχνουµε συνεχώς, αλλά επηρεαζόµαστε από 

το κόστος. Πρέπει να παράγουµε ένα ποιοτικό προϊόν σε καλή τιµή”. Όµοια, 

ο ιδιοκτήτης ενός µικρού αλευρόµυλου στην Ιρλανδία σχολίασε επίσης: 

“έχουµε επιλέξει χάρτινα κιβώτια που να χωρούν περισσότερο προϊόν, το 

οποίο έχει σαν αποτέλεσµα λιγότερα υλικά συσκευασίας και εξοικονόµηση 

χρηµάτων”. 

 

Παρόµοια µε τις αξιολογήσεις, οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες 

πραγµατοποιήθηκαν σε µεµονωµένες επιχειρήσεις και όχι 

επαναλαµβανόµενα. ΟΙ περιβαλλοντικές πρακτικές των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων γίνονταν έπειτα από κάποια πίεση ή ερέθισµα και δεν ήταν 

προϊόν µιας οργανωτικής στρατηγικής για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 

επίδοσης. Αντίθετα, ήταν σπάνιες, αντανακλαστικές και συµβατικές. Για 

παράδειγµα, ο ∆ιευθυντής µιας µεσαίου µεγέθους γαλακτοπαραγωγικής 

µονάδας στην Ιρλανδία δήλωσε: “υπάρχουν συστήµατα αρµέγµατος που 

χρησιµοποιούν ανακυκλώσιµες συσκευασίες πλαστικού και χαρτιού, αλλά 

δεν υπάρχει εκπαίδευση σε αυτό, οπότε η πρόοδος δεν είναι µεγάλη”. 

Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις διαχωρισµού των αποβλήτων και χρήσης 

µηχανηµάτων αρµέγµατος, αλλά τα µέτρα αυτά παρέµειναν επί το πλείστον 

στο περιθώριο των οργανωτικών δραστηριοτήτων. Μια επιχείρηση στην 

Τσεχία ανέφερε ότι είχε βελτιώσει τον σχεδιασµό παραγωγής 

εγκαθιστώντας µηχανήµατα βαφής και απολίπανσης για να µειώσουν τις 

εκποµπές πτητικών οργανικών ουσιών – ήταν µια ολοφάνερη  αντίδραση 

προς την ολοένα και αυστηρότερη νοµοθεσία! Επίσης ο υπεύθυνος 

ποιότητας και περιβάλλοντος µιας βρετανικής επιχείρησης πιστοποιηµένη 

µε ISO 14001 δεν θεώρησε ότι η οργάνωσή της επιχείρησής του ήταν 

αποδοτική όταν η επιχείρηση ανάπτυξε και εφάρµοσε  διάφορες 

περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Όταν ρωτήθηκε εάν η επιχείρησή του είναι 

(περιβαλλοντικά) καινοτόµος απάντησε: “Όχι ιδιαίτερα, για να είµαι απόλυτα 

ειλικρινής. …. Ο µόνος τρόπος που θα µπορούσαµε να είµαστε καινοτόµοι 
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είναι µέσω των προϊόντων που χρησιµοποιούµε, της γραµµής παραγωγής 

µας…νέα προϊόντα …..∆εν έχουµε κάνει κάτι που θα το αποκαλούσα πολύ 

εξειδικευµένο για να είµαι ειλικρινής”. Όµοια, ο υπεύθυνος του συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης µιας πιστοποιηµένης µε ISO 14001 µεσαίου 

µεγέθους τεχνικής εταιρείας στη Μεγάλη Βρετανία παρατήρησε ότι: “∆εν 

είµαστε ιδιαίτερα επιτυχείς. Έχουµε κάνει πράγµατα στο παρελθόν όπως, 

την εξοικονόµηση άµµου και την αναδιοργάνωση του τρόπου που κάνουµε 

τις αµµοβολές – βάζουµε δύο είδη στο ίδιο κουτί της άµµου· αλλά κάτι 

πραγµατικά καινοτόµο; Πιθανότατα όχι!”. 

 

Μόνο 8 (12,1%) επιχειρήσεις είχαν συνεργαστεί µε προµηθευτές για να 

βρουν λύση σε διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα, να βελτιώσουν την 

επίδοσή τους ή να αναβαθµίσουν τα προϊόντα τους. Οι περισσότερο 

επιτυχηµένες συνεργασίες σχετίζονται µε θέµατα συσκευασίας, όπως 

σχολίασε ο ∆ιευθυντής µιας µικρής εταιρείας επεξεργασίας κρέατος στην 

Ιρλανδία: “Ναι, η εισερχόµενη πρώτη ύλη [χοιρινό κρέας] αποστέλλεται 

τώρα σε επιστρεφόµενους δίσκους· αυτό έχει µειώσει την ποσότητα των 

απορριµµάτων συσκευασίας. Έχουµε µειώσει τα χάρτινα απορρίµµατα στο 

ένα εικοστό (1/20) του όγκου µέσω αυτής της πρωτοβουλίας”. Οι 

προσπάθειες συνεργασίας µε τους προµηθευτές περιστασιακά είχαν 

επιτυχία –συνήθως αυτές σχετίζονται µε την συσκευασία, όπως εξήγησε ο 

υπεύθυνος αγορών, ποιότητας και µεταφορών µιας µικρής 

γαλακτοπαραγωγικής µονάδας στην Ιρλανδία: “Έχουµε προσπαθήσει να 

συνεργαστούµε µε τους προµηθευτές … να ασκήσουµε πίεση στους 

προµηθευτές µας…ξέρετε, στην επιστρεφόµενη συσκευασία….∆εν είχαµε 

αρκετή επιτυχία ωστόσο”. Επίσης έκανε αναφορά στις δυσκολίες που 

παρουσιάζονται για τον επηρεασµό των πρακτικών που εφαρµόζουν οι 

προµηθευτές, ιδιαίτερα οι µεγάλοι προµηθευτές µε µονοπωλιακά 

χαρακτηριστικά: “Η συσκευασία Tetrapak έχει σχεδόν απόλυτο µονοπώλιο 

στην χάρτινη συσκευασία”. Ο διευθυντής µιας µικρής εταιρείας που 

προµήθευε βιολογικό βοδινό και χοιρινό στην Ιρλανδία είχε “αναζητήσει 

εξονυχιστικά για εναλλακτικές πρακτικές στην υφιστάµενη πλαστική 

συσκευασία”, αλλά  “δεν είχε επιτύχει στο να βρει το υλικό εκείνο που να 

πληρεί τα κριτήρια ασφάλειας υγιεινής και ποιότητας των τροφίµων”. Η 
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συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν συνεργάζονται µε τους 

προµηθευτές για να εξετάσουν και να εφαρµόσουν µέτρα περιβαλλοντικής 

βελτίωσης. Όταν οι εταιρίες επιχειρούν να συνεργαστούν µε τους 

προµηθευτές, οι τελευταίοι δεν βοηθούν απαραίτητα. Επιπλέον, κανένας 

από τους ερωτηθέντες δεν ανέφερε ότι η επιχείρησή τους εξέτασε τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες όταν έπαιρνε αποφάσεις σχετικά µε το θέµα 

των αγορών.         

 
 
Κινητήριες ∆υνάµεις για Βέλτιστες Περιβαλλοντικές Επιδόσεις  
 

Σε διάφορες µελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς, εξετάστηκαν οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική συµπεριφορά των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τον 

Gintersdorfer (2003) υπάρχουν τέσσερις σηµαντικές επιρροές, 

συγκεκριµένα: οι ηθικές αξίες του ιδιοκτήτη/διευθυντή, το δίκτυο 

προµηθευτών, η εξοικονόµηση του κόστους και η δυνατότητα προσέλκυσης 

πελατών. Οι Tanner et al (1996) δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις 

παρακολουθούν τις εκροές των αποβλήτων τους για λόγους 

αποδοτικότητας και για λόγους συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία, ενώ οι 

Appiah-Adu και Singh (1998) καταδεικνύουν µια θετική και σηµαντική 

διασύνδεση µεταξύ του προσανατολισµού των καταναλωτών και των 

επιδόσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οι διαχειριστικές αξίες και η 

δέσµευση έχει φανεί ότι είναι οι σηµαντικές κινητήριες δυνάµεις (Petts et al, 

1998; Nutek, 2003), όπως επίσης και η νοµοθεσία (Charlesworth 1998, 

Petts et al 1999, Netregs, 2002). 

 

Η παρούσα µελέτη έδειξε ότι η νοµοθεσία θεωρήθηκε από τους 

περισσότερους συµµετέχοντες στην έρευνα σαν η κύρια κινητήρια δύναµη 

περιβαλλοντικής συµπεριφοράς (Σχήµα 13). Οι συµµετέχουσες 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις ήταν αρκετά προβληµατισµένες µε ζητήµατα 

συµµόρφωσης: να εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν µέσα στα πλαίσια του 

νόµου. Για παράδειγµα, ο ιδιοκτήτης ενός µικρού ελαιουργείου στην Ελλάδα 

ανέφερε: “Ο νόµος. Αυτός είναι σηµαντικός για µας. ∆εν µπορείς να 
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λειτουργήσεις χωρίς την τήρηση των περιβαλλοντικών κανονισµών”. 

Παρόµοια,  ο διευθυντής µιας µικρής τεχνικής εταιρείας στη Μεγάλη 

Βρετανία δήλωσε: “Βασικά, πιστεύω ειλικρινά ότι θα πρέπει να τηρούµε τη 

νοµοθεσία, έτσι δεν είναι; Θα πρέπει να λειτουργούµε µέσα στα πλαίσια της 

νοµοθεσίας. Η επιδίωξή µας φυσικά είναι το κέρδος και θα κάναµε τα πάντα 

εάν θα έπρεπε να συµµορφωθούµε µε τη νοµοθεσία”. Το γεγονός αυτό 

στηρίζει και άλλα πορίσµατα της µελέτης, και συγκεκριµένα ότι η νοµοθεσία 

είναι µια κινητήρια δύναµη για τις πρακτικές συστηµατικής παρακολούθησης  

και ότι οι επιχειρήσεις θα εφαρµόσουν περιβαλλοντική πολιτική, θα 

δηµοσιεύσουν  περιβαλλοντικές εκθέσεις ή θα εφαρµόσουν Συστήµατα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆), µόνο εάν αναγκαστούν να το κάνουν. 

 

Ο παράγοντας νοµοθεσία ακολουθείται από τον παράγοντα κόστος & 

αποδοτικότητα (45: 68,1%). Το γεγονός αυτό επίσης στηρίζει προηγούµενα 

συµπεράσµατα ότι οι επιχειρήσεις δεν θα αναλάµβαναν περιβαλλοντικές 

πρωτοβουλίες αν δεν µπορούσαν να εξασφαλίσουν οφέλη στην 

αποδοτικότητα της επιχείρησης. Η πίεση του δικτύου προµηθευτών 

αναφέρθηκε σαν µια σηµαντική κινητήρια δύναµη από 32 (48,4%) 

συµµετέχοντες, ενώ µόνο 14 (21,2%) επιχειρήσεις αναγνώρισαν τις 

προσωπικές αξίες σαν κινητήρια δύναµη περιβαλλοντικών επιδόσεων. Όταν 

ρωτήθηκαν συγκεκριµένα για τις προσωπικές αξίες του υπεύθυνου/ιδιοκτήτη  

της επιχείρησης και τις επιδράσεις που έχουν αυτές στις περιβαλλοντικές 

πρακτικές, 55 (83,3%) ερωτηθέντες ανέφεραν ότι είναι ένας θετικός 

παράγοντας – όπως ανέφερε ένας ∆ιευθυντής µεσαίου µεγέθους 

γαλακτοκοµικής επιχείρησης στην Ιρλανδία: “Ναι, θα θεωρούσα τον εαυτό 

µου περιβαλλοντικά φιλικό στο σπίτι µου και θα ευχόµουν να δω και την 

επιχείρηση να κάνει το ίδιο”. Ωστόσο δεν υπήρξε καµιά πειστική µαρτυρία 

βελτίωσης των περιβαλλοντικών πρακτικών σαν αποτέλεσµα των 

προσωπικών αξιών του υπεύθυνου/ιδιοκτήτη. Ενθαρρυντικά όµως 

αποτελέσµατα υπήρξαν, όταν 33 (50%) συµµετέχοντες ανέφεραν ότι οι 

επιχειρήσεις τους, εµπλέκουν τους εργαζόµενους στη λήψη αποφάσεων 

σχετικά µε διάφορα περιβαλλοντικά ζητήµατα, αν και µόνο 9 (13,6%) 

ανέφεραν ότι άκουσαν τους εργαζόµενους. Οι τελικές αποφάσεις προήλθαν  

από την διοίκηση της επιχείρησης. Πολλοί ερωτηθέντες µίλησαν για µια 
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σύγκλιση πιέσεων από διάφορες πηγές, όπως δήλωσε ο διευθυντής µιας 

τεχνικής εταιρείας στην Τσεχία: “Οι αποφάσεις λαµβάνονται έτσι ώστε να 

υπάρχει συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και σε σχέση µε την επιχειρηµατική 

αποδοτικότητα της εταιρείας”.  
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Σχήµα 13: Κινητήριες ∆υνάµεις για Βέλτιστες Περιβαλλοντικές 
Επιδόσεις  
 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι περισσότερες επιχειρήσεις παρακολουθούν τις 

εισροές τους (πρώτες ύλες) για λόγους οικονοµικής απόδοσης, ενώ  κάτω 

από τις µισές επιχειρήσεις παρακολουθούν τις εκροές τους για λόγους 

συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία. ∆υστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων δεν πραγµατοποίησε  κάποιο πρόγραµµα περιβαλλοντικού 

ελέγχου ή δεν αξιολόγησε την περιβαλλοντική τους επίδοση. Αν και ένας 

αριθµός επιχειρήσεων ανέλαβε κάποιες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, 

αυτές ήταν µη επαναλαµβανόµενες και δεν ήταν στρατηγικά 

κατευθυνόµενες. Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων υπήρχαν ελάχιστες 

ενδείξεις ότι η περιβαλλοντική δράση των επιχειρήσεων ήταν σταθερή ή 

βασιζόµενη σε κάποια στρατηγική. Τέλος είναι προφανές ότι η κύρια 

κινητήρια δύναµη περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων είναι η 

νοµοθεσία. 
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Επίδραση της Νοµοθεσίας 
 

Στο κεφάλαιο αυτό οι συµµετέχοντες στην έρευνα υποβλήθηκαν σε ένα 

αριθµό ερωτήσεων που σχετίζονταν µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία. Τα 

κυριότερα δεδοµένα της έρευνας  είναι τα εξής: 

 

• Οι περισσότεροι (59: 89,3%) ερωτηθέντες παραδέχτηκαν ότι δέχονταν 

πίεση από την περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

• Οι περισσότεροι (39: 68%) συµµετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι η 

νοµοθεσία που αφορά τα απόβλητα ήταν η κύρια πηγή πίεσης, ενώ η 

νοµοθεσία για τις αέριες εκποµπές και τη συσκευασία αναφέρθηκε 

επίσης από 16 (24,2%) και 15 (22,7%) συµµετέχοντες αντίστοιχα. 

• Οι περισσότεροι (44: 66,6%) ερωτηθέντες παραδέχτηκαν ότι οι 

επιχειρήσεις τους είχαν κάνει θετικά βήµατα σαν αποτέλεσµα της 

επιβολής της νοµοθεσίας. 

• Ένα µεγάλο µέρος (32: 48,5%) των συµµετεχόντων αισθανόταν ότι η 

περιβαλλοντική νοµοθεσία ήταν αναγκαία και σηµαντική. 

Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αισθανόταν πίεση από τη 

νοµοθεσία, υπήρχαν ελάχιστες πειστικές ενδείξεις ότι οι συµµετέχοντες θα 

αυτενεργούσαν για να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά µε αλλαγές στη 

νοµοθεσία ή στους κανονισµούς: µε άλλα λόγια, ανταποκρίνονταν στην 

πληροφορία εάν, και όταν την λάµβαναν. Ο διευθυντής µιας τεχνικής 

εταιρείας στη Μεγάλη Βρετανία δήλωσε: “Είµαι σίγουρος ότι εάν υπάρχει 

κάτι καινούριο θα το λάβουµε µε µορφή επιστολής-ταχυδροµικώς ή µε άλλο 

τρόπο. Αλλά µέχρι να µπει στο γραµµατοκιβώτιο, δεν µπορούµε να κάνουµε 

τίποτα… Είναι δύσκολο, επειδή υπάρχει τόση πληροφορία που φαίνεται να 

σε κατακλύζει προς το παρόν”. 

 

Οι περισσότεροι (44: 66,6%) από τους ερωτηθέντες ανέφεραν να έχουν 

λάβει µέτρα σαν αποτέλεσµα της νοµοθετικής πρωτοβουλίας, αν και ήταν 

προφανές ότι τα περισσότερα µέτρα σχετίζονταν αποκλειστικά µε την 

συµµόρφωση προς τη νοµοθεσία. Όπως δήλωσε ο διευθυντής µίας 

ελληνικής ποτοποιίας: “Έχουµε άδειες λειτουργίας για όλες τις 
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Το Repak είναι ένα εθελοντικό πρότυπο 
συµµόρφωσης προς τους κανόνες της 
συσκευασίας που καθιερώθηκε από την κοινή 
συµφωνία µεταξύ της βιοµηχανίας, της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Είναι ένας µη κερδοσκοπικός 
οργανισµός, ιδρύθηκε από τη Βιοµηχανία για τη 
Βιοµηχανία. Ουσιαστικά δηµιουργήθηκε για να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ιρλανδίας 
απέναντι στην οδηγία της ΕΕ για τη συσκευασία 
και τα απορρίµµατα συσκευασίας (94/62/ΕC). 
Το Repak είναι το µόνο εγκεκριµένο πρότυπο 
που αφορά τον Κανονισµό του 1997 για τη 
∆ιαχείριση Αποβλήτων (Συσκευασίας). Στόχος 
της Ιρλανδίας (της Ελλάδας και της 
Πορτογαλίας) για το 2005 είναι 50% ανάκτηση, 
αν και υπήρχε πρόταση από την Ε.Ε. ότι αυτό 
το ποσοστό θα αυξηθεί σε 70% µέχρι το 2009. 
Άλλα Κράτη Μέλη ήδη ανακτούν και 
ανακυκλώνουν πάνω από το 50% των 
απορριµµάτων συσκευασίας µε ένα ελάχιστο 
ποσοστό, 15% κατά βάρος ανά υλικό.    

εγκαταστάσεις παραγωγής, οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 

νοµοθεσίας σε σχέση µε τα υγρά απόβλητα, τις αέριες εκποµπές, τα στερεά 

απόβλητα, κλπ.”. Όµοια, ο διευθυντής µιας ελληνικής επιχείρησης 

παραγωγής µαστίχας ανέφερε: “Συµµορφωνόµαστε πλήρως µε τις νοµικές 

απαιτήσεις”. Στην Τσεχία, ο υπεύθυνος µηχανικός για τον ποιοτικό έλεγχο 

σε µια επιχείρηση βιοµηχανικού σχεδιασµού και κατασκευαστής µηχανικών 

καλουπιών και εργαλείων ανέφερε ότι: “Ασχολούµαστε µε την καταγραφή 

των αποβλήτων και των εκθέσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

νοµοθεσίας”, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία, ο υπεύθυνος ποιότητας µιας 

µεσαίου µεγέθους επιχείρησης κατασκευής κεραµικών ανέφερε ότι: “Πρέπει 

να κατονοµάσω τί υπάρχει στα απόβλητά µου, αυτά τα οποία απαιτεί ο 

νόµος”. Ένας διευθυντής παραγωγής µιας εταιρείας παραγωγής χηµικών 

στην Μεγάλη Βρετανία εξήγησε τα βήµατα που είχε κάνει η επιχείρησή του 

σαν αποτέλεσµα της εφαρµογής του IPPC (η Οδηγία 96/61/ΕΚ που αφορά 

την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και τον Περιορισµό της Ρύπανσης) “ήµασταν 

υποχρεωµένοι να κάνουµε χαρτογραφήσεις, προσοµοιώσεις εκποµπών, και 

αυτό και εκείνο και το άλλο, δεν νοµίζω ότι η οδηγία IPPC θα µας αναγκάσει 

να κάνουµε οτιδήποτε άλλο από εκείνο που κάνουµε τώρα. Απλά θα µας 

κοστίσει κάποια χρήµατα. 

Είναι πλήγµα στα καθαρά 

έσοδα, ένα επιπρόσθετο 

κόστος…”. Μια παρόµοια 

κατάσταση αναδείχτηκε στην 

Ιρλανδία, συγκεκριµένα η 

υπεύθυνη τεχνικός µιας 

µεσαίου µεγέθους 

γαλακτοκοµικής εταιρείας 

δήλωσε: “Έχουµε γίνει µέλη 

του προτύπου Repak….του 

εγκεκριµένου προτύπου 

συµµόρφωσης που αφορά 

τους κανόνες συσκευασίας”, 

και ο διευθυντής µιας µικρής 
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µονάδας επεξεργασίας κρέατος δήλωσε: “ήµασταν υποχρεωµένοι να 

κάνουµε αίτηση για παροχή άδειας διάθεσης των αποβλήτων µας από τις 

τοπικές αρχές”. Τα παραπάνω γεγονότα στηρίζονται και από το πόρισµα 

της µελέτης του Baylis et al (1998) ο οποίος υπέδειξε ότι η συµµόρφωση µε 

τη νοµοθεσία είναι η πιο κοινή πηγή περιβαλλοντικών κινήτρων για κάθε 

µεγέθους επιχείρηση.  

 

Όπως είδαµε και παραπάνω, η νοµοθεσία προκαλεί καλύτερες πρακτικές 

συστηµατικής παρακολούθησης (ιδιαίτερα όταν οι επιχειρήσεις έχουν άδεια 

να εκπέµπουν αέριους ρύπους ή να απορρίπτουν υγρά απόβλητα). Οι 

επιχειρήσεις πρέπει να εξασφαλίσουν ότι είναι σύµφωνες µε τα σχετικά 

πρότυπα και τις συνθήκες, όπως δήλωσε ο διευθυντής µιας µεσαίου 

µεγέθους επιχείρησης στη Μεγάλη Βρετανία:  “Είµαστε δέσµιοι των 

αυστηρότερων ελέγχων – έχουµε αρχίσει να παρακολουθούµε συστηµατικά 

τα απόβλητα µας και είµαστε καλύτεροι σε αυτό”. Ένας διευθυντής 

παραγωγής µιας µονάδας παραγωγής χηµικών στη Μεγάλη Βρετανία, η 

οποία κατανάλωνε µεγάλα ποσά ενέργειας, δήλωσε: 

 

“Έχουµε αρχίσει να ελέγχουµε πολύ περισσότερο την 

κατανάλωση ενέργειας, η οποία είναι αρκετά υψηλή. Έχουµε 

εξετάσει τον χώρο που βρίσκονται οι καυστήρες αερίου, οι οποίοι 

λειτουργούν όλη τη νύχτα και παρακολουθούµε συνεχώς τη 

θερµοκρασία και… Θα αρχίσουµε να ελέγχουµε τα πάντα 

τελικά….το οποίο θα µας επιτρέψει πολύ περισσότερο…πρόκειται 

να πραγµατοποιήσουµε περισσότερους ελέγχους” 

 

Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης µιας µεσαίου 

µεγέθους γαλακτοκοµικής εταιρείας στην Ιρλανδία δήλωσε: “έχουµε θέση σε 

λειτουργία ένα µηνιαίο σύστηµα παρακολούθησης των παρτίδων 

παραγωγής. Παρακολουθούµε συνεχώς το πρόγραµµα ανακύκλωσης 

χαρτονιών και πλαστικών”. Υπήρξαν επίσης µαρτυρίες που αφορούσαν την 

αγορά εξοπλισµού παραγωγής καθώς και διάφορες οργανωτικές αλλαγές, 

όπως δήλωσε ο Οικονοµικός ∆ιαχειριστής ενός µικρού ελαιουργείου στην 

Ελλάδα: “έχουµε εγκαταστήσει µια µονάδα επεξεργασίας των υγρών 
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αποβλήτων η οποία περιλαµβάνει και µια δεξαµενή καθίζησης. Αυτό είναι 

που έχουµε κάνει, µέχρι στιγµής”. Επίσης, ο Υπεύθυνος Ποιότητας µιας 

ιρλανδικής επιχείρησης παραγωγής χοιρινού και προϊόντων χοιρινού 

δήλωσε: “έχουµε κατασκευάσει µια καινούρια µονάδα επεξεργασίας των 

υγρών αποβλήτων σε αυτήν την τοποθεσία”. Άλλα µέτρα που 

πραγµατοποιήθηκαν από τις επιχειρήσεις σαν αποτέλεσµα της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας είναι: η διαπίστευση κατά ISO  14001, έρευνες 

για την µείωση του θορύβου και η εκπαίδευση. 

 

Όταν ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να σχολιάσουν τις γενικές τους 

αντιλήψεις για την περιβαλλοντική νοµοθεσία, είναι ενδιαφέρον να πούµε, 

ότι 32 (48,5%) από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη και 

σηµαντική: προστατεύει το περιβάλλον και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους ερωτηθέντες πιστεύουν 

ότι είναι “κάτι που θα πρέπει να το αντιµετωπίσουν”. Για παράδειγµα, ο 

∆ιευθυντής µιας εταιρείας παραγωγής βιολογικών µαρµελάδων στην 

Ελλάδα δήλωσε: “(η περιβαλλοντική νοµοθεσία) είναι απολύτως απαραίτητη 

για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις συνήθως δεν θα 

έκαναν και πολλά αν δεν ήταν υποχρεωµένες να συµµορφωθούν”. Ο 

∆ιευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου µίας µεσαίου µεγέθους επιχείρησης 

ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα ανέφερε “Είναι απαραίτητο να 

προστατεύεται το περιβάλλον αλλά για τις µικρότερες επιχειρήσεις είναι 

ακόµη δυσκολότερο να συµµορφωθούν”. 

 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα έχουν την αίσθηση ότι η νοµοθεσία είναι 

δυσνόητη, περίπλοκη και ασαφής. Ως εκ τούτου ήταν δύσκολο για τους 

συµµετέχοντες να γνωρίζουν εάν συµµορφώνονται πλήρως µε τις νοµικές 

τους υποχρεώσεις – µια κατάσταση η οποία επιδεινώνεται από την έλλειψη 

επικεντρωµένων και φιλικών προς το χρήστη νοµικών πληροφοριών  

(Βλέπε παρακάτω: Ανάγκες  Υποστήριξης των Μικροµεσαίων 

Επιχειρήσεων). Ο ∆ιευθυντής µιας εταιρείας παραγωγής ανταλλακτικών 

µηχανών στην Τσεχία δήλωσε: “Η νοµοθεσία είναι ασαφής, περίπλοκη και 

συνεχώς τροποποιείται…υπάρχουν πάρα πολλά όργανα ελέγχου”, ενώ ο 

∆ιευθυντής µιας µικρής επιχείρησης παραγωγής ανταλλακτικών µηχανών 
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στη Μεγάλη Βρετανία ανέφερε ότι: “Υπάρχουν τόσες πολλές νοµοθετικές 

διατάξεις. Είναι δύσκολο να τις εντοπίσεις και είναι δύσκολο να τις 

ερµηνεύσεις όταν τις βρεις. Αυτό βέβαια είναι θετικό για τους δικηγόρους 

που πληρώνονται καλά για τις υπηρεσίες τους”. Για την εφαρµογή της 

νοµοθεσίας, 33 (50%) συµµετέχοντες πίστευαν  ότι η νοµοθεσία 

εφαρµόζεται αυστηρά, αν και, χωρίς να αποτελεί έκπληξη, ο βαθµός  

εφαρµογής της εξαρτάται από τη βιοµηχανία. Οι επιχειρήσεις που 

λειτουργούσαν µε νόµιµες διαδικασίες ήταν περισσότερο πιθανό να 

παρακολουθούν τις νοµοθετικές διατάξεις σε µόνιµη βάση. Ο υπεύθυνος 

ποιότητας και τεχνικός προϊστάµενος µιας µεσαίου µεγέθους 

γαλακτοπαραγωγικής επιχείρησης στην Ιρλανδία επιβεβαίωσε ότι δεχόταν 

“συχνά” επισκέψεις από το Τοπικό Συµβούλιο, “4 ή 5 φορές το χρόνο” από 

τη ∆ιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος, και “ελεγχόταν συστηµατικά” από 

την Επιτροπή Περιφερειακής Αλιείας. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι 

πολλές επιχειρήσεις είχαν την αίσθηση ότι η εφαρµογή της νοµοθεσίας 

αποτελεί µια σηµαντική ένδειξη συµµόρφωσης. Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι το 45% των επιχειρήσεων πιστεύει, ότι η 

νοµοθεσία ή δεν εφαρµόζεται αυστηρά, ή δεν εφαρµόζεται καθόλου ή ότι οι 

νοµοθέτες δεν συνεργάζονται µε την επιχειρηµατική κοινότητα, όπως 

ανέφερε ο γενικός διευθυντής µιας µεσαίου µεγέθους µονάδας 

ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα: “Είναι αναγκαία προϋπόθεση…Έχω την 

εντύπωση επίσης ότι οι νοµοθέτες δεν συνεργάζονται µε την επιχειρηµατική 

κοινότητα σε όλες τις περιπτώσεις”. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι περισσότερες επιχειρήσεις παραδέχτηκαν ότι 

επηρεάζονται από την περιβαλλοντική νοµοθεσία και ότι τα απόβλητα ήταν 

η πιο κοινή πηγή άσκησης πίεσης. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 

χρειάζονται κάποιο είδος περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εάν και αυτό 

φαίνεται και από ένα σηµαντικό µέρος των νοµοθετικών διατάξεων που 

αφορούν τις επιχειρήσεις τροφίµων στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία. Αν και 

οι περισσότεροι ερωτηθέντες παραδέχτηκαν ότι είχαν κάνει κάποια βήµατα 

λόγω της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ωστόσο τα βήµατα αυτά αφορούν 

περισσότερο την συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία παρά 

περιβαλλοντικές καινοτοµίες. Η νοµοθεσία φαίνεται να έχει διευκολύνει την 
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ύπαρξη καλύτερων πρακτικών συστηµατικής παρακολούθησης, επίσης 

κάποιες επιχειρήσεις ανέφεραν ότι είχαν επενδύσει χρήµατα  για εξοπλισµό 

παραγωγής και για να αποκτήσουν την πιστοποίηση κατά ISO 14001. Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις είχαν την αίσθηση ότι η νοµοθεσία ήταν κάτι που 

θα έπρεπε “την ανεχθούν” και ότι η γλώσσα των νοµοθετικών κειµένων είναι  

πολύ περίπλοκη για µία µικρή επιχείρηση. Ένας αριθµός επιχειρήσεων 

πίστευε ότι η επιβολή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας δεν ήταν καθόλου 

αυστηρή. 

 

            

Ανάγκες Υποστήριξης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 
 
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν να κάνουν διάφορες 

παρατηρήσεις σχετικά µε την εµπειρία τους σε υφιστάµενους µηχανισµούς 

περιβαλλοντικής υποστήριξης, και να λάβουν επίσης υπόψη τις ανάγκες 

τους για µάθηση και για ενίσχυση. 

 

Η Εµπειρία των Ερωτηθέντων σε Θέµατα Υποστήριξης 
 
Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις είχαν λάβει ελάχιστη υποστήριξη για την 

αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων – όντως 42 (63,6%) 

ερωτηθέντες ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν είχαν ποτέ  αναζητήσει 

βοήθεια. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, τα επίπεδα περιβαλλοντικής 

υποστήριξης µπορούν να περιγραφούν σαν κατακερµατισµένα, ενώ στη 

χειρότερη των περιπτώσεων δεν µπορούν να επιληφθούν τις 

περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές. Ένας µεγάλος αριθµός συµµετεχόντων 

στην έρευνα είχε την  αίσθηση ότι οι επιχειρήσεις τους δεν χρειάζονταν 

ενίσχυση, όπως ανέφερε ο Γενικός ∆ιευθυντής µιας µεσαίου µεγέθους 

µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα: “∆εν έχουµε αναζητήσει 

οποιαδήποτε υποστήριξη. Νοµίζω ότι τα πάµε καλά από µόνοι µας µέχρι 

στιγµής”. Σε ελάχιστες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις είχαν υποστήριξη,  αυτή 

αφορούσε µεµονωµένα ζητήµατα που σχετίζονταν µε θέµατα όπως η 

συσκευασία ή τα απόβλητα. Επίσης υπήρξαν ελάχιστες µαρτυρίες όπου οι 
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επιχειρήσεις αναζήτησαν υποστήριξη για να επιφέρουν µία βαθύτερη και 

στρατηγικά σκόπιµη περιβαλλοντική βελτίωση. Για παράδειγµα, ο λογιστής 

ενός µικρού ελαιουργείου στην Ελλάδα ανέφερε: “Έχουµε ζητήσει στο 

παρελθόν οικονοµική ενίσχυση από την πολιτεία για να λύσουµε το 

πρόβληµα διάθεσης των αποβλήτων µας, αλλά είναι δύσκολο να την λάβει 

κανείς όπως ξέρετε. Αυτό έχουµε κάνει µέχρι στιγµής , πραγµατικά”, ενώ ο 

∆ιευθυντής µιας µικρής επιχείρησης εργαλείων δήλωσε ότι: “Μας ενδιαφέρει 

το θέµα των πλαστικών σακουλιών που παίρνουµε από τους προµηθευτές 

τίποτε άλλο δεν έρχεται στο µυαλό µου”.  

 

Η υπευθυνότητα του ερωτηθέντα  µπορεί να παίξει  καθοριστικό ρόλο στην 

απόφαση  µιας επιχείρησης να αναζητήσει (και να επωφεληθεί) από µία 

περιβαλλοντική ενίσχυση. Οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής διαχείρισης µπορεί 

να είναι περισσότερο πρόθυµοι να αναζητήσουν υποστήριξη από ότι οι 

οικονοµικοί διευθυντές ή οι υπεύθυνοι παραγωγής. Ο Οικονοµικός 

∆ιευθυντής µιας µικρής εταιρείας παραγωγής αγωγών στη Μεγάλη Βρετανία 

ανάφερε ένα σηµαντικό πρόβληµα, που αφορά και όλες σχεδόν τις 

επιχειρήσεις,  σχετικά µε την απόφαση της εταιρείας του να αναζητήσει 

υποστήριξη:  

 

“Έχουµε σκεφτεί για βοήθεια αλλά…Εάν θέλεις κάτι να γίνει, θα 

πρέπει υπάρχει κάποιος που θα πληρωθεί για να το κάνει, είτε 

είναι κάτι που αφορά το νόµο, είτε είναι κάτι που έχει να κάνει µε 

τα λογιστικά, έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση. Εποµένως  

σκέφτεσαι µε τον εξής τρόπο,  δεν τον θέλω αυτόν γιατί θα µε 

χρεώσει πολύ ακριβά. Υποθέτω ότι όλα καταλήγουν στο χρήµα 

τελικά….Για το λόγο αυτό νοµίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να 

έχει κάποιο είδος υπηρεσίας, εάν θέλεις, που να προσφέρει 

υποστήριξη εντελώς δωρεάν… η οποία θα έρχεται σε επαφή µαζί 

σου και θα σε συµβουλεύει ότι πρέπει να κάνεις αυτό, ότι θα 

πρέπει να κάνεις το άλλο για να µην επωφεληθούν εκείνοι και 

τέτοιου είδους πράγµατα, ξέρετε, αυτό νοµίζω ότι θα ήταν 

προσωπικά επωφελές. Κάποτε υπήρχαν 5750, πρότυπα 

ποιότητας και σκεφτόσουνα εάν είναι απαραίτητα όλα αυτά. 
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Εξακολουθούµε να εργαζόµαστε στην συγκεκριµένη επιχείρηση, 

συνήθως άνθρωποι µας προσλαµβάνουν και σκέφτεσαι, λοιπόν, 

για πιο λόγο γίνονται όλα αυτά; ….Φαντάζοµαι ότι πολλές 

εταιρείες σκόρπισαν χιλιάδες λίρες σε αυτά για το τίποτα”. 

 

Σε αντίθεση µε την παραπάνω άποψη, ο υπεύθυνος περιβαλλοντικής 

διαχειριστής µιας µεσαίου µεγέθους τεχνικής εταιρείας στη Μεγάλη Βρετανία 

έθεσε µια διαφορετική προσέγγιση, ισχυριζόµενος ότι η επιχείρηση του θα 

επωφελούνταν από µια ενίσχυση, αλλά το οικονοµικό τµήµα της 

επιχείρησης του ήταν αντίθετο στο να λάβουν βοήθεια: “Θα ήθελα να 

προσλάβω συµβούλους για να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας…αλλά 

[από το Οικονοµικό Τµήµα] µου λένε ότι δεν υπάρχουν 

χρήµατα….προσωπικά νοµίζω ότι δεν έχουν έτσι τα πράγµατα σε καµιά 

περίπτωση…Νοµίζω ότι χάνουν µια ευκαιρία”. 

 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα είχαν 

χρησιµοποιήσει διάφορους φορείς υποστήριξης. Οι δηµόσιες υπηρεσίες και 

βιοµηχανικοί σύνδεσµοι ήταν η συνηθέστερη πηγή υποστήριξης, αν και 

κάποιες επιχειρήσεις είχαν απευθυνθεί σε προµηθευτές, περιβαλλοντικούς 

συλλόγους, εταιρείες παροχής συµβουλών και εκπαίδευσης, κολλέγια και 

πανεπιστήµια. ∆εν υπήρχε καµιά επιχείρηση που να είχε αναπτύξει 

µακροχρόνιες ή σταθερές σχέσεις µε άτοµα, υπηρεσίες κλπ. (που 

προσφέρουν ενίσχυση), αν και αυτό δεν είναι καθόλου παράξενο αφού  οι 

επιχειρήσεις συνήθως έψαχναν βοήθεια για να επιλύσουν µεµονωµένα 

ζητήµατα. Για παράδειγµα, ο υπεύθυνος παραγωγής µιας επιχείρησης 

χηµικών στην Τσεχία ανέφερε: “Είχαµε κάποτε συνεργαστεί µε έναν 

σύµβουλο για τη διάθεση των χηµικών ουσιών, αλλά αυτό ήταν όλο”. Όµοια, 

ο ∆ιευθυντής µιας µικρής επιχείρησης παραγωγής µηχανικών εξαρτηµάτων 

µε έδρα τη Μεγάλη Βρετανία ανέφερε, “Θα πάω κάπου αλλού εάν χρειαστεί, 

αλλά δεν θα µπορέσω να σας πω που θα πήγαινα – για να είµαι ειλικρινής 

αυτό εξαρτάται από το τι θα πρέπει να κάνω”, ενώ ο προϊστάµενος µιας 

µικρής επιχείρησης παραγωγής ούζου στην Ελλάδα δήλωσε: 

“Συνεργαζόµαστε µε κάποιους περιβαλλοντικούς συµβούλους για τα 

απόβλητά µας. Τίποτα περισσότερο”. Τα συγκεκριµένα σχόλια επίσης 
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µαρτυρούν ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν υποστήριξη σε συγκεκριµένα 

θέµατα – συνήθως αφορούν την νοµοθεσία. 

 

Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες στην έρευνα να σχολιάσουν το επίπεδο 

και την ποιότητα της διαθέσιµης υποστήριξης. Οι απαντήσεις τους µπορούν 

να χωριστούν σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες: 

 

• Είχαν την αίσθηση  ότι οι υφιστάµενοι µηχανισµοί ενίσχυσης ήταν 

ανεπαρκείς 

• ∆εν µπορούσαν να έχουν άποψη λόγω έλλειψης γνώσης και 

εµπειρίας 

• ∆εν ήταν ενήµεροι ότι υπήρχε διαθέσιµη υποστήριξη 

 

Ήταν ξεκάθαρο από τις συζητήσεις που έγιναν ότι οι ερωτηθέντες γνώριζαν 

ελάχιστα για την διαθέσιµη υποστήριξη. Η εµπειρία των επιχειρήσεων που 

είχαν λάβει ενίσχυση δεν ήταν πάντοτε θετική ή επιτυχής, όπως ανέφερε ο 

προϊστάµενος  ενός µικρού ελαιουργείου στην Ελλάδα: “Αναζητήσαµε 

τεχνικές λύσεις και οικονοµική ενίσχυση από το κράτος, αλλά δεν τα 

καταφέραµε”. Επίσης, ο υπεύθυνος παραγωγής µιας µικρής επιχείρησης  

χηµικών ουσιών στην Τσεχία δήλωσε, ότι η διαθέσιµη υποστήριξη ήταν 

“ελάχιστη για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας”. Στις 

συνεντεύξεις που έγιναν υπήρξαν οι εξής φράσεις σχετικά µε 

προσφερόµενη υποστήριξη: “ανεπαρκής”, “φτωχή”, “όχι καλή” και 

“ανύπαρκτη”. Εάν και ήταν δύσκολο να βρεθούν χειροπιαστά παραδείγµατα 

των προβληµάτων που είχαν βιώσει οι ερωτηθέντες, ωστόσο µερικά από τα 

προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι: η 

δυσκολία πρόσβασης στα προγράµµατα υποστήριξης, το γεγονός ότι είναι 

πολύπλοκα   (συµπλήρωση πολλών εγγράφων), πολύ γραφειοκρατικά 

(πολλές διοικητικές διαδικασίες) και πολύ γενικά (όχι προσαρµοσµένα στις 

πραγµατικές ανάγκες των επιχειρήσεων). Οι επιχειρήσεις χρειάζονταν 

ταχύτερες και λιγότερο γραφειοκρατικές λύσεις – όπως δήλωσε ο 

προϊστάµενος ενός παραδοσιακού αρτοποιείου στην Ελλάδα, υπάρχει 

“πολύ γραφειοκρατία. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα απλούστερο και 
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ταχύτερο σύστηµα υποστήριξης”. Επίσης από τις συνεντεύξεις ήταν 

ξεκάθαρο ότι, η παρατηρούµενη ανεπάρκεια και µη ύπαρξη προγραµµάτων 

περιβαλλοντικής υποστήριξης οφείλεται και στην έλλειψη διαθέσιµου 

χρόνου από την πλευρά των ερωτηθέντων, όπως δήλωσε ο προϊστάµενος 

µιας µικρής επιχείρησης που παράγει  µαρµελάδα στην Ελλάδα: “Απλά δεν 

έχω χρόνο να ψάξω για κάποιο πρόγραµµα υποστήριξης”. Όµοια, ο 

∆ιευθυντής µιας µικρής γαλακτοµικής  επιχείρησης στην Ιρλανδία ανέφερε: 

“∆εν µπορώ να πω κάτι. ∆εν έχουµε χρόνο για να αναζητούµε τόσο πολύ, η 

παραγωγή έχει πολλές απαιτήσεις. ∆εν έχουµε το χρόνο”. 

 

 

Ανάγκες Υποστήριξης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, οι περισσότεροι συµµετέχοντες 

στην έρευνα (56: 84,8%) αναγνώριζαν ότι οι επιχειρήσεις τους θα 

µπορούσαν να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση και ότι θα 

επωφελούνταν από σχετικά προγράµµατα υποστήριξης. Η διαπίστωση 

αυτή µπορεί να µετριάσει την άποψη ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

πιστεύουν ότι δεν έχουν καµία επίπτωση στο περιβάλλον. Ζητήθηκε επίσης 

από τους  συµµετέχοντες στην έρευνα να σχολιάσουν, σε γενικές γραµµές, 

τι είδους υποστήριξης θα µπορούσαν να ζητήσουν. Οι ερωτηθέντες δε  

απάντησαν σε συγκεκριµένες επιλογές και µπορούσαν να δώσουν 

περισσότερες από µια απαντήσεις. Η απαντήσεις αυτές παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 14. 
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Σχήµα 14: Ανάγκες Υποστήριξης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων  
 

Πληροφορίες για τη νοµοθεσία: Η πιο σηµαντική ανάγκη των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων ήταν η ξεκάθαρη πληροφόρηση και 

καθοδήγηση σχετικά µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία: το γεγονός αυτό 

σχετίζεται µε την προηγούµενη διαπίστωση ότι οι ερωτηθέντες  γενικά είχαν 

την αίσθηση ότι η νοµοθεσία ήταν περίπλοκη και δυσνόητη. Οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες είχαν τον φόβο της ποινική δίωξης λόγω µη 

συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία,  ωστόσο θεωρούν ότι η 

υφιστάµενη πληροφορία είναι αναξιόπιστη και αποσπασµατική, όπως 

σχολίασε ο υπεύθυνος παραγωγής µιας µεσαίου µεγέθους εταιρείας 

κατασκευής καλωδίων στη Μεγάλη Βρετανία:  

 

“Ναι, είναι δύσκολο να λάβεις αξιόπιστη πληροφορία σε νοµοθετικά 

ζητήµατα. Σαν τελικός χρήστης πληροφοριών, δεν γνωρίζω από πού 

µπορώ να τις προµηθευτώ, είναι πάρα πολύ κατακερµατισµένες. Νοµίζω 

πως θα µπορούσα ίσως να βρω περισσότερες πληροφορίες, από την 

[Οµοσπονδία Μηχανικών]. Βασιζόµαστε σε αυτούς σε σηµαντικό βαθµό 

κυρίως σε θέµατα υγιεινής, ασφάλειας, προσωπικού, νοµοθεσίας. Μιλάω µε 

αυτούς συνεχώς, αλλά δεν γνωρίζω αν κάνουν κάτι για το περιβάλλον. 

Περιµένω να έρθει σύντοµα ένα άτοµο για να µου δώσει κάποιες οδηγίες σε 
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θέµατα υγιεινής και ασφάλειας οπότε θα κάνω ίσως µια κουβέντα µαζί του 

και για θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης”. 

 

Άµεση Καθοδήγηση και Υποστήριξη: ένας αριθµός συµµετεχόντων στην 

έρευνα είπε ότι χρειάζεται άµεση καθοδήγηση και υποστήριξη. Αυτή θα 

µπορούσε να έχει τη µορφή µιας αξιόπιστης ανοιχτής τηλεφωνικής γραµµής 

παροχής συµβουλών ή καλύτερα, να έχει την µορφή της άµεση 

υποστήριξης µέσα στην ίδια την επιχείρηση από έναν επίσηµο σύµβουλο. 

Επίσης θα µπορούσε να έχει σχέση µε ζητήµατα, όπως: την συµµόρφωση 

µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, τον έλεγχο ή την υποστήριξη σε τεχνικά 

θέµατα και την καθοδήγηση. Οι παρατηρήσεις ενός ∆ιευθυντή µιας µικρής 

επιχείρησης  κατασκευής αλουµινένιων πλαισίων στη Μεγάλη Βρετανία 

ήταν ενδιαφέρουσες: 

 

“Νοµίζω ότι θα έπρεπε να έχουµε κάποιο εξωτερικό φορέα που να ελέγχει 

την επιχείρηση και νοµίζω ότι ο µόνος τρόπος που θα µπορούσαµε 

αντικειµενικά να παρακολουθούµε συστηµατικά τα απόβλητα  µας και άλλα, 

είναι να φέρουµε κάποιο άτοµο να το κάνει…θα χρειαζόµασταν κάποιον να 

έρθει και να το ξεκινήσει αυτό σωστά και µε υπευθυνότητα. Υποθέτω ότι 

µόνο τότε  θα µπορούσαµε να υπερβούµε το ζήτηµα του ελέγχου”. 

 

Είναι επίσης σηµαντικό ότι, ο ίδιος ο ερωτούµενος είχε την αίσθηση  ότι η 

επιχείρησή του δεν έχει τους πόρους για να κάνει τις κατάλληλες βελτιώσεις: 

“Νοµίζω θα ήταν καλό να γίνει… θα ήθελα να το δω να πραγµατοποιείται 

αλλά αυτή τη στιγµή…δεν έχουµε τους πόρους για να το κάνουµε”. Επίσης 

µερικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις ανάφεραν ότι  η  παροχή συµβουλών και 

η καθοδήγηση αποτελούν σηµαντικά θέµατα. Ο διευθυντής µιας µικρής 

γαλακτοπαραγωγικής µονάδας στην Ιρλανδία δήλωσε: “Θα ήταν καλό να 

έχουµε κάποιον για να συζητάµε συγκεκριµένα θέµατα”, ενώ ο υπεύθυνος 

ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης µιας εταιρείας παραγωγής 

αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα ανέφερε: “Χρειαζόµαστε άµεση 

επιστηµονική υποστήριξη. Συµβούλους να µας επισκεφτούν και να µας 

κάνουν επιτόπια σεµινάρια. Γνωρίζετε, πως… θα πρέπει να κάνουµε κάτι”. 

Ο ιδιοκτήτης µιας µικρής µονάδας παραγωγής φρουτοχυµών στην Ιρλανδία 
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δήλωσε: “θα χρειαζόµασταν παροχή τεχνικής βοήθειας και συµβουλών σε 

θέµατα ενέργειας”.  

 

 

Οικονοµική Ενίσχυση: εφόσον οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν 

περιορισµένους πόρους, δεν ήταν παράξενο που ένας µεγάλος αριθµός 

συµµετεχόντων στην έρευνα µίλησαν για οικονοµική ενίσχυση. Όροι όπως 

“επιδοτήσεις”, “δάνεια”, “χρηµατοδοτήσεις” και “χρήµατα”, αναφέρονταν 

συχνά στις συζητήσεις. Οι ερωτηθέντες πίστευαν ότι η οικονοµική ενίσχυση 

θα πρέπει να αποσκοπεί στην προµήθεια εξοπλισµού και περιβαλλοντικών 

τεχνολογιών – επίσης οι επιδοτήσεις για την εκπαίδευση αναφέρονταν 

συχνά. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα είχαν αρνητική εικόνα για τις 

υφιστάµενες δοµές χρηµατοδότησης. Η εικόνα αυτή οφείλετε σε µεγάλο 

βαθµό από την έλλειψη πληροφόρησης και από το γεγονός ότι µερικές 

επιχειρήσεις είχαν προσπαθήσει να λάβουν οικονοµικούς πόρους χωρίς 

επιτυχία. Οι ερωτηθέντες βρήκαν τις δοµές χρηµατοδότησης πολύ 

γραφειοκρατικές και κατευθυνόµενες από µη αντικειµενικούς στόχους. Ο 

διευθυντής µιας µεσαίου µεγέθους τεχνικής εταιρείας στη Μεγάλη Βρετανία 

ανάφερε τα εξής: “Προσπαθήσατε εσείς ποτέ να λάβετε επιχορήγηση; Από 

τη στιγµή που έχεις συµπληρώσει πάρα πολλά έγραφα  δεν αξίζει τον κόπο 

ειλικρινά”. Επίσης υπήρχε έλλειψη κατανόησης στο πως λειτουργούσαν οι 

µηχανισµοί χρηµατοδότησης, και αυτή η άγνοια προκαλούσε έναν υψηλό 

βαθµό κυνισµού. Οι ερωτηθέντες είχαν την εντύπωση ότι οι 

χρηµατοδοτήσεις ήταν διαθέσιµες µόνο για “άλλες” επιχειρήσεις. Για 

παράδειγµα, ο διευθυντής µιας µεγαλύτερης µικροµεσαίας επιχείρησης στην 

Τσεχία πίστευε ότι οι χρηµατοδοτήσεις απευθύνονταν στις µικρότερες 

επιχειρήσεις: “Νοµίζω ότι δίνουν χρήµατα σε µικρές επιχειρήσεις έτσι δεν 

είναι; …Οπότε δεν αφορά εµάς”. Σε αντίθεση, ο διευθυντής µιας µικρής 

παραδοσιακής επιχείρησης παραγωγής µαρµελάδων στην Ελλάδα 

θεωρούσε ότι οι περισσότερες χρηµατοδοτήσεις πήγαιναν σε µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις: “Νοµίζω ότι το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοδοτήσεων 

πηγαίνει στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. ∆εν απευθύνονται σε επιχειρήσεις 

όπως η δική µας”. Το πρόβληµα περιπλέκεται περισσότερο, επειδή ένας 

µικρός αριθµός επιχειρήσεων από την ∆υτική Ευρώπη υποστηρίζει ότι οι 
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επιχορηγήσεις  που παραδοσιακά πήγαινα στα ενταγµένα κράτη - µέλη της 

ΕΕ, τώρα κατευθύνονται στις υπό ένταξη χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης, όπως δήλωσε ο υπεύθυνος υγιεινής, ασφάλειας και 

περιβάλλοντος σε µία επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία: “Θα ήταν καλό να 

υπάρχουν κάποιες επιχορηγήσεις, αλλά πιθανότατα θα καταργηθούν τα 

επόµενα χρόνια λόγω των χωρών που πρόκειται να ενταχθούν στην ΕΕ”. 

Μια άλλη άποψη, η οποία εκφράστηκε από τον υπεύθυνο παραγωγής µιας 

µεσαίου µεγέθους εταιρεία παραγωγής καλωδίων ήταν: ότι, ακόµα και εάν 

διέθετε η επιχείρηση του οικονοµικούς πόρους θα ήταν ανίκανη να επιφέρει 

µεγάλες αλλαγές στην περιβαλλοντική βελτίωση επειδή ο στόχος στον 

οποίο εστιάζονται είναι η επιδίωξη κέρδους, αφού η αγορά είναι αρκετά 

ανταγωνιστική. “Ακόµα και εάν είχαµε οικονοµική ενίσχυση, δεν χρειάζεται 

προς το παρόν να κάνουµε περισσότερα από τα απαιτούµενα λόγω της 

υφιστάµενης κατάστασης στην αγορά”. Η επιχείρηση αυτή πιστοποιήθηκε 

µε ISO 14001. Είναι ολοφάνερο, ότι απαιτείται περισσότερη πληροφόρηση 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων  για να ξεπεραστούν οι αρνητικές εικόνες 

των υφιστάµενων δοµών χρηµατοδοτήσεων. 

 

Πληροφορίες για τη Βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων: Η 

κατηγορία αυτή ήταν δύσκολο να καθοριστεί: ουσιαστικά είναι µια κατηγορία 

που περιλαµβάνει αρκετά θέµατα. Γενικά παρουσιάζει πληροφορίες σε 

θέµατα παραγωγής, δικτύου προµηθειών, αποδοτικότητας και επιδόσεων. 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα αναζητούσαν πληροφορίες για να 

βελτιώσουν τις επιχειρηµατικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Για 

παράδειγµα, ο διευθυντής µιας µικρής µονάδας παραγωγής παραδοσιακών 

µαρµελάδων και σαλτσών στην Ελλάδα ανέφερε, “Ναι, θα χρειαζόµασταν 

πληροφορίες που αφορούν την βελτίωση των περιβαλλοντικών µας 

επιδόσεων διαµέσου όλου του δικτύου προµηθειών”, ενώ ο διευθυντής µιας 

επιχείρησης προµήθειας βιολογικού βοδινού στην Ιρλανδία ανέφερε: “Θα 

ήθελα κάποιες πληροφορίες σχετικά µε  την αξιοποίηση της ηλιακής 

ενέργειας και των αποβλήτων”. Τέλος οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις ζήτησαν  

πληροφορίες σε ζητήµατα όπως η περιβαλλοντική διαχείριση, οι νέες 

τεχνολογίες, η διαχείριση της ενέργειας, η συσκευασία και το δίκτυο 

προµηθειών.             
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Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση δεν παρουσιάζει µεγάλη προτεραιότητα στις 

διάφορες µικροµεσαίες  επιχειρήσεις. Πράγµατι, χωρίς να γίνει καµία 

υπαγόρευση, µόνο οι 19 (28,7%) συµµετέχοντες στην έρευνα ανάφεραν ότι 

είχαν επίγνωση σχετικά µε την εκπαίδευση που πρέπει να έχει το εργατικό 

δυναµικό. Εννέα επιχειρήσεις ανάφεραν ότι οι µάνατζερ των επιχειρήσεων ή 

αυτοί που είναι υπεύθυνοι µε περιβαλλοντικά θέµατα θα πρέπει να 

εκπαιδεύονται. Όταν οι συµµετέχοντας στην έρευνα ρωτήθηκαν να 

σχολιάσουν ποιο πρέπει να είναι το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, οι 

απαντήσεις τους ήταν οι εξής: ρυθµιστικά και νοµοθετικά θέµατα, γενικές 

γνώσεις, βαθµός απόδοσης, διεργασίες καθαρότερης παραγωγής, τεχνικές 

δειγµατοληψίας και συστηµατικής παρακολούθησης και µάρκετινγκ. Εάν και 

οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες της έρευνας εξέφρασαν 

σκεπτικισµό για την on-line τηλε-εκπαίδευση, «προτιµούν η εκπαίδευση να 

γίνεται επί τόπου στην επιχείρηση», οι περισσότεροι απάντησαν ότι έχουν 

τις τεχνολογίες και τις ικανότητες να κάνουν χρήση της online εκπαίδευσης. 

Η έλλειψη υποστήριξης για εκπαίδευση τεκµηριώνεται και από την εργασία 

των Hutchison και Chaston et al (1994) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις (MME) δεν έχουν την δυνατότητα, δες την 

σχετική αναφορά, για περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

 
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα επίσης ρωτήθηκαν ποιοι νοµίζουν ότι 

µπορούν να τους προσφέρουν υποστήριξη. Το Σχήµα 15 αποκαλύπτει ότι 

υπάρχει µεγάλη εξάρτηση των επιχειρήσεων µε τις κυβερνητικές και 

δηµόσιες αρχές (29: 43,9%), κάτι  που υποστηρίζεται και από τον 

Rutherford et al (2000) o οποίος έδειξε ότι οι ιδιοκτήτες/µάνατζερ πιστεύουν 

ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει την καθοδήγηση παρέχοντας ένα 

κατάλληλο περιεχόµενο πολιτικών. 
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Σχήµα 15: Πηγές Υποστήριξης 

 
 
Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να εµπιστεύονται το άτοµο/οργανισµό που τους 

προσφέρει υποστήριξη, γι’ αυτό και θεωρούν τις επίσηµες πηγές, ως τις πιο 

κατάλληλες πηγές υποστήριξης. Ένας διευθυντής σε µία µεσαία µεγέθους 

επιχείρηση παραγωγής κεραµικών στην Μεγάλη Βρετανία σχολίασε τα εξής: 

«Θα προτιµούσα ένα κυβερνητικό οργανισµό. Κάποιον που δεν πουλάει 

κάποιο προϊόν. Θα πρέπει να υπάρχει εµπιστοσύνη µε το άτοµο που σου 

δίνει πληροφορίες. Απλά θα πρέπει να σου επιβεβαιώνουν ότι 

συµµορφώνεσαι µε την νοµοθεσία». Παρόµοια, ένας µάνατζερ µίας χηµικής 

επιχείρησης µεσαίου µεγέθους στην Μεγάλη Βρετανία, δήλωσε: «Θα ήταν 

καλό η υποστήριξη να προέρχεται από έναν κυβερνητικό οργανισµό ή 

κάποιον µε συµβουλευτικές ικανότητες, ως εκπαιδευτής, να σε επισκεφτεί 

και να σου πει ότι πρέπει να κάνεις αυτό ή το άλλο ή πρέπει να κοιτάξει τον 

τρόπο που διαχειρίζεσαι ένα συγκεκριµένο θέµα επειδή σε δύο χρόνια η 

νοµοθεσία θα αλλάξει». Και ο προϊστάµενος παραγωγής µία µικρής χηµικής 

 69



επιχείρησης στην Τσέχικη ∆ηµοκρατία πρότεινε ότι: «Νοµίζω ότι η 

υποστήριξη πρέπει να προέρχεται από το Υπουργείο Προστασίας 

Περιβάλλοντος … και πρέπει να χρηµατοδοτείται». Ο µάνατζερ µίας µικρής 

επιχείρησης παραγωγής µεζέδων, γαρνιτούρων  σαλάτας στην Ιρλανδία 

επίσης πρότεινε ότι θα ήταν ευχαριστηµένος εάν η Board Bia (η Ιρλανδική 

Επιτροπή Τροφίµων) πρόσφερε υποστήριξη. 

 
Οι ερωτηθέντες επίσης ανέφεραν τα εµπορικά επιµελητήρια (13: 19,6%) και 

τους συµβούλους (11: 16,6%). Τα πανεπιστήµια αναφέρθηκαν από τις 9 

(13,6%) επιχειρήσεις, οι 5 από αυτές προέρχονταν από την Ελλάδα (αυτό 

µπορεί να εξηγηθεί από την ισχυρή σχέση που υπάρχει µεταξύ του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου και τον σχετικά µικρό αριθµό των τοπικών-οµογενών 

παραγωγών τροφίµων). Όταν οι επιχειρήσεις ρωτήθηκαν σε τί θα  ήθελαν 

να έχουν υποστήριξη, οι απαντήσεις διέφεραν και δεν υπήρξαν σαφή 

χαρακτηριστικά των απαντήσεων. Το κυρίαρχο θέµα που αφορά την 

υποστήριξη ήταν η συµµόρφωση µε την νοµοθεσία-όπως φαίνεται και από 

το Σχήµα 16, 30 (45,4%) επιχειρήσεις θα  ήθελαν οποιαδήποτε υποστήριξη 

για να είναι νόµιµοι σύµφωνα µε  την περιβαλλοντική νοµοθεσία. 
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                        Σχήµα 16: Αποτελέσµατα Υποστήριξης 
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Ένας µάνατζερ µίας µικρής επιχείρησης γαλακτοµικών προϊόντων στην 

Ιρλανδία είπε: «Εφόσον συµµορφωνόµαστε µε την νοµοθεσία, είµαστε 

ευχαριστηµένοι. ∆εν θα ήθελα να αντιµετωπίσω κάτι που δεν έχω 

επίγνωση». Επίσης 22 (33,3%) επιχειρήσεις ανέφεραν την µείωση του 

κόστους. Η νοµική συµµόρφωση και η µείωση κόστους είναι από τις πιο 

σηµαντικές προτεραιότητες των περισσότερων επιχειρήσεων. Ο διευθυντής 

µίας µικρής επιχείρησης µεταποίησης αλουµινίου στην Βρετανία είπε τα 

εξής: “Πολλή σηµαντική είναι η πληροφόρηση που αφορά την  νοµοθεσία 

και ιδιαίτερα η συµµόρφωση και η επίγνωση της νέας νοµοθεσίας, επίσης 

εξετάζουµε και την µείωση κόστους. Νοµίζω ότι αυτά είναι τα πιο σηµαντικά 

για µια µικρή επιχείρηση. Εάν επίσης υπάρξουν και συστήµατα διαχείρισης 

επενδύσεων καθώς και συµβουλές σε προγράµµατα συντήρησης νοµίζω ότι 

θα ήταν αρκετά καλό αλλά πιστεύω ότι δεν έχουν τόση µεγάλη 

προτεραιότητα όσο η συµµόρφωση µε την νοµοθεσία και η εξοικονόµηση 

δαπανών». Η καλύτερη απόδοση αναφέρθηκε από 17 (25,7%) 

ερωτηθέντες, η ενηµέρωση του εργατικού δυναµικού από 14 (21,2%) και η 

επίγνωση των περιβαλλοντικών θεµάτων από 12 (18,1%). ∆υστυχώς, µόνο 

6 (9%) από τους ερωτηθέντες ανάφεραν τις διεργασίες καθαρότερης 

παραγωγής. Πράγµατι, ήταν κάπως  ολοφάνερο ότι η βελτίωση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης είχε µία σχετικά χαµηλή προτεραιότητα. Ένας 

µάνατζερ µίας µικρής επιχείρησης παραγωγής ζυµαρικών, γλυκών, 

ελαιολάδου, ξιδιού και µαρµελάδων στην Ελλάδα επισήµανε: «Σαν 

επιχείρηση εξετάζουµε περισσότερο το κόστος από οτιδήποτε άλλο.  Προς 

το παρόν εξετάσουµε την µείωση των δαπανών…για να αυξήσουµε τα 

κέρδη µας. Εάν γίνουµε περισσότερο φιλικοί προς το περιβάλλον, τότε η 

επιχείρηση µας έχει  ένα πρόσθετο θετικό στοιχείο». Παρόµοια, ένας 

διευθυντής σε µία µικρή επιχείρηση παραγωγής κεραµικών στην Μεγάλη 

Βρετανία σχολίασε ότι: «Εάν δεν υπάρχει εξοικονόµηση χρηµάτων και είναι 

αρκετά δαπανηρό να είµαστε φιλικοί προς το περιβάλλον, τότε το 

συγκεκριµένο θέµα (περιβάλλον) δεν προχωράει». 

 
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα επίσης ρωτήθηκαν ποια εµπόδια τους 

παρουσιάζονται όταν επιθυµούν να υποστηριχτούν από κάποιο φορέα. Το 
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Σχήµα 17 δείχνει ότι, όχι αναπάντεχα, ότι το πιο σηµαντικό εµπόδιο είναι το 

κόστος (το οποίο αναφέρθηκε από 29 (43.9%) ερωτηθέντες). Αυτό εξηγείται 

από το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες γενικά πιστεύουν ότι οι ανάγκες 

υποστήριξης τους, απαιτούν και χρηµατική ενίσχυση και ότι γενικά η 

βοήθεια και η υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να 

χρηµατοδοτείται ή να επιχορηγείται όποτε είναι δυνατόν. 
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Σχήµα 17: Εµπόδια   

 
 
Μετά από το εµπόδιο του κόστους ακολουθεί το εµπόδιο του χρόνου. Ένας 

µάνατζερ µίας µικρής επιχειρήσεις παρασκευής χρωµάτων στην Μεγάλη 

Βρετανία είπε: «Ο χρόνος θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να 

διαχειριστείς τον χρόνο. Σαν παράδειγµα θα ανάφερα το εξής γεγονός: τον 

Ιανουάριο οι τρεις µάνατζερ της επιχείρησης µας, συµπεριλαµβανοµένου και 

εµένα, έπρεπε να παρακολουθήσουµε ένα τριήµερο εκπαιδευτικό σεµινάριο 

που αφορούσε την υγιεινή και ασφάλεια και ήµουνα ο µόνος που το 

παρακολούθησα».  Η ποιότητα (13: 19,6%) και η διαθεσιµότητα (12: 18,1%) 

σχετίζεται µε τους ερωτηθέντες που είχαν αρνητική αντίληψη σχετικά µε την 

επάρκεια της διαθέσιµης υποστήριξης-και συγκεκριµένα ότι είναι πολύ 

γενικά, είναι δύσκολο να έχεις πρόσβαση και πολύ γραφειοκρατικά. 

Σύµφωνα µε την αναφορά ενός µικρού παραγωγού µαρµελάδας στην 
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Ελλάδα φαίνεται  ότι και οι εργαζόµενοι µπορεί να αποτελέσουν εµπόδιο, σε 

λιγότερο όµως βαθµό, όσο αφορά την πρόσβαση στην υποστήριξη και 

συγκεκριµένα στην εκπαίδευση: «∆εν είµαι σίγουρος εάν οι εργαζόµενοι θα 

συµµετάσχουν µε την δικιά τους θέληση. Θα πρέπει να τους παρακινήσουµε 

µε κάποιο τρόπο».  

 

Συνοψίζοντας, το επίπεδο της υποστήριξης που προσφέρεται και έχουν 

πρόσβαση οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι ποικίλο. Πολλές επιχειρήσεις 

αναζητούν ή δέχονται οποιαδήποτε υποστήριξη σε περιβαλλοντικά θέµατα 

και πολλές επιχειρήσεις επίσης νοµίζουν ότι η υποστήριξη αυτή είτε είναι 

ανεπαρκής, είτε δεν έχουν επίγνωση για το που µπορούν να έχουν 

πρόσβαση. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις παραδέχονται ότι δεν 

χρειάζονται οποιαδήποτε βοήθεια ή καθοδήγηση. Συγκεκριµένα οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται βοήθεια και συµβουλές σε νοµικά 

θέµατα, άµεση καθοδήγηση και οικονοµική υποστήριξη όποτε είναι δυνατόν. 

Η εκπαίδευση είχε πολύ χαµηλή προτεραιότητα για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις. Ένα µεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η 

υποστήριξη θα πρέπει να προέρχεται από τις κυβερνητικές αρχές ή τους 

δηµόσιους οργανισµούς.  Το αποτέλεσµα οποιασδήποτε  υποστήριξης, 

σύµφωνα µε τις επιχειρήσεις, πρέπει να είναι η συµµόρφωση µε την 

νοµοθεσία και η µείωση του κόστους. Η προστασία του περιβάλλοντος 

φαίνεται να έχει χαµηλή προτεραιότητα στις περισσότερες επιχειρήσεις. Ο 

χρόνος και το κόστος είναι τα κύρια εµπόδια των περισσότερων 

επιχειρήσεων. 
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Η Ιστοσελίδα EnviroHelp (envirohelp.eu.com) 
 
∆ιάφοροι συγγραφείς, όπως Hooper et al (1998), Hutchinson και 

Hutchinson (1997), Murphy και Bendell (1997) έχουν δείξει ότι υπάρχουν 

διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις και να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους 

επίδοση. Πράγµατι, ενώ υπάρχουν πολλές διαθέσιµες πηγές, ο Πίνακας 6 

αποδεικνύει ότι καµία από τις παρακάτω πηγές δεν έχει ως άµεσο σκοπό να 

βοηθήσει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να συµµορφωθούν µε την 

νοµοθεσία. Ωστόσο  υπάρχουν ιστοσελίδες όπως το EUR-Lex που 

αναφέρονται  στην νοµοθεσία, η συγκεκριµένη όµως ιστοσελίδα έχει 

αναπτυχθεί για να εξυπηρετεί περισσότερο δικηγόρους που έχουν 

προχωρηµένες νοµικές ικανότητες. Επιπλέον δεν υπάρχει µία οµοιόµορφη 

ιστοσελίδα που να παρουσιάζει τις βέλτιστες πρακτικές µεταξύ των κρατών 

µελών της ευρωπαϊκής ένωσης.  
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Πίνακας 6: Online Περιβαλλοντική Βοήθεια για τις Επιχειρήσεις 
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portal.wko.at Αυστριακό Οµοσπονδιακό Οικονοµικό 
Επιµελητήριο           Αυστρία 

www.lebensministerium.at Υπουργείο Γεωργίας, ∆ασών, 
Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης Υδάτων         

ww.ibgebim.be Ινστιτούτο Βρυξελλών για την 
∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος         Βέλγιο 

n ent. llonie.be Περιβαλλοντική Πύλη της Wallonia         
Κύπρος w ov.cy Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος της ∆ηµοκρατίας 
της Κύπρου 

        

 w rg.cy Εµπορικό Επιµελητήριο και 
Βιοµηχανίας Κύπρου       * * 

Τσέχικη          

Τα κενά κελιά δείχνουν ότι η πληροφορία δεν είναι διαθέσιµη ή δεν είναι 
προφανής 

* Με εισφορά ή σε µέλη (σε όλο ή µέρος του υλικού της ιστοσελίδας) 

# Τα θέµατα που περιλαµβάνουν µπορεί να διαφέρουν µεταξύ των 
ιστοσελίδων  
wa
 

 

vironmem
w.moa.g

w.ccci.o
w

e
w

w

 



∆ηµοκρατία 
www.di.dk Σύνδεσµος Βιοµηχανιών ∆ανίας       * * ∆ανία 
www.mst.dk ∆ανικός Οργανισµός Προστασίας 

Περιβάλλοντος          

Εσθονία  www.keskkonnainfo.ee Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Πληροφόρησης (Εσθονίας)         

www.enviroment.fi Φιλανδικό Υπουργείο Περιβάλλοντος         Φιλανδία 
www.syke.net Φιλανδικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος         
www.ademe.fr Οργανισµός Περιβάλλοντος και 

∆ιαχείριση Ενέργειας        * 

www.quimper.cci.fr Εµπορικό Επιµελητήριο και 
Βιοµηχανίας          

Γαλλία  

www.oseo.fr/-Regards-sur-
les-PME-.html 

Οργανισµός Παρακολούθησης 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων         

www.bmu.de Οµοσπονδιακό Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, ∆ιατήρηση Φύσης            

www.umweltbundesamt.de Οµοσπονδιακός Οργανισµός 
Περιβάλλοντος         

Γερµανία 

www.muenchen.ihk.de Εµπορικό Επιµελητήριο και 
Βιοµηχανίας του Muchen και Great 
Bavaria 

        

www.minenv.gr Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων         

www.ypan.gr Υπουργείο Ανάπτυξης         
www.ekt.gr Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης         
www.vea.gr Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθήνας         
www.fgi.org.gr Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών       * * 
www.eommex.gr ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισµός 

Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων & 
Χειροτεχνίας) 

        

Ελλάδα 

www.e-boss.gr Πανελλήνιος Εµπορικός Σύλλογος          
Ουγγαρία           
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www.epa.ie Οργανισµός Προστασίας 
Περιβάλλοντος         

www.envirocentre.ie Envirocentre (Ιρλανδική Επιχείρηση)         
www.enfo.ie Τµήµα Περιβάλλοντος         
www.repak.ie 

      
Repack- Εθελοντικό σχήµα που 
ασχολείται µε τα απόβλητα 
συσκευασίας   

  
www.basis.ie Τµήµα Επιχειρήσεων, Εµπορίου και 

Εργαζοµένων          
www.ibec.ie Ιρλανδικός Σύνδεσµος Επιχειρήσεων & 

Εργαζοµένων         

Ιρλανδία 

www.iela.info Ιρλανδικός Σύλλογος Περιβαλλοντικής 
Νοµοθεσία         

Ιταλία www.apat.gov.it Οργανισµός Προστασίας 
Περιβάλλοντος         

www.lvpa.lv Σύλλογος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
Λετονίας        * * Λετονία  

www.varam.gov.lv Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τοπικής 
Ανάπτυξης          

Λιθουανία www.am.lt Υπουργείο Περιβάλλοντος         
         aaa.am.it Οργανισµός Προστασίας 

Περιβάλλοντος  
Λουξεµβούρ
γο 

www.environment.public.lu Υπουργείο Περιβάλλοντος         
Μάλτα         mrae.gov.mt Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος  
Πολωνία  www.mos.gov.pl Υπουργείο Περιβάλλοντος         
Πορτογαλία www.maotdr.gov.pt Υπουργείο Περιβάλλοντος, ∆ιαχείριση 

Γης και Περιφερειακής Ανάπτυξης         
Σλοβακία           

www.sigov.si Υπουργείο Περιβάλλοντος          Σλοβενία 
www.arso.gov.si Περιβαλλοντικός Οργανισµός της         
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 Σλοβενίας 
Ισπανία www.empresasostenible.info Βιώσιµη Επιχείρηση-Γραφείο 

Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης για 
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (υπάγεται 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος) 

       * 

www.naturvardsverket.se Σουηδικός Οργανισµός Προστασίας 
Περιβάλλοντος         Σουηδία 

www.kemi.se Σουηδικό Σώµα Επιθεωρητών 
Χηµικών Ουσιών         

Κάτω Χώρες        International.vrom.nl Υπουργείο Στέγασης, Ειδικού 
Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος   

www.netregs.gov.uk Οργανισµός Περιβάλλοντος         Μεγάλη 
Βρετανία www.envirowise.co.uk Το Πρόγραµµα Envirowise         
Βαλτική www.bef.lv Το Βαλτικό Φόρουµ Περιβάλλοντος         
Κεντρική και 
Ανατολική 
Ευρώπη 

www.rec.org/REC/Programs/
Business 

Το Περιφερειακό Περιβαλλοντικό 
Κέντρο για την Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη-Προγράµµατα Επιχειρήσεων 
και Περιβάλλοντος  

*        

Ευρωπαϊκή 
Ένωση  

www.ewindows.eu.org    EnviroWindows (από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό Περιβάλλοντος)      

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

europa.eu.int/eur-
lex/lex/en/index.htm 

EUR-Lex         
Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

www.eel.nl Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νοµοθεσία         
∆ιεθνές www.ecolex.org         Ecolex  
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Οι περισσότερες από τις αναγνωρισµένες ιστοσελίδες είναι δηµόσιες 

ιστοσελίδες. Σε µερικές χώρες, όπως στην ∆ανία και στην Γερµανία, οι 

τοπικές αρχές είναι αυτές που προσφέρουν περιβαλλοντική καθοδήγηση στις 

ΜΜΕ, οι οποίες συνήθως είναι και υπεύθυνες σε θέµατα αδειοδότησης κ.λ.π.. 

Συχνά η περιβαλλοντική καθοδήγηση ή βοήθεια αποδίδεται µε την µορφή 

«ελάτε σε επαφή µε τον σύµβουλό-ειδικό µας». Σε άλλες χώρες, η 

περιβαλλοντική καθοδήγηση προσφέρεται από οργανισµούς προστασίας 

περιβάλλοντος, οι οποίοι έχουν και την αρµοδιότητα να αδειοδοτούν και να 

επιβάλλουν ποινές. Οι βιοµηχανικοί σύνδεσµοι συνήθως απαιτούν από τα 

εγγεγραµµένα µέλη τους να πληρώνουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 

Η νοµοθεσία συνήθως διαιρείται σε κατηγορίες (αέρας, νερό, απόβλητα 

κ.λ.π.). Σε µερικές περιπτώσεις και ειδικά  στις ιστοσελίδες που αφορούν 

συγκεκριµένα τις επιχειρήσεις, η νοµοθεσία ταξινοµείται ανάλογα µε τον κλάδο 

βιοµηχανίας (κατασκευές, µεταποίηση, κ.λ.π.). Η καθοδήγηση ως προς την 

περιβαλλοντική διαχείριση επικεντρώνονται περισσότερο στο EMAS, ISO 

14001, Οικολογικά-Σήµατα και ελάχιστες ιστοσελίδες (εάν υπάρχουν) έχουν 

επιπλέον υλικό, όπως την µείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων (π.χ. οι 

5 στρατηγικές αντιµετώπισης). Το τελευταίο θέµα συνήθως είναι διαθέσιµο 

από ιστοσελίδες µη κυβερνητικών οργανώσεων και δεν περιέχουν 

πληροφορίες σχετικά µε την νοµοθεσία. Επιπλέον οι περισσότερες 

ιστοσελίδες, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους και στο θέµα που 

επικεντρώνονται, είναι ανοργάνωτες και είναι δύσκολο να πλοηγηθούν.  

 
Η ιστοσελίδα EnviroHelp δηµιουργήθηκε για να καλύψει το παραπάνω κενό. 

Ουσιαστικά είναι µία ιστοσελίδα που διευκολύνει τις ΜΜΕ να αναγνωρίσουν 

την νοµοθεσία που επηρεάζει την επιχείρηση τους και  τέλος διευκολύνει τις 

ΜΜΕ να συµµορφωθούν µε αυτήν. Επίσης στην ιστοσελίδα EnviroHelp οι 

ΜΜΕ µπορούν να  διερευνήσουν διάφορα πρότυπα, όπως τα πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα οικολογικά σήµατα, τα οποία θα τους 

βοηθήσουν να προχωρήσουν και πέρα από την συµµόρφωση. Επειδή η 

συµµόρφωση µε την νοµοθεσία θεωρείται ως η πιο σηµαντική απαίτηση των 

ΜΜΕ, γι’ αυτό τον λόγο έχει δηµιουργηθεί το εργαλείο αυτο-αξιολόγησης, το 

οποίο µπορούν να κάνει χρήση πάρα πολύ εύκολα οι ΜΜΕ. Η δοµή του 

εργαλείου αυτο-αξιολόγησης παρουσιάζεται στο διάγραµµα 2. Στο εργαλείο 



αυτό-αξιολόγησης υπάρχουν 11 ερωτήσεις, οι οποίες καλύπτουν όλες τις 

δυναµικές επιδράσεις των ΜΜΕ προς το περιβάλλον. Όταν δηµιουργήθηκαν 

οι συγκεκριµένες ερωτήσεις, προσπαθήσαµε να αποφύγουµε την νοµική ή 

τεχνική ορολογία, η οποία παρουσιάζεται σε αρκετές ιστοσελίδες (η 

συγκεκριµένη ορολογία µπορεί να αποτρέψει τους χρήστες να απαντήσουν σε 

όλες τις ερωτήσεις): 

 

1. Πιστεύετε ότι η επιχείρηση σας εκπέµπει οποιαδήποτε αέριο ρύπο στην 

ατµόσφαιρα; 

2. Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες της επιχείρησης σας απορρίπτουν 

οτιδήποτε στο έδαφος ή στα υπόγεια ύδατα; 

3. Πιστεύετε ότι η επιχείρηση σας αφαιρεί, περιορίζει ή περισυλλέγει την 

ροή ουσιών στο έδαφος ή στα υπόγεια ύδατα; 

4. Πιστεύετε ότι η επιχείρηση σας παράγει, διαχειρίζεται ή χειρίζεται 

αποτελεσµατικά τα στερεά ή υγρά απόβλητα; 

5. Πιστεύετε ότι η επιχείρηση σας διαχειρίζεται ή κάνει χρήση υλικών 

συσκευασίας; 

6. Πιστεύετε ότι η επιχείρηση σας διαχειρίζεται ή κάνει χρήση πετρελαίου; 

7. Πιστεύετε ότι η επιχείρηση σας κάνει χρήση, διαχειρίζεται, µεταφέρει ή 

χειρίζεται αποτελεσµατικά ουσίες που µπορεί να είναι επικίνδυνες; 

8. Πιστεύετε ότι έχετε προκαλέσει µόλυνση στο έδαφος ή διαθέτετε 

έδαφος που µπορεί να επιµολυνθεί; 

9. Πιστεύετε ότι η επιχείρηση σας δηµιουργεί θόρυβο, άσχηµες οσµές, 

κραδασµούς ή νοµίζετε ότι ο λειτουργικός χώρος της επιχείρηση σας 

δεν είναι κατάλληλος µε αποτέλεσµα τα σκουπίδια να απορρίπτονται 

ανεξέλεγκτα ή η επιχείρηση σας έχει οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

µπορεί να επηρεάσει την τοπική κοινωνία ; 

10.  Πιστεύετε ότι η επιχείρηση σας διαχειρίζεται ραδιενεργά απόβλητα; 

11.  Η επιχείρηση σας ανήκει σε ένα από τους παρακάτω κλάδους: 

o Κλάδος 1: Ενέργεια 

o Κλάδος 2: Παραγωγή και επεξεργασία µετάλλων 

o Κλάδος 3: Παραγωγή ορυκτών πόρων (συµπεριλαµβάνεται 

τσιµέντο και ασβέστης, ίνες αµίαντου και γυαλιού) 

o Κλάδος 4: Χηµικά 
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o Κλάδος 5: ∆ιαχείριση αποβλήτων 

o Υπόλοιποι Κλάδοι: Παραγωγή  χαρτιού, παραγωγή 

χαρτοπολτού και χαρτονιού, παραγωγή άνθρακα, 

δραστηριότητες επικάλυψης, εκτύπωσης, επεξεργασία 

υφασµάτων, παραγωγή χρωστικών ουσιών, δραστηριότητες 

ξυλείας, δραστηριότητες παραγωγής καουτσούκ, εκτροφή ζώων, 

φυτικές ουσίες, βιοµηχανία τροφίµων, εντατικές καλλιέργειες.          

 
Εάν ο χρήστης απαντήσει «ναι» σε µία ή περισσότερες ερωτήσεις, τότε θα του 

δοθεί µία απλή εξήγηση των σχετικών θεµάτων που αφορούν µία 

συγκεκριµένη  επιχείρηση. Αυτή η προσέγγιση βοηθάει τον χρήστη να 

µετακινηθεί από ένα γενικό σύνολο ερωτήσεων σε µία πιο απλή ταξινόµηση 

των ερωτήσεων που µπορούν να τον αφορούν- οι ερωτήσεις αυτές 

συνδέονται  µε συγκεκριµένους νόµους, κανονισµούς και πηγές βοήθειας. 

Επιλέγοντας µία (ή περισσότερες) ερωτήσεις, ο χρήστης θα αποκτήσει ένα 

σύνολο, ή αριθµό συνόλων, από νόµους που µπορούν να τον επηρεάζουν. Η 

συγκεκριµένες πληροφορίες αποφεύγουν την νοµική ορολογία και καλύπτουν 

σηµαντικά θέµατα όπως: απλή εξήγηση για το τι κάνει ο νόµος και πως 

µπορεί να εφαρµοστεί, συνδέσεις µε τις αρχικές/δευτερεύουσες πηγές, 

εξήγηση για το τι πρέπει να κάνει ο επιχειρηµατίας για να συµµορφωθεί µε την 

νοµοθεσία, πληροφορίες για τις παραβάσεις των νόµων, πρόστιµα και άδειες 

καθώς και πηγές υποστήριξης (λεπτοµέρειες επαφής κ.λ.π.). Όλες οι 

παραπάνω πληροφορίες θα είναι διαθέσιµες σε µορφή html και pdf. 

 
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν επίσης να βρουν πληροφορίες σχετικά 

µε τις βέλτιστες πρακτικές καθώς και υποστηρικτικό υλικό που αφορά την 

νοµοθεσία, µπορούν επίσης να δηµιουργήσουν και εκπαιδευτικό υλικό 

κατάλληλο προσαρµοσµένο µε τις άµεσες ανάγκες της επιχείρησης.          
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Συµπεράσµατα  
 
Η επίδραση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο περιβάλλον είναι ενδεικτική 

αλλά ύπουλη, επειδή οι πολλές σχετικά µικρές επιδράσεις δηµιουργούν µία 

µεγάλη συσσωρευτική περιβαλλοντική επίδραση. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει 

σηµαντικά τα άτοµα που δηµιουργούν την νοµοθεσία, επειδή η άµεση επιβολή  

νόµων για την µείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) απαιτεί αξιόλογο ανθρώπινο δυναµικό σε κάθε χώρα της 

ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν σε αυτήν και την 

προηγούµενη µελέτη έδειξαν ότι οι ΜΜΕ συµµορφώνονται και δεν τους 

επιβάλλεται καθοδήγηση. Επιπλέον, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι οι ΜΜΕ 

ανταποκρίνονται στα οικονοµικά κίνητρα ή στις πιέσεις του δικτύου 

προµηθειών µε τον τρόπο που νοµίζουν  τα άτοµα που δηµιουργούν την 

νοµοθεσία (Wiliamson and Lynch-Wood, 2005). Εάν οι παράγοντες αυτοί 

συνδυαστούν µε αυτούς που παρουσιάζονται παρακάτω τότε η περίπτωση 

αλλαγής συµπεριφοράς των ΜΜΕ γίνεται πιο επιβλητική.              

 
Χαρακτηριστικά των ΜΜΕ  
 

o Οι ΜΜΕ αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο στα περιβαλλοντικά θέµατα αλλά 

αναγνωρίζουν ότι θα αντιµετωπίσουν στο µέλλον διάφορες 

περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

o Η περιβαλλοντική δραστηριότητα µίας ΜΜΕ καθοδηγείται κυρίως από 

την νοµοθεσία, ειδικά όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει τους 

απαιτούµενους  πόρους  

o Οι ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι η νοµοθεσία που αφορά τα απόβλητα είναι 

από τις πιο µεγάλες τους προκλήσεις και ότι θα επιδιώξουν να 

συµµορφωθούν επειδή δεν επιθυµούν να παρουσιάζονται ως πολίτες 

που δεν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. 

o Οι ΜΜΕ χρειάζονται υποστήριξη για να συµµορφωθούν µε την 

περιβαλλοντική νοµοθεσία, αλλά έχουν την αίσθηση  ότι η υπάρχουσα 

δοµή υποστήριξης είναι ανεπαρκής, ειδικά όταν αυτή αναφέρεται σε 

νοµικά θέµατα. Επίσης επιθυµούν να έχουν άµεση υποστήριξη (επί-

τόπου στην επιχείρηση)  
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o Η νοµοθετική υποστήριξη των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 

αντιφατική και δεν εξηγεί µε ξεκάθαρο τρόπο, τι πρέπει να κάνουν οι 

επιχειρήσεις για είναι εντός του νόµου. 

o Οι ΜΜΕ παρουσιάζουν παρόµοια περιβαλλοντική συµπεριφορά και 

έχουν παρόµοιες ανάγκες υποστήριξης, ανεξάρτητα από την χώρα που 

προέρχονται.      

 
 
Με βάση τα συγκεκριµένα εµπειρικά αποτελέσµατα (ενώ αναγνωρίζουµε το 

περιορισµένο µέγεθος του δείγµατος µας) η οµάδα του προγράµµατος 

δηµιούργησε υποστηρικτικό υλικό στην ιστοσελίδα EnviroHelp, που αφορά 

την νοµοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές.  Η συγκεκριµένη ιστοσελίδα η 

οποία είναι κατάλληλη για τις ανάγκες της κάθε χώρας, παρουσιάζεται σε µία 

κοινή πλατφόρµα και µοιράζεται τις βέλτιστες πρακτικές. Για πρώτη φορά, οι 

ΜΜΕ µπορούν να δηµιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι 

κατάλληλα προσαρµοσµένο µε τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης. 

 
Η επίδραση και η αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης ιστοσελίδας θα 

µεγιστοποιηθεί εάν υπάρξει και η αντίστοιχη υποστήριξη από τις επιχειρήσεις. 

Η  υποστήριξη που προσφέρει  η συγκεκριµένη ιστοσελίδα είναι σχετικά  

φθηνή, ενώ η παροχή εξατοµικευµένης υποστήριξης στις διάφορες 

επιχειρήσεις (επιτόπου υποστήριξη) απαιτεί σηµαντικούς πόρους. Επιπλέον 

τα δεδοµένα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα έδειξαν ότι και οι δύο µορφές 

υποστήριξης είναι απαραίτητες και ότι δεν θα επιτευχθεί η βελτίωση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης των ΜΜΕ πέρα από το συγκεκριµένο επίπεδο που 

διαθέτουν, εάν δεν υπάρχει η αντίστοιχη συνειδητοποίηση και δράση.    

 83



Αναφορές  
 
Birmingham: Groundwork Foundation National Office (1998) “Small Firms and 

the Environment: A Groundwork Status Report”. 

European Commission (2003a) “SMEs in Europe” (No. 7), Observatory of 

European SMEs, European Commission. 

European Commission (2002) “European SMEs and social and environmental 

responsibility” (2002, No. 4), Observatory of European SMEs, European 

Commission. 

Gunnigham, N. (2002) “Regulating Small and Medium Sized Enterprises”, 

Journal of Environmental Law, Vol 14, No. 1. p3. 

Hillary R. (1999), “Evaluation of Study Reports on the Barriers, Opportunities 

and Drivers for Small and Medium-sized Enterprises in the Adoption of 

Environmental Management Systems”, report submitted to the UK 

Department of Trade and Industry, London, 1999. 

KPMG (1997) “The Environmental Challenge and Small and Medium Sized 

Enterprises in Europe” (The Hague: KPMG Consulting, 1997). 

Liikanen, E. Commissioner for Enterprise and Information, Society European 

Commission (2000) “Spearheading the Digital Economy in Europe-An 

Enterprise Policy for SMEs”, BDI and DIHT Annual Meeting Brussels, 29 

May 2000. 

Petts et al (1998), “Environmental responsiveness, individuals and 

organizational learning: SME Experiences”, Journal of Environmental 

planning and management, 41(6), 771-730, 1998. 

Schaper, M. (2002) “the Challenge of Environmental Responsibility and 

Sustainable Development: Implications for SME and Entrepreneurship 



Academics”, in U. Füglistaller, H.J. Pleitner, T. Volery and W. Weber 

(eds.), Radical Changes in the World: Will SMEs Soar or Crash? (St 

Gallen, Switzerland: Rencontres de St Gallen): 525-34. 

Health and Safety Executive, (1979) Construction: health and safety 1997-78 

(London: HMSO). 

DTI (2002) The Small Business Service Trade and Industry, Department of 

trade and industry, UK (http://www.dti.gov. uk). 

European Commission (2003) Recommendation of 6 May concerning the 

definition of micro, small and medium-sized enterprises SME definition, L 

124/36, 20.5.2003 Official Journal of the European Union 

Eurostat yearbook (2004) 

L'artisanat et les PME en Europe (2001), Comité économique et social 

européen. Avis du Comité économique et social, 30/05/2001 

Appiah-Adu, K. and Singh, S. (1998), “Customer orientation and performance: 

a study of SMEs”, Management decision, 36-6, 1998, 385-394. 

Baylis, R., Connell L. and Flynn, A (1998), “Company size, environmental 

regulation and ecological modernization: further analysis at the level of 

the firm”, Business strategy and the environment, 7, 285-296 (1998) 

Environment agency – Netregs, “SMEnvionment 2003, a survey to assess 

environmental behaviours among smaller UK businesses” 

EU Business, http://eubusiness.com 

European Commission, Enterprise Directorate General, “Public policy 

initiatives to promote the uptake of environmental management systems 

in small and medium-sized enterprises”, Final report of the best project 

expert group, January 2004. 

 85



European Topic Centre on Waste and Material Flows, Topic Centre of 

European Environment Agency, EEA (environmental European agency), 

http://www.eea.eu.int 

Europartner, http://www.europartner-nrw.com 

Ireland's Agri-Food Industry at a Glance, Irish Food Board, http:// 

www.bordbia.ie 

Mandaraka, M. and Kormentza, I (2000), “Greece faces up to the EU 

packaging regulation, businesses reveal their plans to meet the new 

legislative environment”, Environmental management and health, Vol. 11 

No1, 2000, pp.7-19. 

Mardikar, S.H. and Niranjan, K. (1995), “Food processing and the 

environment”, Environmental management and health, Vol. 6 No 3, 

1995, pp. 23-26 

Marshall Report (1998), “Economic instruments and the business use of 

energy (Marshall Report, Stationary office, London. 

Netregs (2002), “How green are small businesses?” 

NUTEK (2003), “Environmental work in small enterprises – a pure gain?” R 

2003: 7. 

OECD (2004), “Addressing the economics of waste” 

OECD (1998), “Fostering Entrepreneurship”, Paris. 

Progress continues toward '05 recycling target - Global Market Plays Pivotal 

Role (2003) - European paper recycling on target according to European 

Recovered Paper Council, Paperboard Packaging magazine, Nov. 2003 

Riehle, H. (2003), Family business in an enterprise economy, Brussels, 

November 26, 2003. (Riehle is GEEF chairman) 

 86



Selected Economic Results of Small and Medium-sized Enterprises in the CR 

1995-2002 (2004, 8007-04), Czech statistical office, http://www.czso.cz 

Tanner et al (1996), “Barriers to waste reductions efforts: small business 

Response”, Journal of Environmental systems, Vol. 24, Number 3 /1995-

1996. 

The Hellenic Centre for Investment, http://www.elke.gr 

Theyel, G. (2001), “Customer and supplier relations for environmental 

performance”, GMI Autumn 2001. 

UK statistics (2004), The Official Yearbook of the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland (www.statistics.gov.uk). 

Visionary manufacturing challenges for 2020, US National Research Council 

(2002). 

Patton, M. (1990) “Qualitative evaluation and research methods”, 2nd Ed, 

Newbury Park, Sage.  

York, R. (1998) “Conducting Social Work Research: An Experimental 

Approach”, Needham Heights, Allyn and Bacon 

Kadushin, A. (1990) “The Social Work Interview”, New York, Columbia 

University Press.  

Frey, J and Oishi, S. (1995) “How to Conduct Interviews by Telephone and in 

Person”, London, Sage.  

Williamson, D. and Lynch-Wood, G. (2005) Drivers of waste reduction 

behaviour in manufacturing SMEs (2005) Waste Minimisation – A 

Challenge Too Far, Cardiff University, The ESRC Centre for Business 

Relationships, Accountability, Sustainability and  Society, Cardiff 

University, 24th February 

Williamson, D. and Lynch-Wood, G. (2001) A New Paradigm for SME 

Environmental Practice (2001) The TQM Magazine, MCB Press, Vol. 13, 

No. 6, ISSN 0954-478X 

 87



Επικοινωνία 
 
Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα σε οποιοδήποτε θέµα που αφορά την 

έκθεση, ακόµη και για την ακρίβεια των δεδοµένων που παρουσιάζονται, το 

περιεχόµενο της ιστοσελίδας EnviroHelp κ.λ.π. Μπορείτε επίσης να στείλετε 

µε Fax τα σχόλια σας, στον αριθµό 22510-36274 ή µε e-mail: 

 

eda@env.aegean.gr 
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