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Με την παρούσα έκθεση, το WWF Ελλάς αναλύει την ποιότητα και την πληρότητα της περιβαλλοντικής
διαφάνειας επιλεγµένων επιχειρήσεων και οργανισµών και αξιολογεί τα περιβαλλοντικά αποτελέσµατα
τους, όπως αυτά δηµοσιοποιούνται. Στόχος του WWF Ελλάς είναι η ανάδειξη των καλών περιβαλλον-
τικών πρακτικών και των τοµέων που χρήζουν βελτίωσης, για την ουσιαστική µεταστροφή του υπεύ-
θυνου επιχειρείν προς την κατεύθυνση της πράσινης οικονοµίας και της αειφορίας.

Η αξιολόγηση EMDI βασίστηκε σε µεθοδολογία που αναπτύχτηκε εθελοντικά από την εταιρεία STREAM, µε εµ-
πειρία στην ανάπτυξη µεθοδολογιών αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε γνώµονα τις σχετικές κατευθύν-
σεις του WWF Ελλάς. Για την αποτύπωση της κατάστασης στην Ελλάδα, διενεργήθηκε αξιολόγηση 40
σηµαντικών επιχειρήσεων και οργανισµών του ελληνικού ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, βάσει δηµοσίως δια-
θέσιµων πληροφοριών. H εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων Deloitte χορήγησε pro bono Έκθεση Ανε-
ξάρτητων Ελεγκτών επί της ∆ιενέργειας Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών (βλ. σχετική έκθεση στη σελίδα 29).

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, επιλέχθηκαν οι 20 καλύτερες επιχειρήσεις σύµφωνα µε το Accountability
Rating 2008 και προστέθηκαν ισάριθµες επιχειρήσεις και οργανισµοί, µε κριτήριο τον κύκλο εργασιών τους και την
τάξη µεγέθους του περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος. Το δείγµα δεν περιορίστηκε στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά
συµπεριέλαβε και οργανισµούς του δηµοσίου, λόγω της περιβαλλοντικής ευθύνης που και αυτοί εξίσου φέρουν
και η οποία συχνά παραβλέπεται, εις βάρος των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Η δειγµατοληψία έγινε από τους εξής έξι κλάδους: Βιοµηχανίας και Τσιµέντου, Τραπεζών και Ασφα-
λειών, Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακών Προϊόντων, Ενέργειας και Καυσίµων, Εµπορίου και Τροφί-
µων, καθώς και Λοιπών Οργανισµών (κατηγορία που περιλαµβάνει συνδυασµό ιδιωτικών και δηµόσιων
επιχειρήσεων/οργανισµών).

Η αξιολόγηση διενεργήθηκε µε βάση 108 κριτήρια περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαφάνειας, τα οποία εφαρµό-
στηκαν στο σύνολο του δείγµατος, κάτι που µεταφράζεται σε περισσότερες από 4.000 επιµέρους αξιολογήσεις
και µία επένδυση χρόνου άνω των 80 ανθρωποηµερών. Σηµειώνεται ότι ο δείκτης EMDI αφορά σε απολογι-
σµούς και λοιπές πληροφορίες του έτους 2008, οι οποίοι δηµοσιεύτηκαν κατά το 2009.

Γενικά συµπεράσµατα για τις περιβαλλοντικές πρακτικές στην Ελλάδα:

Τα πεδία µε την υψηλότερη βαθµολόγηση είναι εκείνα της ενηµέρωσης & ευαισθητοποίησης (39,2%) και της ουσια-
στικότητας (35,3%). Η παρατήρηση αυτή αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις σε γενικές
γραµµές έχουν επίγνωση των περιβαλλοντικών περιοχών που τους αφορούν και στις οποίες πρέπει να εστιάσουν.
Παρ’όλ΄αυτά, σε επίπεδο αποτελεσµάτων η εικόνα είναι διαφορετική, µε τις επιµέρους αξιολογήσεις να κυµαίνονται
από το 19,8% στο πεδίο της ενέργειας, µέχρι το 11,1% στο πεδίο των επικίνδυνων ουσιών. Προκύπτει ότι οι οργανι-
σµοί/επιχειρήσεις δυσκολεύονται να µεταφράσουν πρακτικά τις πολιτικές και τα διαχειριστικά τους πλαίσια
σε απτά αποτελέσµατα µείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος.

Αναφορικά µε τους δηµόσιους οργανισµούς του δείγµατος, παρατηρήθηκε ότι οι περιβαλλοντικές τους πρακτι-
κές είναι ελάχιστες, εφόσον η ανώτατη αξιολόγηση των συγκεκριµένων οργανισµών δεν υπερέβη το 10%, µε κά-
ποιες ελάχιστες εξαιρέσεις να έχουν ξεπεράσει το 20%. Οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα
εµφανίζουν σαφώς ευρύτερες και ουσιαστικότερες περιβαλλοντικές πολιτικές και πρακτικές, µε τις αντίστοιχες
αξιολογήσεις να ξεπερνούν σε οκτώ περιπτώσεις το όριο του 40%, το οποίο είναι σχετικά καλό, αναλο-
γιζόµενοι πάντα το γενικότερο επίπεδο των περιβαλλοντικών πρακτικών στην Ελλάδα, αλλά και τις
πολυδιάστατες απαιτήσεις του δείκτη EMDI.

Aπό την επισκόπηση των περιβαλλοντικών απολογισµών προκύπτει τάση επικέντρωσης στις εκάστοτε θετικές
πρακτικές εκ µέρους των οργανισµών/επιχειρήσεων, µε σηµαντική έλλειψη αυτοκριτικής και αναφοράς
σε περιβαλλοντικούς τοµείς που χρήζουν βελτίωσης.

Α. Σύνοψη
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Η επιχειρηµατική δραστηριότητα βρίσκεται στον πυρήνα των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων κα-
θότι, όχι µόνο χρεώνεται µε ένα σηµαντικό µέρος των προκαλούµενων επιβαρύνσεων στο παγκόσµιο, εθνικό
και τοπικό περιβάλλον, αλλά παίζει και κοµβικό ρόλο στη διαµόρφωση του σύγχρονου τρόπου ζωής, µε την
επικράτηση του αλόγιστου καταναλωτισµού και της υπέρµετρης εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων. Ταυ-
τόχρονα όµως, οι επιχειρήσεις αποτελούν αναµφισβήτητη κινητήρια δύναµη ανάπτυξης και παρουσιάζουν ένα
τεράστιο, ως επί το πλείστον ανεκµετάλλευτο, δυναµικό συνεισφοράς στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντι-
κών προβληµάτων, τόσο µέσα από την υιοθέτηση καλών πρακτικών, όσο και µέσα από τη δυνατότητα επη-
ρεασµού της συµπεριφοράς των πολιτών και του ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι.

Υπό αυτό το πρίσµα το WWF Ελλάς - όσο και οι υπόλοιπες εθνικές οργανώσεις του διεθνούς δικτύου του
WWF - έχει ως στρατηγική επιλογή την ενασχόληση µε τις δραστηριότητες του επιχειρηµατικού χώρου, είτε
µέσα από την άσκηση δηµόσιας κριτικής και ανάληψης διοικητικών και νοµικών παρεµβάσεων, είτε µέσω
της προσπάθειας για συνεισφορά στη βελτίωση των ακολουθούµενων πρακτικών. Απώτερος στόχος, βέ-
βαια, είναι η εκ βάθρων µεταστροφή σε νέα επιχειρηµατικά πρότυπα, που θα σέβονται απόλυτα το περιβάλ-
λον. Η στρατηγική αυτή επιλογή χαρακτηρίζει το έργο της οργάνωσης καθ’ όλη την εικοσαετή παρουσία της
στην Ελλάδα, έχει λάβει όµως πολύ πιο συγκεκριµένη µορφή τα τελευ-
ταία τρία χρόνια µέσα από τη δηµιουργία του νέου προγράµµατος «κι-
νητοποίησης επιχειρήσεων».

Η παρούσα αναφορά αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδοτέα αυτού
του προγράµµατος και διαπραγµατεύεται το βαθµό διαφάνειας και ποι-
ότητας διαχείρισης των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισµών σε ό,τι
αφορά τις επιδόσεις τους σε σχέση µε το περιβάλλον. Εµµέσως και
λαµβάνοντας υπ’όψη τα στοιχεία εκείνα που είναι δηµοσίως διαθέσιµα,
εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα σε σχέση µε τις καθ’ αυτές επιπτώσεις
των εξεταζόµενων επιχειρήσεων και οργανισµών και τις υιοθετούµενες
µεθόδους διαχείρισής τους.

1. Περιεχόµενο & µεθοδολογία EMDI

Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι δίνεται έµφαση στο λειτουργικό αποτύπωµα των οργανισµών (κτηριακή λειτουργία,
µεταφορές κλπ). Εν τούτοις, δεν γίνονται εκτενείς αναφορές στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα της τελικής χρήσης
των προϊόντων, που είναι πολύ σηµαντική για πολλούς κλάδους (π.χ. λιανική, τράπεζες).

∆ίνεται έµφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα των οργανισµών/επιχειρήσεων, µέσα από πρακτικές εξοικονόµη-
σης ενέργειας, χωρίς όµως ακόµη να υπάρχει σηµαντική διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Παρατηρήθηκε ελλιπής περιβαλλοντική διαχείριση σε σηµαντικούς τοµείς, όπως η κατανάλωση νερού, ο αν-
τίκτυπος στη βιοποικιλότητα, αλλά και η χρήση επιβλαβών και λοιπών επικίνδυνων ουσιών.

Οι περισσότεροι οργανισµοί/επιχειρήσεις αναφέρονται σε γενικούς σκοπούς περιβαλλοντικής επίδοσης, λίγοι
όµως θέτουν ποσοτικοποιηµένους στόχους µε συγκεκριµένο, δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα εκπλήρωσης.

Παρατηρήθηκε έλλειψη παράθεσης συγκριτικών στοιχείων περιβαλλοντικής επίδοσης, είτε σε σχέση µε τον
κλάδο κάθε οργανισµού/επιχείρησης, είτε συγκριτικά µε την αγορά, γεγονός που θα έδινε την δυνατότητα πλη-
ρέστερης κατανόησης της επίδοσης από τους αναγνώστες.

Η παρούσα αξιολόγηση, όντας µία σφαιρική και ποσοτικοποιηµένη αποτύπωση της κατάστασης στην Ελλάδα, µπο-
ρεί να αποτελέσει για την Πολιτεία και τους σχετικούς φορείς ένα σηµαντικό εργαλείο ιεράρχησης προτεραι-
οτήτων, αλλά και σηµείο αναφοράς για τους κανόνες της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της διαφάνειας
και της δηµόσιας λογοδοσίας. Αντίστοιχα, µπορεί να προσδώσει προστιθέµενη αξία στους οργανισµούς/ επι-
χειρήσεις, ως πυξίδα αναγνώρισης του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, των καλών πρακτικών και φυσικά των πε-
ριοχών που χρήζουν βελτίωσης, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη σύγκριση των πρακτικών που οι ίδιοι οι
οργανισµοί/επιχειρήσεις εφαρµόζουν µε τις καλές πρακτικές που παρουσιάζονται στην έκθεση.
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Στην εποχή µας, η σφοδρότητα των περιβαλλοντικών προβληµάτων, η άµεση επίδρασή τους στην καθηµερινό-
τητα του κάθε πολίτη αλλά και στην ίδια την επιβίωση της κοινωνίας, σηµαίνουν ότι η δυνατότητα του όποιου
ενδιαφεροµένου να εξετάσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις µίας δραστηριότητας αποτελεί όχι
απλώς δικαίωµα, αλλά αδιαµφισβήτητη αναγκαιότητα. Μία αναγκαιότητα στην οποία οι φορείς των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων οφείλουν να ανταποκριθούν, δεχόµενοι την κριτική των πολιτών και των ορ-
γανώσεών τους και αποδεικνύοντας τη διάθεσή τους για βελτίωση και ουσιαστική ανταπόκριση στην παγκόσµια
περιβαλλοντική πρόκληση. Στα παραπάνω πλαίσια, διενεργήθηκε η παρούσα αξιολόγηση στοχεύοντας στα εξής:

Στην καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της περιβαλλοντικής διαφάνειας και διαχείρισης στην Ελλάδα
και στην αποτύπωσή της µε έναν ποσοτικοποιηµένο τρόπο.

Στην ανάδειξη καλών πρακτικών που εφαρµόζονται από οργανισµούς στην Ελλάδα.

Στη συστηµατική και ισορροπηµένη ανάδραση από το WWF Ελλάς προς τους ελληνικούς οργανισµούς/επι-
χειρήσεις, ως προς τα υπό εξέταση ζητήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαφάνειας.

Μέσα από αυτή τη δηµόσια αξιολόγηση και την ανάδειξη καλών πρακτικών, το WWF Ελλάς στοχεύει αφενός στην
παρακίνηση των επιχειρήσεων και των οργανισµών για µελλοντικά καλύτερη και πληρέστερη περι-
βαλλοντική διαφάνεια και µέσω αυτής, την επί της ουσίας βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επι-
δόσεων και αφετέρου στη δηµιουργία ενός ορθού πρίσµατος ανάγνωσης, µέσα από το οποίο η ολοένα και πιο
ευαίσθητη περιβαλλοντικά κοινωνία των πολιτών, θα µπορεί να κρίνει και να φιλτράρει τη δηµοσιοποιηµένη
περιβαλλοντική πληροφόρηση.

1.1 Σκοπός της αξιολόγησης

O «∆είκτης Περιβαλλοντικής ∆ιαφάνειας και ∆ιαχείρισης» - EMDI των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισµών
εξετάζει τις σχετικές επιδόσεις της ελληνικής αγοράς µέσα από την εις βάθος αξιολόγηση των περιβαλλοντικών
απολογισµών και των λοιπών δηµοσίως διαθέσιµων στοιχείων ενός επιλεγµένου δείγµατος 40 επιχειρή-
σεων/οργανισµών.

Για την αξιολόγηση αξιοποιήθηκαν µόνο δεδοµένα που ήταν δηµοσίως διαθέσιµα κατά τη χρονική περίοδο της
σχετικής επεξεργασίας.

∆εν πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω επαλήθευση των δηµοσίως διαθέσιµων δεδοµένων. Η ακρίβεια και εγκυ-
ρότητα των τελευταίων θεωρήθηκε, ως υπόθεση εργασίας, δεδοµένη, µε µόνη αξιολογούµενη δικλείδα την
ύπαρξη ανεξάρτητης εξωτερικής διασφάλισης.

Σε αυτή την πρώτη εφαρµογή της αξιολόγησης δόθηκε βαρύτητα, όχι τόσο στην συγκεκριµένη βαθµολόγηση των
επιµέρους επιχειρήσεων και οργανισµών, όσο στην ανάδειξη των ευρύτερων τάσεων της αγοράς και στις επιδόσεις
των επιµέρους κλάδων δραστηριοποίησης.

1.2 Περιεχόµενο

Η έκθεση Environmental Μanagement
and Disclosure Index (EMDI)

Επικεντρώνεται στην πληρότητα και εγκυρότητα µε την οποία οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί δηµο-
σιοποιούν τα περιβαλλοντικά τους δεδοµένα και άρα το βαθµό στον οποίο δείχνουν έµπρακτη διάθεση
συνεισφοράς στο δηµόσιο διάλογο, ενθαρρύνουν την άσκηση δηµόσιου ελέγχου και επιδεικνύουν ειλι-
κρινή διάθεση και προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Αξιολογεί την ποιότητα της διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεµάτων, δηλαδή, το κατά πόσο η επι-
χείρηση/οργανισµός έχει δηµιουργήσει τις κατάλληλες οργανωτικές και διοικητικές δοµές και µεθοδο-
λογίες, για να µειώνει πρακτικά τις επιπτώσεις που έχει.

Αξιολογεί τις επιδόσεις των οργανισµών/ επιχειρήσεων σε σχέση µε τα τελικά αποτελέσµατα που επι-
τυγχάνουν σε τοµείς όπως η ενέργεια, το νερό, τα υλικά, οι επικίνδυνες ουσίες κ.α.
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Οι δείκτες που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση δεν αφορούν στον υπολογισµό του περι-
βαλλοντικού αποτυπώµατος των επιλεγµένων επιχειρήσεων και οργανισµών, αλλά µόνο στην
ποιότητα και πληρότητα των δηµοσιοποιούµενων περιβαλλοντικών πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και
στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι εν λόγω επιχειρήσεις και οργανισµοί να διαχειριστούν αποτελεσµα-
τικά και τελικά να µειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσης της αναφοράς αυτής µε τον χαρακτηρι-
σµό επιχειρήσεων / οργανισµών ως «πράσινων», «φιλικών στο περιβάλλον», «βιώσιµων», «αειφόρων» κ.ο.κ.
δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, είναι εκτός πνεύµατος της αξιολόγησης EMDI και θα πρέπει να
αποφευχθεί.

Μεθοδολογία

Σε πρώτη φάση µελετήθηκαν διαθέσιµα µοντέλα αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (µεταξύ άλλων
τα εξής: GRI-Global Reporting Initiative, EFQM Model, EPI-Environmental Performance Index, EMAS, ISO
14001). Κρίθηκε σκόπιµο για την πληρέστερη αξιολόγηση, να αναπτυχθεί ένα νέο µοντέλο ολιστικής προσέγ-
γισης που να καλύπτει σφαιρικά και επαρκώς τα απαραίτητα κριτήρια. Ως εκ τούτου, δηµιουργήθηκε το µον-
τέλο EMDI το οποίο βασίζεται σε:

108 βαθµολογικά κριτήρια
8 πεδία ενδιαφέροντος: σε αυτά συµπεριλαµβάνονται 3 πεδία, τα οποία αφορούν στην ύπαρξη αναγκαίων
συνθηκών (διαχείριση, ουσιαστικότητα των δηµόσιων πληροφοριών, ενηµέρωση & ευαισθητοποίηση εργαζοµέ-
νων και κοινού), καθώς και 5 πεδία τα οποία αφορούν στις περιβαλλοντικές επιδόσεις σε καίριους τοµείς (ενέρ-
γεια, νερό, υλικά, επικίνδυνες ουσίες και λοιπά).

Ρόλοι> Το WWF Ελλάς διενήργησε την αξιολόγηση, βάσει της µεθοδολογίας EMDI που ανα-
πτύχθηκε εθελοντικά από την εταιρεία STREAM, η οποία και υποστήριξε το έργο καθ’ όλη τη
διάρκεια περάτωσής του, χωρίς να εµπλακεί στην καθεαυτή ποσοτική αξιολόγηση των οργανι-
σµών/επιχειρήσεων (µε εξαίρεση την αξιολόγηση του WWF Ελλάς και την αρχική ισοστάθµιση
της διαδικασίας).

Πηγές στοιχείων> Η διαδικασία της αξιολόγησης βασίστηκε στα δηµοσίως διαθέσιµα στοιχεία των ορ-
γανισµών και επιχειρήσεων που δεν είχαν καµία ανάµειξη σε αυτήν, πλην της παροχής των συγκεκριµέ-
νων πληροφοριών.

1.3 Μεθοδολογία

Σηµαντικές διευκρινίσεις

Αν και παρήχθησαν συγκεκριµένα αποτελέσµατα για κάθε αξιολογούµενη επιχείρηση και οργανισµό, σε αυτή τη
φάση θεωρήθηκε σκοπιµότερη η κατηγοριοποίηση σε βαθµολογικές οµάδες και όχι η δηµοσιοποίηση των
συγκεκριµένων επιδόσεων κάθε οργανισµού ή επιχείρησης. Αυτό υπαγορεύθηκε τόσο από την ανάγκη
να δοθεί µία περίοδος προσαρµογής των αξιολογηθέντων σε ένα νέο τρόπο εργασίας, όσο και από την ανάγκη
να µην επισκιασθεί η δηµόσια συζήτηση γύρω από την κατάσταση της αγοράς από µία περιπτωσιολογική ανάδειξη
των επιµέρους αποτελεσµάτων.

Σκοπός είναι κατά την επόµενη φάση της αξιολόγησης (2010-2011) να δηµοσιοποιηθούν και οι συγκεκριµένες
επιδόσεις της κάθε αξιολογούµενης επιχείρησης και οργανισµού.

Στα πλαίσια των παραπάνω, η αναφορά που ακολουθεί επικεντρώνεται αφενός στην γενική εικόνα της ελληνι-
κής αγοράς (µέρος 2ο) και λιγότερο στις καθ’ αυτές συνολικές επιδόσεις των αξιολογούµενων επιχει-
ρήσεων και οργανισµών, στους επιµέρους τοµείς περιβαλλοντικής διαφάνειας (µέρος 3ο).
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Πεδία αξιολόγησης

Αναγκαίες συνθήκες

∆ιαχείριση

Το πεδίο εξετάζει την ύπαρξη των αναγκαίων διαχειριστικών δοµών, διοι-
κητικών πρακτικών και το βαθµό στον οποίο αυτές είναι επαρκώς διαφα-
νείς. Αξιολογούνται θέµατα όπως η ύπαρξη σχετικών στρατηγικών και
διαδικασιών, η ξεκάθαρη ευθύνη συγκεκριµένων στελεχών για την παρα-
κολούθηση και υλοποίηση των περιβαλλοντικών στρατηγικών, η σύνδεσή
τους µε τις διαδικασίες διαχείρισης προσωπικού κ.ο.κ.

Το πεδίο εξετάζει κατά πόσο οι πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται αφο-
ρούν στις ουσιαστικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κάθε επιχείρησης
και οργανισµού. Για παράδειγµα, µία βιοµηχανία που έχει ικανοποιητική
διαφάνεια σε τοµείς όπως η ανακύκλωση χαρτιού και η κατανάλωση
ενέργειας στα γραφεία, αλλά δεν αναφέρεται στα υλικά που χρησιµο-
ποιεί και τη ρύπανση που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία, λαµ-
βάνει σε αυτό το πεδίο χαµηλή βαθµολογία. Το πεδίο αυτό είναι
καθοριστικό για τη συνολική βαθµολογία κάθε επιχείρησης και οργανι-
σµού, η οποία δεν µπορεί να είναι ικανοποιητική εάν δεν έχουν σηµειωθεί
στο συγκεκριµένο πεδίο και οι ανάλογες επιδόσεις.

Περιβαλλοντικές επιδόσεις

Eνέργεια

Νερό

Υλικά

Επικίνδυνες
ουσίες

Λοιπά

Σε αυτά τα πεδία εξετάζεται ο βαθµός διαφάνειας, η ποιότητα διαχείρισης
και τα πρακτικά αποτελέσµατα των αξιολογούµενων επιχειρήσεων και ορ-
γανισµών, σε ό,τι αφορά τις επιµέρους επιπτώσεις τους σε κάθε ένα από
αυτά.

Αξιολογείται η πληρότητα αναφοράς και παρουσίασης των δεδοµένων, ο
βαθµός στον οποίο αυτά αφορούν στο σύνολο της κάθε επιχείρη-
σης/οργανισµού ή σε µέρος αυτού, αλλά και το κατά πόσο είναι συστη-
µατικά επεξεργασµένα, έτσι ώστε να δίνουν µία αντικειµενική και
συγκρίσιµη εικόνα. Αξιολογείται επίσης, το κατά πόσο µειώνονται οι επι-
πτώσεις, ο βαθµός στοχοθέτησης, η αναφορά στην εκπλήρωση παλαιότε-
ρων στόχων αλλά και ο βαθµός συγκρισιµότητας µε άλλους οργανισµούς.

Στο πεδίο «Λοιπά» οµαδοποιούνται µία σειρά δεικτών που αφορούν στη
βιοποικιλότητα, στην ηχορύπανση, στην υποβάθµιση βιότοπων κ.ο.κ.

1

Σε αυτό το πεδίο αξιολογούνται οι προσπάθειες της κάθε επιχείρησης/ορ-
γανισµού να διαδώσει τα περιβαλλοντικά της/του αποτελέσµατα, να ευαι-
σθητοποιήσει το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους πελάτες της, να
ενισχύσει άλλες δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης κ.ο.κ.

3

2

4

5

6

7

8

Ουσιαστικότητα

Ενηµέρωση
& Ευαισθητοποίηση



Πεδία
Αξιολόγησης

Βιοµηχανία
& Τσιµέντο

Ενέργεια
& Καύσιµα

Τράπεζες
& Ασφάλειες

Τηλεπικ.&
Ψηφ.Προϊόντα

Εµπόριο
& Τρόφιµα

Λοιποί
Οργανισµοί
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1. ∆ιαχείριση 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2. Ουσιαστικότητα 20% 20% 20% 20% 20% 20%
3. Ενηµέρωση/Ευαισθητοποίηση 10% 10% 10% 10% 10% 10%
4. Ενέργεια 20% 20% 20% 20% 15% 20%
5. Νερό 10% 10% 5% 5% 15% 5%
6. Υλικά 10% 5% 20% 15% 20% 15%
7. Επικίνδυνες Ουσίες 10% 15% 5% 10% 5% 10%
8. Λοιπά 10% 10% 10% 10% 5% 10%

Συντελεστές βαρύτητας> Οι «συντελεστές βαρύτητας» µεταβάλλονται για τους διαφορετικούς αξιο-
λογούµενους κλάδους έτσι ώστε να αντανακλάται το πραγµατικό περιβαλλοντικό ειδικό βάρος ανά
κλάδο δραστηριοποίησης. Για παράδειγµα, το πεδίο που αφορά στην ενέργεια έχει µεγαλύτερο «συν-
τελεστή βαρύτητας» στη βιοµηχανία από ό,τι π.χ. στο εµπόριο, όπου τονίζεται περισσότερο ο ρόλος
των υλικών. Συγκεκριµένα:

1. ∆ιαχείριση ∆ηµιουργία πολιτικών - διαδικασιών και
δοµών για την διαχείριση του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
µατος.

2. Ουσιαστικότητα Ο βαθµός στον οποίο ένας οργανι-
σµός/επιχείρηση διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά ζητήµατα
που τον αφορούν.

3. Ενηµέρωση & ευαισθητοποίηση Ο τρόπος µε τον
οποίο ο οργανισµός/επιχείρηση καλλιεργεί εσωτερική &
εξωτερική περιβαλλοντική επίγνωση.

4. Ενέργεια Ο τρόπος αντιµετώπισης της κλιµατικής αλ-
λαγής και της υπερκατανάλωσης ενέργειας.

5. Νερό ∆ιαχείριση υδάτινου αποτυπώµατος.

6. Υλικά Τρόπος διαχείρισης κατανάλωσης, επαναχρησι-
µοποίησης και ανακύκλωσης υλικών.

7. Επικίνδυνες ουσίες Τρόπος διαχείρισης κατανάλω-
σης και αποκοµιδής τοξικών, επιβλαβών και άλλων επικίν-
δυνων υλικών.

8. Λοιπά Τρόπος διαχείρισης λοιπών περιβαλλοντικών
ζητηµάτων (βλ. παραπάνω).

∆είγµα οργανισµών & επιχειρήσεων> Η αξιολόγηση έγινε σε ένα δείγµα 40 επιχειρήσεων και ορ-
γανισµών. Τη βάση του δείγµατος αποτέλεσαν οι 20 κορυφαίες επιχειρήσεις από το «Accountability
Rating Greece» του 2008, ενώ άλλες 20 επιχειρήσεις και οργανισµοί επιλέχθηκαν βάσει του οικονοµι-
κού τους µεγέθους και της περιβαλλοντικής τους επίπτωσης. Η δειγµατοληψία δεν περιορίστηκε απο-
κλειστικά στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά συµπεριέλαβε και οργανισµούς-φορείς δηµόσιου χαρακτήρα,
λόγω της αδιαµφισβήτητης κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης που και αυτοί εξίσου φέρουν και
η οποία συχνά παραβλέπεται.

∆ιαχείριση
10%

Ουσιαστικότητα 20%

Ενέργεια
15-20%

Υλικά
5-20%

Λοιπά
Προϊόντα & υπηρεσίες
Βιοποικιλότητα, Οπτική

όχληση, Θόρυβος
Αέριοι ρύποι, Όζον

5-10%
Νερό
5-15%

1

Ενηµέρωση
& Ευαισθητο-

ποίηση
10%

2 3

4

5

6

7

8

Επικίνδυνες
Ουσίες
5-15%

∆ιαχειριστικά
Μέσα 30%

Αποτελέσµατα
60%

Επίγνωση
10%

Το µοντέλο EMDI
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Το σύνολο των οργανισµών και επιχειρήσεων του δείγµατος παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα µε αλ-
φαβητική σειρά ανά κλάδο:

Στην πρώτη φάση προσδιορίστηκαν οι σκοποί της αξιολόγησης, επιλέχθηκε το δείγµα και προετοιµάστηκε η µε-
θοδολογία.

Στη δεύτερη φάση έγινε η συλλογή των δεδοµένων από τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς και πραγµατο-
ποιήθηκε η αξιολόγηση.

Στην τρίτη φάση γίνεται η κατ’ιδίαν επικοινωνία των αποτελεσµάτων προς κάθε αξιολογούµενη επιχείρηση και
οργανισµό, τα οποία στη συνέχεια δηµοσιοποιούνται µέσα από την παρούσα έκθεση και τις επικοινωνιακές
δράσεις που τη συνοδεύουν. Σε δεύτερο χρόνο, διενεργούνται οι επαφές µε τα αρµόδια στελέχη, µε σκοπό
να συζητηθούν τα αποτελέσµατα και να διερευνηθεί η δυναµική υιοθέτησης καλύτερων πρακτικών στο µέλλον.

Βιοµηχανία
και Τσιµέντο

ΛΑΡΚΟ, LAFARGE, ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,
ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΤΙΤΑΝ

∆ιαδικασία αξιολόγησης> Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης ακολουθήθηκαν 3 διακριτά στάδια,
όπως αυτά παρουσιάζονται στο διάγραµµα που ακολουθεί:

Η διαδικασία

Ενέργεια
και Καύσιµα ∆ΕΗ, ∆ΕΠΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, MOTOR OIL

Τράπεζες
και Ασφάλειες

ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK EFG, INTERAMERICAN, MARFIN -
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Τηλεπικοινωνίες και
Ψηφιακά Προϊόντα COSMOTE, INTRACOM, ΟΤΕ, VODAFONE, WIND

Εµπόριο
και Τρόφιµα

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΪΙΑ, CARREFOUR -
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, COCA-COLA 3Ε, UNILEVER, VIVARTIA

Λοιποί
Οργανισµοί

ΑΚΤΩΡ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΤΑ, ΕΡΤ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΠΑΠ, ΟΣΕ, ΥΠΕΧΩ∆Ε (νυν ΥΠΕΚΑ)

Προετοιµασία:
Ορισµός εύρους, σκοπού

και στρατηγικής

Επιλογή δείγµατος
επιχειρήσεων και

οργανισµών

Ανάπτυξη µοντέλου EMDI:
Πεδία και κριτήρια

αξιολόγησης
Στάδιο Α

Προετοιµασία
αναφοράς EMDI

Iσοστάθµισης αξιολόγησης
∆ιενέργεια αξιολόγησης Στάδιο B

Eπικοινωνία αποτελεσµά-
των σε οργανισµούς και

επιχειρήσεις

∆ηµοσιοποίηση
αποτελεσµάτων

∆ιάλογος και συνεργασία
µε ενδιαφερόµενα µέρηΣτάδιο Γ

∆είγµα αξιολόγησης
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2. Αποτελέσµατα EMDI - Γενικά

2.1 Συνολικά αποτελέσµατα δείγµατος

Ο συνολικός δείκτης περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαφάνειας, όπως εκφράζεται από το µέσο όρο όλων των
αξιολογούµενων επιχειρήσεων και οργανισµών, βρίσκεται στο επίπεδο του 21,8%. Παρουσιάζει, δηλαδή, πολύ
σηµαντική υστέρηση στο επίπεδο της συλλογής, της επεξεργασίας και της διάθεσης των περιβαλλοντικών δε-
δοµένων. Παρ’ ότι ο εν λόγω δείκτης αφορά κυρίως στο επίπεδο διαφάνειας, η χαµηλή αυτή επίδοση υποδει-
κνύει εξίσου σηµαντικές ελλείψεις στο επίπεδο της εν γένει διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
επιχειρήσεων και των οργανισµών.

2.2 Αποτελέσµατα ανά κλάδο

Αναλύοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα ανά κατηγορία δραστηριότητας, η γενική εικόνα δεν διαφοροποιείται
σηµαντικά καθώς, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα, κανένας κλάδος δεν επιτυγχάνει εξαιρετικές
επιδόσεις. Παρ’όλ’αυτά, προκύπτουν ενδιαφέρουσες επιµέρους παρατηρήσεις για τους κλάδους, οι οποίες και
παρουσιάζονται στη συνέχεια.
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40

60

80

100

Κλαδικοί ∆είκτες EMDI

H ιδιαίτερα χαµηλή βαθµολογία προκύπτει από το
γεγονός ότι µόλις το 60% των επιλεγµένων επι-
χειρήσεων και οργανισµών λογοδοτεί δηµόσια
και σε συστηµατική βάση, σε σχέση µε τις περιβαλ-
λοντικές πρακτικές και επιδόσεις τους. Το υπόλοιπο 40% είτε δεν
διαθέτει κανένα σχετικό δηµόσιο δεδοµένο, είτε διαθέτει ελάχι-
στα. Η εξαιρετικά χαµηλή συνολική βαθµολογία εκφράζει επίσης τις γε-
νικώς πολύ χαµηλές επιδόσεις σε πεδία όπως αυτό της διείσδυσης
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), της ύπαρξης συγκε-
κριµένων, µακρόπνοων περιβαλλοντικών στρατηγικών και πο-
σοτικοποιηµένης στοχοθεσίας, καθώς και της επαρκούς
κανονικοποίησης και ανάλυσης της εξέλιξης των ποσοτικών επι-
δόσεων.

Παρ’ότι µεγάλο µέρος του δείγµατος (περίπου 50%) δείχνει σαφή πρό-
θεση να προσδιορίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, εν τούτοις, ο
προσδιορισµός αυτός συνήθως δεν διενεργείται συστηµατικά και
βάσει συγκεκριµένης µεθοδολογίας, ούτε εµπλέκει όλα τα εν-
διαφερόµενα µέρη, ενώ σπανίως φέρει πιστοποίηση ή διασφά-
λιση ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή.

21,8%

26,1% 24% 26,3%
18,8%

29,9%

13,3%

Βιοµηχανία
& Τσιµέντο

Τράπεζες
& Ασφάλειες

Ενέργεια
& Καύσιµα

Εµπόριο
& Τρόφιµα

Τηλεπ/νίες
& Ψηφιακά
Προϊόντα

Λοιποί
Οργανισµοί

Συνολικός ∆είκτης EMDI Eυρήµατα
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Eυρήµατα

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών εµφανίζεται να
υιοθετεί πιο συστηµατική προσέγγιση, τόσο στη
δηµόσια έκθεση των περιβαλλοντικών του δεδο-
µένων, όσο και στις σχετικές περιβαλλοντικές πο-
λιτικές και πρακτικές. Ο κλάδος φαίνεται να έχει
αναγνωρίσει τα ουσιώδη περιβαλλοντικά θέµατα
που τον αφορούν (διαχείριση ενέργειας, υλικών
και αποβλήτων/απορριµµάτων, εκµποµπές ηλε-
κτροµαγνητικής ακτινοβολίας), εν τούτοις, στο
επίπεδο των τελικών περιβαλλοντικών επιδόσεων
που εξετάζει το EMDI (ενέργεια, νερό κτλ.) δεν
διαφαίνονται πειστικά αποτελέσµατα, γεγονός
που ίσως οφείλεται εν µέρει και στην ευρύτερη
επιχειρηµατική επέκταση του κλάδου. Όσον
αφορά στο πολύ σηµαντικό θέµα της ηλεκτροµα-
γνητικής ακτινοβολίας, υπάρχουν σχετικές ανα-
φορές, που όµως γίνονται µε έναν τρόπο
περισσότερο επικοινωνιακό παρά ποσοτικοποι-
ηµένο, λόγω της έλλειψης συγκεκριµένων δεδοµέ-
νων (όπως, µεταξύ άλλων, ποσοστά υπερβάσεων
και αριθµού αδειοδοτήσεων). Παρ’ ολ’ αυτά, θετική
προσέγγιση φαίνεται να υπάρχει στα θέµατα κατα-
γραφής και αναλυτικής παρουσίασης ποσοτικών
αποτελεσµάτων (π.χ. κατανάλωσης ενέργειας,
νερού, υλικών) και στην κανονικοποίηση των στοι-

χείων αυτών, ενώ οι σχετικές στοχοθετήσεις,
παρ’ όλο που συγκριτικά µε άλλους κλάδους είναι
σαφώς καλύτερες, υπολείπονται του προσδοκώ-
µενου σε ακρίβεια (π.χ. ειδική κατανάλωση ενέρ-
γειας ανά Σταθµό Βάσης) και επάρκεια σε βάθος
χρόνου (π.χ. πενταετία, δεκαετία κ.ο.κ.).
Θετικές πρακτικές παρουσιάζονται και στον
τοµέα της επικοινωνίας, στον οποίο οι επιχειρή-
σεις του κλάδου έχουν προφανώς εστιάσει,
χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι έχουν αξιοποιήσει
την ίδια την τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας
για τη µαζική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
σε περιβαλλοντικά θέµατα και για την ενεργό
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τηλεσυν-
διάσκεψης, virtual meeting κ.ο.κ.

Η υιοθέτηση των παραπάνω διαχειριστικών προ-
σεγγίσεων δηµιουργεί
προσδοκίες για την
άµεση µετάφρασή τους
σε απτά αποτελέσµατα
περιβαλλοντικής υπευ-
θυνότητας, ποσοτικώς
καταµετρηµένα και εµ-
περιστατωµένα.

Τηλεπικοινωνίες & Ψηφιακά Προϊόντα

29,9%

Μέσος ∆είκτης
Κλάδου

Ο συγκεκριµένος κλάδος συµπεριλαµβάνει δρα-
στηριότητες οι οποίες, όχι µόνο έχουν σηµαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά επιπλέον, εξα-
κολουθούν να βασίζονται σε ένα επιχειρηµατικό
πρότυπο ασύµβατο µε τις σύγχρονες περιβαλ-
λοντικές προκλήσεις. Παρ’όλ’αυτά, σε επίπεδο
περιβαλλοντικής διαφάνειας και εγκαθιδρυµένων
πολιτικών διαχείρισης των επιπτώσεων, ο κλάδος
παρουσιάζει συγκριτικά καλές επιδόσεις για τα
δεδοµένα της ελληνικής αγοράς. Συγκεκριµένα,
φαίνεται ότι το ζήτηµα της διαχείρισης των υδά-
τινων πόρων λαµβάνεται σοβαρά υπ’ όψη από τις
µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, µε χρήση
συστηµάτων ανακύκλωσης νερού και αξιοσηµεί-
ωτη χρήση θαλασσινού νερού.

Από την άλλη, παρατηρήθηκε ελλιπέστατη ποσο-
τική στοχοθεσία, παρά το γεγονός ότι σχεδόν για
όλα τα πεδία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πα-
ρατίθενται ευρύτεροι ποιοτικοί στόχοι επιθυµητής
κατεύθυνσης.
Παρατηρήθηκε επίσης, ότι οι παραπάνω προ-
σπάθειες επικεντρώνονται αποκλειστικά σε ζητή-
µατα διαχειριστικής λειτουργίας (µεταφορές,
απόδοση κτηρίων, λειτουργία γραφείων κ.ο.κ). Οι
γενικότερες ελλείψεις του κλάδου, όµως, κατα-
γράφονται ως σηµαντικές, εφόσον οι εµπλεκό-
µενες επιχειρήσεις δεν εστιάζουν στη φύση των
δραστηριοτήτων τους και δεν αναφέρονται σε
στόχους για τη µακροπρόθεσµη µεταστροφή
τους σε εναλλακτικά ενεργειακά πρότυπα.

Ενέργεια & Καύσιµα

26,3%

Μέσος ∆είκτης
Κλάδου

Κλαδικοί ∆είκτες EMDI
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Η συγκεκριµένη οµάδα επιχειρήσεων χαρακτηρί-
ζεται παροµοίως από σηµαντικές επιπτώσεις σε
σειρά από επιµέρους περιβαλλοντικά θέµατα. Ει-
δικά η τσιµεντοβιοµηχανία αποτελεί έναν κλάδο
ιδιαιτέρως υψηλής ενεργειακής έντασης και εκ-
ποµπών αερίων του θερµοκηπίου, αλλά επηρεά-
ζει εξίσου και τη βιοποικιλότητα, καθώς κατέχει
και εκµεταλλεύεται σηµαντικές εκτάσεις λατο-
µείων και σχετικών υποστηρικτικών χώρων. Ως
προς τα παραπάνω, ο εν λόγω κλάδος και ειδικά
η τσιµεντοβιοµηχανία, δείχνει να αναγνωρίζει
επαρκώς το είδος και το εύρος της περιβαλλον-
τικής επίδρασης που σχετίζεται µε τις δραστη-
ριότητές του. Για παράδειγµα, προκύπτει µια
σταδιακά συστηµατοποιούµενη προσπάθεια να
µειωθεί το ενεργειακό αποτύπωµα των επιχειρή-

σεων αυτών, καθώς και των σχετιζόµενων εκ-
ποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
Παρ΄όλ΄αυτά, αν και ο κλάδος παρουσιάζει γενι-
κώς επιδόσεις περιβαλλοντικής διαφάνειας και
διαχείρισης υψηλότερες από τον µέσο όρο, γε-
γονός είναι ότι παραµένουν και καταγράφονται
σηµαντικά κενά. Ανάµεσα σε αυτά, συµπεριλαµ-
βάνεται η ελλιπής καταγραφή της κατανάλωσης
ενέργειας και των αντίστοιχων εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου, η έλλειψη συνολικής και ακρι-
βούς ποσοτικοποίησης της επίδρασης στη βιο-
ποικιλότητα και αναλυτικής καταγραφής και
παρουσίασης των δεδοµένων κατανάλωσης
πρώτων υλών, αλλά και της χρήσης και παρα-
γωγής τοξικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών.

Βιοµηχανία & Τσιµέντο

26,1%

Μέσος ∆είκτης
Κλάδου

Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συγ-
κεκριµένου κλάδου δεν αφορούν τόσο εκείνες
που προκύπτουν πρωτογενώς από τη λειτουργία
του - από την οποία παρ΄όλ΄αυτά, προκύπτουν
συγκεκριµένες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις -
όσο αυτές που προκαλούνται δευτερογενώς από
το επενδυτικό και πιστοδοτικό χαρτοφυλάκιο των
σχετικών οργανισµών. Με αυτό το δεδοµένο, η
σχετικά χαµηλή βαθµολογία για αυτόν τον κλάδο
προκύπτει, κατά κύριο λόγο, από τη σχεδόν
πλήρη έλλειψη αναφορών σε διαδικασίες περι-
βαλλοντικής διαφάνειας και διαχείρισης σε ό,τι
αφορά στις πιστοδοτικές και επενδυτικές πολιτι-

κές τους. Παρ΄όλ΄αυτά,
κάποια πρώτα βήµατα
προς τη σωστή κατεύ-
θυνση έχουν αρχίσει να
γίνονται από συγκεκριµένους οργανισµούς του
κλάδου (όπως π.χ. η εισαγωγή περιβαλλοντικών
κριτηρίων σε πολιτικές πιστοδότησης, η δηµιουρ-
γία «πράσινων» επενδυτικών προϊόντων κ.ά.).
Η αναλυτική καταγραφή και δηµοσιοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών ακριβώς
των χαρτοφυλακίων αποτελεί ένα απόλυτα ανα-
γκαίο επόµενο βήµα εκ µέρους των εν λόγω ορ-
γανισµών.

Τράπεζες & Ασφάλειες

24%

Μέσος ∆είκτης
Κλάδου

Ο συγκεκριµένος κλάδος εµφανίζει σηµαντικό
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που αφορά το σύνολο
των δραστηριοτήτων του: εφοδιαστική αλυσίδα,
λειτουργία και πελάτες. Σε αυτό το πλαίσιο, µία
επί της ουσίας προσπάθεια διαχείρισης των πε-
ριβαλλοντικών του επιπτώσεων και δηµοσιοποί-
ησης των σχετικών δεδοµένων απαιτεί πολιτικές,
όχι µόνο σε σχέση µε τη λειτουργία των υποδο-
µών της κάθε επιχείρησης, αλλά ευρύτερα σε
σχέση µε την προµήθεια πρώτων υλών και προ-
ϊόντων, τη συσκευασία τους, την ορθή ενηµέρωση
των καταναλωτών σχετικά µε τα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά των προϊόντων και την προώθηση

φιλοπεριβαλλοντικών καταναλωτικών προτύπων.
Παρατηρούνται προσπάθειες περιορισµού του
κτηριακού ενεργειακού αποτυπώµατος συγκε-
κριµένων αλυσίδων λιανικής, καθώς και εµπλουτι-
σµού της πολιτικής προµηθειών µε περιβαλλοντικά
κριτήρια και της γκάµας των προϊόντων µε νέα,
φιλοπεριβαλλοντικά. Από την επισκόπηση των
απολογισµών προκύπτει ότι αυτές οι προσεγγί-
σεις, αν και θεµιτές και απαραίτητες, παραµένουν
ανεπαρκείς, εξ ου και η χαµηλή βαθµολογία.

Εµπόριο & Τρόφιµα

18,8%

Μέσος ∆είκτης
Κλάδου

Eυρήµατα Κλαδικοί ∆είκτες EMDI
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Η οµάδα αυτή συγκεντρώνει τις επιχειρήσεις που
δεν εντάσσονται στους παραπάνω κλάδους,
καθώς και µία επιλογή δηµόσιων οργανισµών.
Κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η πάρα πολύ χα-
µηλή απόδοση των δηµόσιων οργανισµών, οι
οποίοι και συγκεντρώνουν την χαµηλότερη βαθ-
µολογία ανάµεσα σε όλους τους κλάδους του
δείγµατος (7,6%).

Οι οργανισµοί αυτοί χαρακτηρίζονται από έλ-
λειψη δεικτών και πληροφοριών περιβαλλοντικής
επίδοσης (µόνο ο ΟΠΑΠ και η ΕΡΤ εκδίδουν απο-
λογισµό), γεγονός που πιθανότατα υπονοεί και
την έλλειψη συγκεκριµένων πολιτικών, διαδικα-
σιών και πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Λοιποί Οργανισµοί

13,3%

Μέσος ∆είκτης
Κλάδου

Eυρήµατα Κλαδικοί ∆είκτες EMDI

2.3 Σχόλια ανά περιβαλλοντικό πεδίο

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους µέσους όρους των δεικτών EMDI όλων των οργανισµών και των επι-
χειρήσεων για τα επιµέρους Πεδία αξιολόγησης.
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Συνολικό EMDI ανά πεδίο

19,6%

35,3% 39,2%

19,8% 14,9% 14%

∆ιαχείριση Ουσιαστικό-
τητα

Ενηµέρωση &
Ευαισθητοποίηση

Eνέργεια Νερό Υλικά

11,1%

Επικίνδυνες
Ουσίες

15,5%

Λοιπά

Eυρήµατα

Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι οι ήδη πολύ χαµηλές βαθµολογίες των επιχειρήσεων και των
οργανισµών οφείλονται στο γεγονός ότι οι υπάρχουσες περιβαλλοντικές πολιτικές εστιάζουν κατά ένα µεγάλο
µέρος τους σε δραστηριότητες επικοινωνιακού περιεχοµένου (πεδίο ενηµέρωσης & ευαισθητοποίησης).

Καθ΄ότι παρατηρείται έµφαση στα πεδία που αποτελούν τα «διαχειριστικά µέσα» των επιχειρήσεων και των ορ-
γανισµών (διαχείριση, ουσιαστικότητα και ενηµέρωση & ευαισθητοποίηση), υπάρχει παράλληλα ανακολουθία
των αποτελεσµάτων των πεδίων αξιολόγησης που αφορούν στις ουσιαστικές επιπτώσεις, τα οποία βαθµο-
λογούνται κατά µέσο όρο µε λιγότερο από 20%. Εν τούτοις, διαπιστώνεται θετικός συσχετισµός µεταξύ της
ύπαρξης διαχειριστικών µέσων και των τελικών αποτελεσµάτων, υπό την έννοια ότι σε γενικές γραµµές, επι-
χειρήσεις και οργανισµοί που παρουσιάζουν συγκριτικά ενισχυµένη διαχειριστική επάρκεια τείνουν να εµφα-
νίζουν καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Το πεδίο της «ουσιαστικότητας», το οποίο αφενός αποτελεί θεµέλιο της περιβαλλοντικής διαχείρισης (εφό-
σον καθορίζει τις περιοχές που χρήζουν παρέµβασης) και αφετέρου αποτελεί δείκτη της «ειλικρίνειας» των
δηµοσιοποιηµένων στοιχείων, βρίσκεται σε επίπεδα συγκριτικώς ικανοποιητικά (35,3%).
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2.4 Κατάταξη επιχειρήσεων & οργανισµών

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι κατατάξεις των αξιολογούµενων επιχειρήσεων και οργανισµών σε βαθ-
µολογικές κατηγορίες εύρους δέκα ποσοστιαίων µονάδων. Σηµειώνεται ότι η σειρά παρουσίασής τους εντός
της κάθε βαθµολογικής κατηγορίας είναι αυστηρά αλφαβητική.

2.5 «Αυτοαξιολόγηση» του WWF Ελλάς

Παρ΄ότι η ταυτότητα, το µέγεθος και οι δραστηριότητες του WWF Ελλάς δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα µε των υπό-
λοιπων αξιολογούµενων επιχειρήσεων και οργανισµών, ανατέθηκε στη STREAM να αξιολογήσει το WWF Ελλάς
βάσει του µοντέλου EMDI. Η προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε για λόγους δεοντολογίας και σε ένδειξη διαφάνειας
προς τα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία αξιολογούνται. Τα συγκεντρωτικά και επιµέρους στοιχεία αξιο-
λόγησης του WWF Ελλάς είναι και τα µόνα που δηµοσιοποιούνται.

Βαθµολογική Κατηγορία Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
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40-49%
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσης της αναφοράς αυτής µε το χαρακτηρισµό επι-
χειρήσεων / οργανισµών ως «πράσινων», «φιλικών στο περιβάλλον», «βιώσιµων», «αειφόρων» κ.ο.κ. δεν αντα-
ποκρίνεται στην πραγµατικότητα, είναι εκτός πνεύµατος της αξιολόγησης EMDI και θα πρέπει να αποφευχθεί.
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∆είκτης ΕMDI - WWF Ελλάς

36% 40%
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6%

21%

∆ιαχείριση Ουσιαστικό-
τητα

Ενηµέρωση &
Ευαισθητοποίηση

Eνέργεια Νερό Υλικά

17%

Επικίνδυνες
ουσίες

21%

Λοιπά

31,4%
Συνολική

αξιολόγηση

COCA-COLA 3Ε VODAFONE

COSMOTE ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ EUROBANK EFG
MOTOROIL TITAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΚΤΩΡ ALPHA BANK ∆ΕΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ INTERAMERICAN LAFARGE ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΤΕ WIND

AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΤ ΟΠΑΠ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ∆ΕΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΤΑ ΕΥ∆ΑΠ
ΙNTRACOM ΛΑΡΚΟ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ UNILEVER VIVARTIA ΥΠΕΧΩ∆Ε (νυν ΥΠΕΚΑ)
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Ο συνολικός δείκτης EMDI (31,4%) της οργάνωσης, αν και βρίσκεται άνω του µέσου όρου σε σχέση µε την
πλειονότητα των αξιολογούµενων επιχειρήσεων και οργανισµών, παραµένει σε επίπεδα σχετικά χαµηλά. Όπως
φαίνεται και στην παραπάνω σχηµατική απεικόνιση, η οργάνωση, αφενός παρουσιάζει σχετικά καλές επιδόσεις
στις κατηγορίες των διαχειριστικών µέσων (διαχείριση, ουσιαστικότητα) και κυρίως στην επίγνωση (ενηµέρωση
& ευαισθητοποίηση), αφετέρου αδυνατεί εν µέρει να µετουσιώσει τις προϋποθέσεις αυτές σε θετικές περι-
βαλλοντικές επίδοσεις, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα εκείνο του νερού (6%). Η χαµηλή αυτή βαθµο-
λογία αντικατοπτρίζει την έλλειψη σχετικών πρακτικών, θέµα του οποίου θα επιληφθούµε, ενώ το υψηλό 63%
στα ζητήµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης προκύπτει από το γεγονός ότι οι δράσεις της οργάνωσης
επικαλύπτουν το συγκεκριµένο πεδίο.

Το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα, αν και συγκριτικά περιορισµένο, µας προβληµατίζει και δεσµευόµαστε
για τη συνέχιση των προσπαθειών ουσιαστικής µείωσής του. Η παρούσα έκθεση και η ποσοτικοποιηµένη
αξιολόγηση της οργάνωσης αποτελεί, εκτός από χρήσιµο εργαλείο εκτίµησης της υφιστάµενης κατάστασης
και σηµείο προβληµατισµού για τις περιοχές που χρήζουν βελτίωσης και οδηγό διαφοροποίησης της µελ-
λοντικής στρατηγικής και πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της ορ-
γάνωσης και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαφάνειας και δηµόσιας λογοδοσίας.

3.1 Πεδίο EMDI: «∆ιαχείριση»

3. Αποτελέσµατα EMDI
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Στο δείγµα, σε γενικές γραµµές, δεν παρουσιάζονται σαφή και συγκεκριµένα οράµατα περιβαλλοντικής
αειφορίας και αντίστοιχα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια. Η συνήθης τακτική είναι οι δηλώσεις γε-
νικού περιεχοµένου υπό τη µορφή “εταιρικών αξιών και αρχών”.

Λιγότερες από τις µισές επιχειρήσεις και οργανισµούς του δείγµατος (40%) επιδεικνύουν ύπαρξη επίσηµης
περιβαλλοντικής πολιτικής.

6 επιχειρήσεις (15% του δείγµατος: ALPHA BANK, COCA-COLA 3Ε, COSMOTE, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΙΤΑΝ
και VODAFONE) εµφανίζουν περιβαλλοντικές απαιτήσεις στον ευρύτερο Κώδικα ∆εοντολογίας τους. Η
συνήθης πρακτική εδώ είναι είτε οι γενικές αναφορές σχετικά µε την ύπαρξη τέτοιου κώδικα, είτε η πλήρης
ανυπαρξία σχετικών αναφορών.

5 επιχειρήσεις και οργανισµοί (13% του δείγµατος: ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ, LAFARGE, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΤΙΤΑΝ) δηλώνουν ότι έχουν διορίσει µέλος ή επιτροπή σε
επίπεδο διοικητικού συµβουλίου που να είναι αρµόδιο για περιβαλλοντικά θέµατα (είτε αµιγώς επί
τούτου, είτε για θέµατα ευρύτερης Εταιρικής Υπευθυνότητας), γεγονός που υποδηλώνει ότι η πλει-
ονότητα του δείγµατος δεν έχει αναγάγει τα περιβαλλοντικά ζητήµατα σε υψηλό διοικητικό επίπεδο.

Περίπου 1 στις 3 (30%) επιχειρήσεις/οργανισµοί του δείγµατος φαίνεται να έχει ορίσει συγκεκριµένο στέλε-
χος υπεύθυνο για περιβαλλοντικά θέµατα σε λειτουργικό επίπεδο (operations). Η συνήθης πρακτική
είναι είτε η µη δηµοσιοποίηση σχετικών πληροφοριών, είτε η ευθύνη να ανατίθεται στις µονάδες δηµοσίων σχέ-
σεων και marketing ή σε τµήµατα αρµόδια για την υγιεινή και ασφάλεια, όπως συνηθίζεται στην περίπτωση της
βιοµηχανίας.

Καµία από τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του δείγµατος δεν δείχνει να συνδέει τα ζητήµατα δια-
χείρισης προσωπικού (αξιολόγηση, εξέλιξη κ.ο.κ.) µε περιβαλλοντικά ζητήµατα και πολιτικές, µε εξαί-
ρεση την COCA-COLA 3E, η οποία εντάσσει την παράµετρο της εταιρικής υπευθυνότητας στις διαδικασίες
διαχείρισης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναµικού σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

29 επιχειρήσεις/οργανισµοί (73%) αναφέρουν µε σαφήνεια ότι διαθέτουν πόρους για την προστασία του
περιβάλλοντος (χορηγίες, επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, δαπάνες µεταστροφής επιχειρηµατι-
κού µοντέλου κ.λπ.). Πολύ µικρό µέρος αυτών παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τα ποσά και το ακριβές πε-
ριεχόµενο των χρηµατοδοτούµενων δράσεων και ιδιαίτερα για τα ποσοτικά αποτελέσµατά τους.

Οι µισές από τις εξεταζόµενες επιχειρήσεις/οργανισµούς (50%) συµµετέχουν σε εθνικούς ή διεθνείς εθε-
λοντικούς µηχανισµούς σχετικούς µε την προστασία του περιβάλλοντος.

Μεγάλο µέρος του δείγµατος (73%) φέρεται να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 14001 ή EMAS. Σε πολλές
περιπτώσεις η αναφορά αυτή δεν συνοδεύεται από επαρκείς διευκρινίσεις σχετικά µε το εύρος (σύνολο ορ-
γανισµού/επιχείρησης ή µέρος του) και τον φορέα της πιστοποίησης. Σηµειώνεται πως τα εν λόγω συστήµατα
περιβαλλοντικής διαχείρισης, αν και πολύτιµα, δεν αποτελούν εγγύηση περιβαλλοντικής βιωσιµότητας ή αει-
φορίας, αλλά σηµατοδοτούν την εγκαθίδρυση πολιτικών, διαδικασιών και λειτουργικών πλαισίων για την απο-
τελεσµατική διαχείριση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των εκάστοτε επιχειρήσεων και οργανισµών.

11 επιχειρήσεις/οργανισµοί (28%: ΑΚΤΩΡ, COCA-COLΑ 3Ε, ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, EUROBANK EFG, ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΟΠΑΠ, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ,
ΤΙΤΑΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και UNILEVER) επιδεικνύουν συστηµατικές διαδικασίες περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης, χωρίς όµως κατά κανόνα να παραθέτουν επαρκείς λεπτοµέρειες
για το περιεχόµενο της εκπαίδευσης ή/και τον αριθµό των συµµετεχόντων. Καµία επιχείρηση ή οργανισµός
του δείγµατος δεν εµφανίζεται να έχει εκπαιδεύσει το σύνολο του προσωπικού σε ζητήµατα περιβαλλον-
τικού ενδιαφέροντος.
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Καµία επιχείρηση/οργανισµός του δείγµατος δεν δηµοσιοποιεί σαφείς και συγκεκριµένες περιβαλλοντικές
πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης του εφοδιαστικού τους δικτύου. Λιγότερες από το 20% ανα-
φέρουν ότι έχουν συµπεριλάβει στοιχεία περιβαλλοντικής αξιολόγησης των προµηθευτών τους, χωρίς όµως
να παρέχονται επαρκείς λεπτοµέρειες. Μόνο 2 επιχειρήσεις (COCA-COLA 3Ε και VODAFONE) προχωρούν
σε σαφέστερη δηµοσιοποίηση σχετικών στοιχείων.

Καµία επιχείρηση ή οργανισµός δεν παρέχει ικανοποιητικές πληροφορίες σχετικά µε τις πρακτικές επηρε-
ασµού των διαφόρων κέντρων λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέµατα. Μόνο 2 επιχειρήσεις
(LAFARGE και S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ) εκθέτουν πιο λεπτοµερώς τον σκοπό και το είδος των επαφών
τους µε αρµόδιους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

Μόνο 5 επιχειρήσεις (ΑΘΗΝΑΪΚΉ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΟΤΕ, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ,
ΤΙΤΑΝ) παρέχουν πληροφόρηση σχετικά µε νοµικές υποθέσεις περιβαλλοντικής φύσης, που είτε εκ-
κρεµούν σε βάρος τους, είτε έχουν τελεσιδικήσει. Οι COCA-COLA 3Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ και VODAFONE (10%) παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το αν τους έχουν επιβληθεί περιβαλ-
λοντικά πρόστιµα ή όχι, καθώς και το ύψος αυτών. Οι LAFARGE, ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ και ΤΙΤΑΝ (10%) ενώ αναφέρονται στα περιβαλλοντικά πρόστιµα, δεν διευκρινίζεται αν οι αναφορές
αυτές αφορούν στο σύνολο τέτοιων εκκρεµών θεµάτων ή σε µέρος αυτών.

3.2 Πεδίo EMDI: «Ουσιαστικότητα»
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Θετικό γεγονός αποτελεί το ότι πολλές επιχειρήσεις και οργανισµοί προσπαθούν να προσδιορίσουν επα-
κριβώς τα πεδία επιπτώσεών τους στο περιβάλλον:

Η πλειοψηφία (68% του δείγµατος) τα ταυτίζουν µόνο µε τα όσα προκύπτουν από την άµεση λειτουργία
τους, παραβλέποντας τόσο τον αντίκτυπό τους στη βιοποικιλότητα και στην οπτική και ακουστική
όχληση, όσο και τις έµµεσες και δευτερογενείς τους επιπτώσεις (προµηθευτές, επενδύσεις κ.ο.κ.)

10 επιχειρήσεις/οργανισµοί (ΑΚΤΩΡ, ALPHA BANK, COCA-COLA 3Ε, ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ,
EUROBANK EFG, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, LAFARGE, OTE, ΤΙΤΑΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) κάνουν προσπάθεια
αποτίµησης τέτοιων δευτερογενών και έµµεσων επιπτώσεων και µόνο 3 (∆ΕΗ, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥ-
ΚΤΑ και VODAFONE) περιγράφουν σαφείς σχετικές περιβαλλοντικές διαδικασίες.

Μόνο 8 επιχειρήσεις/οργανισµοί (18%: AΚΤΩΡ, COCA-COLA 3Ε, COSMOTE, ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ, EUROBANK EFG, MOTOR OIL, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ και VODAFONE) περιγράφουν
συστηµατικές εκτιµήσεις των άµεσων ή έµµεσων επιπτώσεών τους.

15 επιχειρήσεις/οργανισµοί (38%: ΑΚΤΩΡ, ALPHA BANK, COCA-COLA 3E, COSMOTE, ∆ΕΗ, ∆ΙΕΘΝΗΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK EFG, LAFARGE, OTE,
S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΤΙΤΑΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και VODAFONE) εµφανίζονται να έχουν ιε-
ραρχήσει τα πεδία περιβαλλοντικής τους επίπτωσης και να αναλύουν τις επιδόσεις τους σε αυτά.

Μόνο 3 επιχειρήσεις (∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΙΤΑΝ, VODAFONE) φαίνεται να καταβάλλουν
προσπάθειες συστηµατικής και ενδελεχούς διαβούλευσης µε πρόσωπα και φορείς που επηρεάζονται
περιβαλλοντικά από τη λειτουργία τους.

Το 28% των επιχειρήσεων/οργανισµών του δείγµατος φέρονται να υιοθετούν το πρότυπο Global Reporting
Initiative (GRI). Εν τούτοις, αυτό αφορά κυρίως στη χρήση των δεικτών του GRI κι όχι στη συνολική εφαρµογή
των απαιτήσεων αυτού του πλαισίου ή στην επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων ως προς τους δείκτες
του (π.χ. µείωση ενέργειας).

Λίγοι απολογισµοί (20% του δείγµατος: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΑΚΤΩΡ, ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗ-
ΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK EFG, MOTOR OIL, ΤΙΤΑΝ και VODAFONE) εµφανίζονται είτε να
έχουν διασφαλιστεί από εξωτερικό ελεγκτή, όσον αφορά το σύνολο ή µέρος των ποσοτικοποιηµένων
περιβαλλοντικών πληροφοριών που περιέχουν. Το επίπεδο πιστοποίησης είναι περιορισµένης διασφάλισης (li-
mited assurance), αντί του ισχυρότερου επιπέδου εύλογης διασφάλισης (reasonable assurance).
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3.3 Πεδίο EMDI: «Ενηµέρωση & Ευαισθητοποίηση»
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Το 70% του δείγµατος που εξετάστηκε, δηµοσιοποιεί περιβαλλοντικές πληροφορίες, είτε σε αυτόνοµη
περιβαλλοντική έκθεση είτε ως µέρος µιας ευρύτερης έκθεσης εταιρικής ευθύνης. Παρ΄όλ΄αυτά, λιγότερες
από τις µισές το κάνουν µε έναν τρόπο σχετικά φιλικό προς τον χρήστη, ενώ µόνο το 18% δηµο-
σιεύει επιπλέον περιβαλλοντικές πληροφορίες στις σχετικές ιστοσελίδες.

Το 35% του δείγµατος (ΑΚΤΩΡ, COSMOTE, COCA-COLA 3E, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΡΤ, EUROBANK EFG, INTERAMERICAN, LAFARGE, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ,
ΤΙΤΑΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και VODAFONE) εµφανίζεται να δραστηριοποιείται σε θέµατα περιβαλλοντι-
κής επίγνωσης και συνείδησης των εργαζοµένων. Από την επισκόπηση των απολογισµών, αυτό προ-
κύπτει ιδιαίτερα για τις τράπεζες EUROBANK EFG και ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καθώς και για τις εταιρίες COSMOTE και
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Οι υπόλοιποι οργανισµοί και επιχειρήσεις περιγράφουν λιγότερο αναλυτικά συ-
στηµατικές δράσεις ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζοµένων.

Μόλις το 18% του εξεταζόµενου δείγµατος φαίνεται να υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής ενηµέρωσης
και ευαισθητοποίησης των πελατών του. Οι επιχειρήσεις ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, COCA-COLA 3Ε και COSMOTE παρουσιάζουν τέτοιες άµεσες πρακτικές, ενώ η ΕΡΤ, η ΕΥ∆ΑΠ και
το ΥΠΕΧΩ∆Ε είτε υλοποιούν είτε στηρίζουν έµµεσες δράσεις ενηµέρωσης άλλων φορέων.

Η λεκτική και φραστική νηφαλιότητα, καθώς και η ισορροπηµένη παρουσίαση είναι θεµελιώδη στοιχεία µίας
καλής περιβαλλοντικής αναφοράς. Αν και στο δείγµα που αξιολογήθηκε δεν διαπιστώθηκαν σηµαντικές λε-
κτικές υπερβολές, παρατηρείται µία ευρύτατη τάση υπερτονισµού των καλών στοιχείων και απο-
σιώπησης των κενών και των ελλείψεων στις πολιτικές, καθώς και των λαθών, των παραλήψεων,
των αποτυχιών ή/και των παρανοµιών που ίσως έχουν σηµειωθεί.
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8 επιχειρήσεις (ΑΚΤΩΡ, COCA-COLA 3Ε, COSMOTE, ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ, LAFARGE, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ και VODAFONE) ξεχωρίζουν για την σχετική µετριοπάθεια
του ύφους τους και τη διάθεση αυτοκριτικής σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά τους αποτελέσµατα, πα-
ρουσιάζοντας τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες τους.

18 επιχειρήσεις/οργανισµοί (45%) δηλώνουν ότι τους έχει απονεµηθεί τουλάχιστον ένα βραβείο σχετικό µε το
περιβάλλον. Ωστόσο, η αναφορά στις διαδικασίες και τα επιστηµονικά κριτήρια βάσει των οποίων έγιναν οι
αναφερόµενες βραβεύσεις δεν αποτελεί κανόνα, ενώ οι εν λόγω διαδικασίες πολλές φορές στην Ελλάδα πα-
ραµένουν νεφελώδεις. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει σαφέστατη ανισορροπία µεταξύ του αριθµού βρα-
βευµένων επιχειρήσεων/οργανισµών και των πραγµατικών επιδόσεων, όπως αποτυπώνεται σε αυτή την έκθεση.

Μεγάλο µέρος των αξιολογούµενων επιχειρήσεων και οργανισµών (78%) προβάλλουν χορηγικά προγράµ-
µατα περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Παρ΄όλ΄ αυτά, µε την εξαίρεση 7 εξ αυτών (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ, COCA-COLA 3Ε, EUROBANK EFG, MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΟΠΑΠ και S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ) ο κανόνας θέλει να µην παρέχονται λεπτοµέρειες σε σχέση µε το ύψος και/ή το ακριβές
περιεχόµενο αυτών των χορηγιών.

3.4 Πεδίο EMDI: «Ενέργεια»
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Σε σχέση µε τα υπόλοιπα πεδία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί δεί-
χνουν να εστιάζουν περισσότερο στα ενεργειακά θέµατα. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το 58%
του δείγµατος παραθέτει συστηµατικές πολιτικές και διαδικασίες για την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µεί-
ωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.

Λιγότερες από τις µισές επιχειρήσεις/οργανισµούς (43%) δηµοσιοποιούν στοιχεία που να αφορούν σε ση-
µαντικό µέρος του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνουν και των εκποµπών τους. Ωστόσο µόνο 3 επι-
χειρήσεις (COCA-COLA 3Ε, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και VODAFONE) δηµοσιοποιούν δεδοµένα που,
κατά σαφή δήλωση, αναφέρονται στο σύνολο των εκποµπών που προκαλούνται από τη δραστη-
ριοποίησή τους. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ∆ΕΗ, ο µεγαλύτερος µεµονωµένος ρυπαντής της χώρας σε
επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα, δεν εντάσσεται στην οµάδα των επιχειρήσεων που αναφέρουν πλήρως τις
εκποµπές τους.

Λιγότερες από τις µισές επιχειρήσεις/οργανισµοί (40% του δείγµατος) παραθέτουν την ενεργειακή τους
αποδοτικότητα, βάσει κανονικοποίησης των στοιχείων (ανά εργαζόµενο, ανά εµπορική επιφάνεια, ανά
µονάδα προϊόντος, κ.ο.κ). Ακόµη και εδώ, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου οι αναφορές αυτές παρα-
πέµπουν στο σύνολο της κατανάλωσης ή των εκποµπών.

Καµία επιχείρηση/οργανισµός του δείγµατος δεν εµφανίζει ξεκάθαρη και συνολική µείωση της ποσότητας
των µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που αξιοποιήθηκε, κατά την τελευταία τριετία. 3 επιχειρήσεις
(ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK EFG και MOTOR OIL) επικαλούνται σηµαντικές µειώσεις, οι οποίες όµως
δεν αφορούν στο σύνολο των µη ανανεώσιµων µορφών ενέργειας που καταναλώθηκαν.

Μόλις 7 οργανισµοί και επιχειρήσεις (18% του δείγµατος: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, EUROBANK EFG, MOTOR
OIL, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΤΙΤΑΝ, VODAFONE) επικαλούνται βελτίωση της ενερ-
γειακής αποδοτικότητάς τους. Η βελτίωση όµως της ενεργειακής απόδοσης αφορά µόνο τις “ειδικές κα-
ταναλώσεις” (π.χ. ανά µονάδα προϊόντος), όχι όµως και το σύνολο των δραστηριοτήτων τους.

Αν και το 73% του δείγµατος θέτει ποιοτικούς στόχους βελτίωσης της ενεργειακής του αποδοτικότητας, µόλις
το 28% εµφανίζεται να θέτει συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους µείωσης της κατανάλωσης
ενέργειας και των σχετικών εκποµπών. 4 επιχειρήσεις (COCA-COLA 3Ε, INTERAMERICAN, LAFARGE και
S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ) δείχνουν πιο συστηµατικές πρακτικές στον τοµέα αυτό.

Μόλις 6 επιχειρήσεις (15%: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, COCA-COLA 3Ε, COSMOTE, LAFARGE, TITAN και
VODAFONE), αναφέρονται στο αν έχουν πετύχει συνολικά τους στόχους που έθεσαν σε προηγού-
µενες περιόδους και σε ποιον βαθµό. Από τις παραπάνω, οι 3 (ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, TITAN, VODA-
FONE) παρουσιάζουν επίτευξη παλαιότερων στόχων εξοικονόµησης ενέργειας ή µείωσης εκποµπών.

Καµία από τις αξιολογούµενες επιχειρήσεις/οργανισµούς δεν παραθέτει στοιχεία ενεργειακών επιδό-
σεων σε συγκριτική βάση µε τον άµεσο ή έµµεσο ανταγωνισµό της.

Στο σύνολο του δείγµατος, η διείσδυση των ΑΠΕ βρίσκεται σε
εµβρυακό στάδιο. Μόνο 12 επιχειρήσεις (30% του δείγµατος: ΑΒ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, COCA-COLA 3Ε, COSMOTE, ∆ΕΗ, LAFARGE,
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, OTE, ΤΙΤΑΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
UNILEVER, VODAFONE και WIND) επικαλούνται χρήση ΑΠΕ και πάλι
όµως σε ελάχιστα ποσοστά, που δεν ξεπερνούν σε καµία περίπτωση
το 2% του συνόλου των ενεργειακών τους απαιτήσεων.
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3.5 Πεδίο EMDI: «Νερό»
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Λιγότερες από τις µισές επιχειρήσεις και οργανισµούς του δείγµατος (43%) φαίνεται να προσεγγίζουν συ-
στηµατικά το υδατικό αποτύπωµά τους, µέσα από συγκεκριµένες πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές.
Παράδειγµα καλής πρακτικής αποτελεί η COCA-COLA 3Ε, η οποία, δεδοµένου του µεγάλου υδατικού απο-
τυπώµατός της, επιδεικνύει ένα σαφές και φιλόδοξο πρόγραµµα µείωσης της κατανάλωσης νερού.

Μόλις το 30% του δείγµατος αναφέρεται στη συνολική κατανάλωση νερού και πάλι χωρίς να είναι πάντα
σαφές ότι τα ποσά που αναφέρονται αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών τους. 7 επιχειρήσεις (COCA-
COLA 3Ε, COSMOTE, ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, MOTOR OIL, ΟΜΙΛΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, VODAFONE) παραθέτουν τη συνολική κατανάλωση νερού. Επίσης, µόλις το 35% του δείγ-
µατος αναφέρει την ειδική κατανάλωση νερού ορθά κανονικοποιηµένη, δηλαδή, ανά εργαζόµενο, ανά µονάδα
παραγόµενου προϊόντος κ.ο.κ. (αναλόγως µε την εκάστοτε περίπτωση).

Μόνο 3 επιχειρήσεις (8% του δείγµατος: COCA-COLA 3Ε, ΤΙΤΑΝ και COSMOTE) αναφέρονται στις διαρ-
ροές νερού του δικτύου τους. Οι 2 πρώτες παραθέτουν επακριβώς το αν είχαν διαρροές και σε τι βαθµό,
ενώ η τελευταία παρέχει προσεγγιστική εκτίµηση.

Μόνο 3 επιχειρήσεις (8% του δείγµατος: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK EFG και VODAFONE) εµφανί-
ζουν σαφή βελτίωση της συνολικής και ειδικής κατανάλωσης νερού (κανονικοποιηµένο ανά µο-
νάδα προϊόντος, ανά εργαζόµενο κ.τ.λ.). 2 ακόµα επιχειρήσεις (ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ και MOTOR OIL)
δείχνουν σηµαντική βελτίωση της ειδικής κατανάλωσης, αλλά όχι της συνολικής.
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Οι περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισµοί παρουσιάζουν ποιοτικούς στόχους διαχείρισης νερού, αν
και µόνο 5 επιχειρήσεις (13% του δείγµατος: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, COCA-COLA 3Ε, ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και VODAFONE) θέτουν συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους βελτίωσης. 3 από
αυτές (ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, COCA-COLA 3Ε, VODAFONE) καθώς και η COSMOTE αναφέρονται και
στην επίτευξη, ή µη, των στόχων που είχαν τεθεί σε προηγούµενες περιόδους.

Αν και η χρήση ανακυκλωµένων υδάτων στην παραγωγική διαδικασία είναι θε-
µελιώδες χαρακτηριστικό βιώσιµης επιχειρηµατικής πρακτικής, µόνο 4 επιχειρή-
σεις (10% του δείγµατος: ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, MOTOR OIL και S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ) δείχνουν να εισαγά-
γουν συστήµατα ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης νερού στη λει-
τουργία τους.

3.6 Πεδίο EMDI: «Υλικά»
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21 επιχειρήσεις και οργανισµοί (55% του δείγµατος) εµφανίζουν συστηµατική διαχείριση της χρήσης και
της ανακύκλωσης των µη επιβλαβών υλικών τους.

Μόνο 1 επιχείρηση (COCA-COLA 3Ε) παραθέτει συνολικά και αναλυτικά την ποσότητα πρώτων υλών
και εν γένει υλικών που καταναλώνει, καθώς και των αποβλήτων που παράγει. Οι υπόλοιποι οργανι-
σµοί/επιχειρήσεις είτε δεν αναφέρονται στο σύνολο των υλικών που καταναλώνουν, είτε δεν διευκρινίζουν
τη βάση αναφοράς που χρησιµοποιούν.

Μόλις 10 οργανισµοί/επιχειρήσεις (25% του δείγµατος) εφαρµόζουν τουλάχιστον µία µέθοδο κανονι-
κοποίησης, της ειδικής κατανάλωσης υλικών και της παραγωγής αποβλήτων / απορριµµάτων (πχ. χαρτί
ανά εργαζόµενο, scrap ανά µονάδα προϊόντος κ.ο.κ).

Μόνο 2 επιχειρήσεις (COSMOTE και EUROBANK EFG) επιδεικνύουν βελτίωση της χρήσης υλικών στις
δραστηριότητές τους, έστω και σε τµήµα των συνολικά χρησιµοποιούµενων υλικών. Μία ακόµα
(ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) επιδεικνύει βελτίωση της ειδικής κατανάλωσης χαρτιού.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισµοί παρουσιάζουν ποιοτικούς στόχους για τη διαχείριση υλικών,
αλλά µόνο 4 επιχειρήσεις (ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, COCA-COLA 3Ε, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και VODAFONE)
παραθέτουν συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους. Από αυτές, µόνο 2 (ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ και
COCA-COLA 3Ε) διευκρινίζουν αν πέτυχαν παλαιότερους στόχους ή όχι.

Πολύ µικρό µέρος των επιχειρήσεων και οργανισµών του δείγµατος αναφέρονται στο συνολικό όγκο των
υλικών που ανακυκλώνουν (38% του δείγµατος), στον ειδικό όγκο υλικών που έχουν ανακυκλωθεί
(28% του δείγµατος), στη θέσπιση ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης (18% του δείγµατος) ή στο βαθµό επί-
τευξης παλαιότερων στόχων (10% του δείγµατος).

7 επιχειρήσεις (18% του δείγµατος: ALPHA BANK, COCA-COLA 3Ε, COSMOTE, ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK EFG, VODAFONE) παρουσιάζουν βελτίωση των ειδικών δει-
κτών ανακύκλωσης.

9 επιχειρήσεις /οργανισµοί (23% του δείγµατος) εµφανίζουν κάποιο βαθµό χρή-
σης ανακυκλωµένων υλικών, εκ των οποίων µόλις 2 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) φαίνεται να το πράττουν συστηµατικά, κατά κύριο λόγο στην
κατηγορία του χαρτιού.

Καµία από τις αξιολογούµενες επιχειρήσεις ή οργανισµούς δεν παραθέτει στοι-
χεία επιδόσεων σε συγκριτική βάση µε τον ανταγωνισµό.

3.7 Πεδίο EMDI: «Επικίνδυνες ουσίες»
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Λιγότεροι από τους µισούς οργανισµούς και επιχειρήσεις (45% του δείγµατος) δείχνουν να έχουν ολοκλη-
ρωµένη και συστηµατική προσέγγιση στο ζήτηµα των τοξικών και επιβλαβών υλικών.

Μόλις 5 επιχειρήσεις (13% του δείγµατος: COCA-COLA 3Ε, COSMOTE, ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗ-
ΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και VODAFONE) παρέχουν, σε µικρό βαθµό, ποσοτικοποιηµένες πληρο-
φορίες σχετικά µε τη χρήση και παραγωγή επικίνδυνων ουσιών και υλικών, µε βασική επικέντρωση
κυρίως σε toners και µελανοδοχεία, µπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισµοί προβάλλουν ποιοτικούς στόχους διαχείρισης των επικίν-
δυνων ουσιών, µε τις αναφορές σε ποσοτικούς στόχους να παρουσιάζονται από δύο µόνο επιχειρήσεις
(COSMOTE και ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ).

Μόνο 1 επιχείρηση (ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ), παρουσιάζει στοιχειώδεις συστηµατικές πολιτικές ή διαδικασίες αν-
τικατάστασης της χρήσης τοξικών υλικών µε µη τοξικά.

Καµία από τις αξιολογούµενες επιχειρήσεις/οργανισµούς δεν παραθέτει στοιχεία επιδόσεων σε συγ-
κριτική βάση µε τον άµεσο ή έµµεσο ανταγωνισµό της.

53% των οργανισµών/επιχειρήσεων παραθέτουν το βαθµό στον οποίο ανακυκλώνουν ή διαχειρίζονται απο-
τελεσµατικά τις επικίνδυνες ουσίες. Οι ΑΚΤΩΡ και ΟΤΕ παρουσιάζουν αναλυτικά τα ποσοστά ανακύκλω-
σης αυτών των υλικών. Επίσης οι ALPHA ΒΑΝΚ, COCA-COLA 3E, COSMOTE, MOTOR OIL και VODAFONE
παραθέτουν πληροφορίες, εν τούτοις µε περιθώρια βελτίωσης, αφενός ως προς την αναφορά σε όλες τις
επικίνδυνες ουσίες που τους αφορούν, αφετέρου ως προς το βαθµό αναλυτικότητας των αναφορών αυτών.

9 οργανισµοί/επιχειρήσεις (23%) δίνουν έµφαση στην παράθεση του ειδικού όγκου ανακύκλωσης των το-
ξικών / επιβλαβών υλικών υπό τη µορφή κανονικοποίησης. Εξ αυτών, οι ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ,
COCA-COLA 3Ε, COSMOTE, ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ και VODAFONE παρέχουν τις πληροφο-
ρίες αυτές µε ορθή κανονικοποίηση (π.χ. όγκος διαχείρισης τοξικών ως προς τον όγκο παραγωγής αυτών,
ανακύκλωση επιβλαβών ανά µονάδα προϊόντος) αναλόγως µε την εκάστοτε περίπτωση.
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Μόλις 5 επιχειρήσεις (13%) εµφανίζουν σηµαντική βελτίωση του ποσοστού ανακύκλωσης τοξικών ή
έχουν διατηρήσει την ήδη καλή τους απόδοση. Συγκεκριµένα:
- ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: ανάφερει διαχείριση του 100% του όγκου αποβλήτων και βιολογικής λάσπης.
- COCA-COLA 3Ε: παρουσιάζει ανακύκλωση του συνόλου των λαµπτήρων, των ηλεκτρικών και

ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και των λιπαντικών.
- COSMOTE: ανάφερει την πλήρη ανακύκλωση όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, των λι-

παντικών και των συσσωρευτών µολύβδου. Το 40,2% των χρησιµοποιηµένων toners επαναχρησιµοποι-
ούνται, ενώ έχει αυξηθεί σηµαντικά ο όγκος των τηλεφωνικών συσκευών που ανακυκλώνονται.

- ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ: επικαλείται την πλήρη διαχείριση όλων των τύπων επιβλαβών υλι-
κών που χρησιµοποιούνται ή παράγονται.

- VODAFONE: παρουσιάζει την ανακύκλωση του 100% των συσσωρευτών µολύβδου και του 95% των ηλε-
κτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Μόλις 4 επιχειρήσεις θέτουν συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους για τη διαχείριση των επιβλαβών ουσιών
και υλικών:
- COCA-COLA 3Ε και ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ: στοχεύουν στη συνέχιση της πλήρους (100%)

διαχείρισης των τοξικών τους αποβλήτων.
- COSMOTE: στοχεύει στη διαχείριση του 100% των επιβλαβών υλικών, πλην των toners (30%) και παράλ-

ληλα επιδιώκει τη συλλογή 15 κιλών κινητών τηλεφώνων και σχετικών περιφερειακών συσκευών, καθώς
και 145 κιλών µπαταριών, ανά σηµείο συλλογής.

- VODAFONE: στοχεύει στην πλήρη διαχείριση των επιβλαβών υλικών, πλην των ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών συσκευών (95%) και των toners (60%).

3.8 Πεδίο EMDI «Λοιπά»
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Μόνο 1 επιχείρηση (VODAFONE) παραθέτει µε ποσοτικό τρόπο τον αντίκτυπο που έχει στη στοιβάδα
του όζοντος, µέσω του σχετικού δείκτη ODP (Ozone Depleting Potential), σχετικά µε τα ψυκτικά υγρά που
χρησιµοποιεί, εµφανίζοντας σαφή περιορισµό του αντίκτυπου αυτού κατά την τελευταία 3ετία. Η COCA-COLA
3Ε αναφέρεται επίσης στη στοιβάδα του όζοντος, περιοριζόµενη σε µη ποσοτικές αναφορές σε σχετικούς
δείκτες απόδοσης. Αναφέρει αύξηση κατά 3,6% της χρήσης ψυγείων φιλικών προς το όζον, από το 2007 στο
2008. Και οι 2 παραπάνω επιχειρήσεις παρουσιάζουν σαφή βελτίωση ως προς την επίδρασή τους στη στοι-
βάδα του όζοντος. Παράλληλα, η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, η ALPHA BANK, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ καθώς και η
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, επικαλούνται διάφορες πρακτικές περιορισµού του συγκεκριµένου αντίκτυπου, χωρίς
όµως να προκύπτει συµπέρασµα σχετικά µε τη συνολική του βελτίωση ή µη.

Ο άµεσος ή έµµεσος αντίκτυπος των οργανισµών στη βιοποικιλότητα δεν θίγεται επαρκώς και λε-
πτοµερώς. Σε µια χώρα µε πλούσια βιοποικιλότητα, θα προσδοκούσε κανείς να λαµβάνεται σοβαρά υπ΄όψη
το συγκεκριµένο ζήτηµα, τουλάχιστον από επιχειρήσεις και οργανισµούς που επηρεάζουν δυνητικά αλλά και
πρακτικά τη χλωρίδα και την πανίδα των σηµείων στα οποία δραστηριοποιούνται. Η S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥ-
ΚΤΑ αποτελεί εξαίρεση, παραθέτοντας µε λεπτοµέρειες τις εκτάσεις τις οποίες επηρεάζει, παράλληλα µε
µελέτες πανίδας και χλωρίδας για λατοµεία που βρίσκονται σε καθεστώς αποκατάστασης. Αυτό, ενώ απο-
τελεί ορθή απολογιστική πρακτική, δεν οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση βελτιώνει την
επίδρασή της στη βιοποικιλότητα. Ο ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ καταγράφει τη συνολική περιοχή
που επηρεάζεται από τις λειτουργίες του, χωρίς όµως να παρέχει λεπτοµέρειες για την περικλειόµενη βιο-
ποικιλότητα. Σε γενικές γραµµές, δεν προκύπτει ασφαλές συµπέρασµα σχετικά µε το αν οι οργανισµοί και οι
επιχειρήσεις έχουν µειώσει το βαθµό στον οποίο επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα.

Καµία από τις επιχειρήσεις/οργανισµούς του δείγµατος δεν παρουσιάζει επαρκώς πολιτικές, πρακτικές ή
στοιχεία σχετικά µε τα θέµατα οπτικής και ηχητικής όχλησης. 4 επιχειρήσεις (10% του δείγµατος: ∆ΕΗ, ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, MOTOR OIL και S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ) παραθέτουν κάποιες, εν µέρει ποσοτι-
κοποιηµένες αναφορές.

13 επιχειρήσεις/οργανισµοί (33%) παρέχουν πληροφορίες σχετικές µε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των
προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουν, είτε κάνοντας αναφορές στη δηµιουργία ή/και προώθηση
φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων (π.χ. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ), είτε αναφέροντας προσπάθειες µείωσης των επιπτώσεων των προϊόντων σε επίπεδο κύ-
κλου ζωής (πχ. COCA-COLA 3Ε, COSMOTE, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ και VODAFONE).

10 οργανισµοί/επιχειρήσεις (25%) παραθέτουν στοιχεία σχετικά µε τις συνολικές εκποµπές αερίων ρύπων,
πέραν των αερίων του θερµοκηπίου (SO2, NOx κ.λ.π.). Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ παραθέτει αναλυτικό και
λεπτοµερή απολογισµό αερίων ρύπων, ακολουθούµενη από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, LAFARGE, MOTOR
OIL, ΟΤΕ και ΤITAN. Σηµειώνεται πως η MOTOR OIL και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εµφανίζουν σηµαντική µεί-
ωση των συνολικών εκποµπών διοξειδίου του θείου τα τελευταία χρόνια.
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Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες συνεπάγονται την αναπόφευκτη επίδραση σε όλα τα πεδία περιβαλλοντι-
κού ενδιαφέροντος. Η παρούσα αναφορά καταδεικνύει αφενός ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί έχουν αρ-
χίσει να πραγµατεύονται τις τρέχουσες περιβαλλοντικές προκλήσεις, αφετέρου δε επισηµαίνει τη σχετική
ασυνέχεια µεταξύ ρητορείας και ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής, σε επίπεδο µετρήσιµων τελικών αποτελε-
σµάτων. Στην παρούσα φάση, η περιβαλλοντική υπευθυνότητα µοιάζει να αποτελεί περισσότερο ένα επικοι-
νωνιακό εργαλείο παρά όχηµα ουσιαστικής µεταστροφής σε φιλικότερες προς το περιβάλλον πρακτικές.

Η τρέχουσα κρίση, όχι µόνο δεν αποτελεί αφορµή για να τοποθετηθεί το περιβαλλοντικά υπεύθυνο επιχειρείν
στο ράφι, αλλά αντιθέτως, αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία επαναπροσδιορισµού του οικονοµικού µοντέλου των
ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισµών, αλλά και ανάληψης πολιτικών και επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών
που θα θέσουν σε ισχυρές, βιώσιµες βάσεις τον τρόπο διαβίωσης όλων.

Η αξιόπιστη και διαφανής παράθεση των περιβαλλοντικών πολιτικών και επιδόσεων, αποτελεί “θεµέλιο λίθο”
της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων και οργανισµών, όταν αυτή τελείται υπό το ορθό πρί-
σµα, αποστασιοποιηµένη από αµιγώς επικοινωνιακά ζητούµενα. Πιστεύουµε ότι η κοινωνία των πολιτών και
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη δικαιούται να γνωρίζει τα περιβαλλοντικά τεκταινόµενα µιας επιχείρησης ή ενός
οργανισµού, όπως ακριβώς δικαιούται – βάσει νοµοθεσίας – να γνωρίζει τις αντίστοιχες οικονοµικές επιδόσεις.
Πιστεύουµε επίσης, ότι η κοινωνία των πολιτών ολοένα και περισσότερο θα ανταµείβει τις επιχειρήσεις και
τους οργανισµούς που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

To WWF Ελλάς στο επόµενο διάστηµα θα επιµείνει στην
εποικοδοµητική επισκόπηση και ανάδειξη των παραπάνω
θεµάτων, επεκτείνοντας την αξιολόγηση EMDI και ανα-
δεικνύοντας τα όποια κενά της αγοράς, τις ευκαι-
ρίες για βελτίωση, αλλά και τις ουσιαστικές
προσπάθειες µείωσης της περιβαλλοντικής επίδρα-
σης των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισµών.

4. Επίλογος
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Προς τη ∆ιοίκηση του WWF Ελλάς,

∆ιενεργήσαµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες σχετικά µε την αξιολόγηση «∆είκτης Περιβαλ-
λοντικής ∆ιαχείρισης και ∆ιαφάνειας Επιχειρήσεων και Οργανισµών (“EMDI”)» που εκπονήθηκε από τον Ορ-
γανισµό σας. Αναλάβαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών, το οποίο
ισχύει σε αναθέσεις διενέργειας Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών. ∆ιενεργήσαµε αυτές τις διαδικασίες απο-
κλειστικά µε σκοπό να σας βοηθήσουµε στην αξιολόγηση της πληρότητας των κριτηρίων του ∆είκτη EMDI σε
σχέση µε τους Περιβαλλοντικούς ∆είκτες Επίδοσης (“Περιβαλλοντικοί ∆είκτες”) και τις Κατευθυντήριες Οδη-
γίες του Πλαισίου Έκδοσης Απολογισµών G3 της Global Reporting Initiative (“GRI G3”).

Η ∆ιοίκηση του WWF Ελλάς έχει την ευθύνη για τον σχεδιασµό και την εκπόνηση της αξιολόγησης EMDI, την
επάρκεια και την καταλληλότητα των κριτηρίων, καθώς και για τη σύνταξη του ∆είκτη EMDI. Η ευθύνη µας πε-
ριορίστηκε στην εξέταση του κατά πόσον τα κριτήρια της αξιολόγησης EMDI συµπεριλάµβαναν όλους τους
Περιβαλλοντικούς ∆είκτες και τις εφαρµοστέες σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες που περιγράφονται στο GRI
G3. Οι διαδικασίες που διενεργήσαµε αφορούσαν στην αντιπαραβολή του κάθε Περιβαλλοντικού ∆είκτη και
των εφαρµοστέων σχετικών Κατευθυντήριων Οδηγιών GRI G3, µε τα κριτήρια της αξιολόγησης EMDI.

Λόγω του περιορισµένου εύρους των διαδικασιών που διενεργήσαµε, δεν εκφέρουµε γνώµη αναφορικά µε
τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης EMDI. Με βάση το σκοπό της εργασίας µας και τις διαδικασίες που διε-
νεργήσαµε, συµπεράναµε ότι η ∆ιοίκηση του WWF έχει συµπεριλάβει στα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν στην
αξιολόγηση EMDI, τους Περιβαλλοντικούς ∆είκτες και τις εφαρµοστέες σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες που
περιγράφονται στο GRI G3, από κάθε ουσιώδη άποψη. Επισηµαίνεται ότι τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν
από το WWF στην αξιολόγηση EMDI δεν περιορίζονται στους παραπάνω ∆είκτες και Οδηγίες του GRI αλλά πε-
ριλαµβάνουν και σηµαντικό πρόσθετο αριθµό κριτηρίων και δεικτών.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2010
Πάρις Ευθυµιάδης, Εταίρος

Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι

5. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών επί της
διενέργειας προσυµφωνηµένων διαδικασιών
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Η έκθεση EMDI 2009 είναι διαθέσιµη και σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.wwf.gr/images/pdfs/emdi.pdf

Αν έχετε σχόλια ή ιδέες σχετικά µε την έκθεση αυτή παρακαλούµε επικοινωνήστε:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EMDI
∆ηµήτρης Καραβέλλας, ∆ιευθυντής WWF Ελλάς
Φιλελλήνων 26, 105 58 Αθήνα, Τ:210 33 14 893 F:210 32 47 578, E: d.karavellas@wwf.gr

Γιάννης Μαλεγκάνος, Συντονιστής Προγράµµατος Κινητοποίησης Επιχειρήσεων WWF Ελλάς
Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα, Τ:210 33 14 893, F:210 32 47 578, E: j.maleganos@wwf.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ EMDI
Εµµανουήλ Περάκης, ∆ιευθύνων Εταίρος STREAM Management
Αρχιπελάγους 77 165 62 Αθήνα, Τ:210 96 20 389, F:210 98 42 361, E: eperakis@stream-eu.com

6. Στοιχεία επικοινωνίας



Environmental Management and
Disclosure Index, Greece

∆είκτης Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
και ∆ιαφάνειας στην Ελλάδα



WWF Ελλάς
Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα
Τ: 210 3314893 F: 210 3247578

www.wwf.gr

Aρχιπελάγους 77, 165 62 Αθήνα
Τ: 210 9620389, F: 210 9842361
E: info@stream-eu.com
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