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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφιερώνεται στους γονείς μας στους καθηγητές μας και σε όλους 

όσους συντέλεσαν στην ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών σπουδών μας . Ειδικά ευχαριστήρια 

αξίζουν στην επιβλέπουσα καθηγήτρια μας κα Αιμιλία Κονδύλη για την μεταλαμπάδευση του 

θέματος και της γενικής καθοδήγησης καθ' όλη την διάρκεια της εκπόνησης . Ένα μεγάλο 

ευχαριστώ οφείλουμε τέλος και στην Χριστιάνα Παπαποστόλου χωρίς την βοήθεια της οποίας δεν 

θα ήταν εφικτή η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας αυτής . 

Αιγάλεω 19/10/2012 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο, για περίπου 

έναν αιώνα δηλαδή , ο πλανήτης επιβαρύνθηκε λόγω της κατακόρυφης αύξησης της παραγωγής με 

την συνεχή εισαγωγή νέων τεχνολογιών η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την κλιματική αλλαγή που 

οφείλεται σε ανθρωπογενείς αιτίες. 

Κύρια αιτία της κλιματικής αυτής αλλαγής είναι η εκπομπή του αερίου C02 αλλά και άλλων 

αερίων όπως το μονοξείδιο του άνθρακα {CO), οι υδροφθοράνθρακες (HFC) τα οποία προκαλούν 
κατά κύριο λόγο το φαινόμενο του θερμοκηπίου . 

Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου αυτού , τα κράτη που το υπέγραψαν δεσμεύθηκαν για την 

μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου με συγκεκριμένους στόχους και κυρώσεις σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

Ένα βήμα ιδιαιτέρως σημαντικό το οποίο έβαλε τις βάσεις για μια γενικότερη στροφή προς την 

προστασία του περιβάλλοντος. Πλέον είναι κοινώς αντιληπτό ότι η διάσωση του πλανήτη είναι 

υπόθεση όλων μας, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, με την εμφάνιση ιδιαιτέρως 

σημαντικών πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα, γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες στους τομείς τις 

ανακύκλωσης, της διαχείρισης των αποβλήτων, την μείωση της κατανάλωσης πολύτιμων αγαθών 

όπως το νερό, της αξιοποίησης των ηπίων μορφών ενέργειας . Ο ρόλος των πανεπιστημίων ως 

πυλώνες μετάδοσης γνώσεων στους φοιτητές τους και κατά επέκταση στην κοινωνία θα πρέπει να 

είναι πρωταγωνιστικός στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης. Το μεγάλο στοίχημα 

στο εγχείρημα αυτό είναι το κατά πόσο θα καταφέρουν να ανταποκριθούν αρχικά και να 

υιοθετήσουν την επιζητούμενη περιβαλλοντική συμπεριφορά στο εσωτερικό τους ώστε να 

μπορέσουν να την μεταδώσουν και στην κοινωνία. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το ενεργειακό αποτύπωμα και η περιβαλλοντική 

συμπεριφορά του Τ.Ε.Ι . Πειραιά. Η εξέταση πραγματοποιείται βάσει των καταναλώσεων φυσικών 

πόρων και των παραγόμενων εντός των χώρων του ιδρύματος απορριμμάτων . 

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη διεθνή και εγχώρια τεχνογνωσία στον τομέα της 

ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης στα πανεπιστήμια θα προταθούν και εξεταστούν οι 

ενδεχόμενες προτάσεις βελτίωσης. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Τ. Ε.Ι. Πειραιά, Περιβαλλοντική διαχείριση, 150 14001:2004, EMAS 11 

ABSTRACT 

This dissertation seeks to examine the carbon footprint and the enνironmental behaνior of ΤΕΙ of 
Piraeus. The analysis is conducted on the basis of the consumption of natural resources and the 
deriνed within the premises of the institution's wastes . Taking into account the international and 
domestic experience(s) in energy and enνironmental management in uniνersity campuses, some 
specific energy improνement recommendations will be proposed and considered on the basis of 
application of an enνironmental management system in ΤΕΙ of Piraeus 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Πρότυπο: Αναφέρεται στο πιστοποιημένοο έγγραφο, επίσημα εγκεκριμένο από αναγνωρισμένο 

φορέα το οποίο περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας (π . χ. ποιότητα, 

επιδόσεις). 

Αειφόρος ανάπτυξη: Ανάπτυξη που ικανοποίει τις απαιτήσεις του παρόντος χωρίς 

υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών. 

Ήπιες μορφές ενέργειας: Ορίζουμε τις μορφές ενέργειας που προέρχονται από φυσικές 

διαδικασίες όπως ο άνεμος, ηλιοφάνεια, γεωθερμία και κυματική ενέργεια. Δεν απαιτείται 

ενεργητική παρέμβαση ( π.χ. εξόρυξη, καύση) και η χρήση τους δεν εκλύει ρυπογόνες ουσίες . 

Επαναχρησιμοποίηση: Δυνατότητα χρήσης ενός αγαθού για περισσότερες από μια φορές. 

Ανακύκλωση: Είναι η διαδικασία μετατροπής ή επαναχρησιμοποίησης (εν' μέρει ή εξολοκλήρου) 

κάθε αντικειμένου, αποτελέσματος της ανθρώπινης διαδικασίας, που δεν αποτελεί πλέον αγαθό 

(απόρριμμα) . Κατά την διαδικασία της ανακύκλωσης τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτη 

ύλη από την οποία παράγονται νέα υλικά. 

Κατανάλωση πόρων: Διαδικασία χρήσεως ύλης (φυσικοί πόροι) με ικανό ενεργειακό περιεχόμενο 

όπου με κατάλληλες διεργασίες μετατρέπεται σε ενέργεια για την κάλυψη αναγκών. 

Εξοικονόμηση: Οποιαδήποτε διαδικασία με την οποία αποφεύγεται η άσκοπη σπατάλη φυσικών 

πόρων. 

Glossarv 

Standard: Refers to the certified document, officially approνed by recognized authority, which 
includes the features of a product or serνice (quality, performance). 

Sustainable deνelopment: Deνe/opment that satisfies the requirements of the present without 
undermining the ability of the future generations. 

Renewable energy sources: Definition of the forms of energy coming from natural procedures such 
as wind, sunshine, geothermic, waνe energy etc. Actiνe interνention is not required (mining, 
combustion) and moreoνer their use doesn't release polluting substances. 

Reuse: The possibility of using goods more than once. 
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Recycling: lt's the procedure of converting or reusing (partly or entirely) every object, result of 
human activity that is no longer considered to be a good (scrap) . During the procedure of recycling 
the scrap is been converted into raw material from which new product is been produced. 

Resource consumption: The procedure of material (natural resources) usage, with adequate energy 
content, that under suitable processes convert into energy for meeting the needs. 

Saving: Any procedure under which unnecessary waste of resources is avoided . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι αρχικά η ενεργειακή και περιβαλλοντική μελέτη 

του ΤΕΙ Πειραιά και εν' συνεχεία η υποβολή προτάσεων βελτίωσης των παραπάνω παραμέτρων. 

Βασικός στόχος είναι η βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των εγκαταστάσεων ως 

προς τους καταναλισκόμενους πόρους και επίσης η βέλτιστη διαχείριση των απορριμμάτων που 

πηγάζουν από τις καθημερινές δραστηριότητες. 

1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Τα εκπαιδε υτικά ιδρύματα έχουν πολλές ιδιομορφίες και ξεχωριστά χαρακτηριστικά γεγονός που 

οφείλεται πρωτίστως στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό και δευτερευόντως 

στην παρουσία μεγάλου αριθμού ανθρώπων διαφόρων ηλικιών, μόρφωσης και κυρίως 

συνηθειών . Μέσα στο Τ. Ε . 1. Πειραιά οι δραστηριότητες είναι συγκεκριμένες (διδασκαλία, σίτιση 

κ . α . ) άρα και οι ανάγκες σε πόρους καθώς επίσης και τα εκλυόμενα απορρίμματα. Λόγω των 

δραστηριοτήτων η τάξη μεγέθους κατανάλωσης πόρων και απορριμμάτων υπερβαίνει τις 

συνήθεις τιμές που συναντάμε ατομικά έκαστος και για τον λόγο αυτό επιβάλλεται διαφορετική 

προσέγγιση . Οι αυξημένες απαιτήσεις σε πρώτες ύλες (νερό , ενέργεια, χαρτί) και η αλόγιστη 

σπατάλη τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κρίνεται αναγκαία μια στροφή στον τρόπο σκέψης 

και συμπεριφοράς ως προς το περιβάλλον και την προστασία του. 

Πιο συγκεκριμένα δραστηριότητες όπως ο αυξημένος αριθμός αυτοκινήτων αποτελούν πηγή 

όχλησης (θόρυβος, εκπομπές καυσαερίων) το οποίο χρήζει αντιμετώπισης. Εν' κατακλείδι θα 

πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος η φύση του προβλήματος ώστε να εντοπιστούν οι κινήσεις αυτές 

που θα οδηγήσουν στην βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής-ενεργειακής συμπεριφοράς του ΤΕΙ 

Πειραιά . 

1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

Για την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής έγιναν συνεντεύξεις αυτοπροσώπως για την 

περισυλλογή στοιχείων σχετιζόμενων με το ΤΕΙ Πειραιά αλλά και με τρίτα πρόσωπα εκτός του 

ιδρύματος . Επιπλέον σε επίπεδο βιβλιογραφικής επισκόπησης χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο για 

άντληση πληροφοριών σχετικά με παρόμοιες προσπάθειες από πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα εγκατεστημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα 

αποτελέσματα της χρήσης τους . Πιο συγκεκριμένα κρίθηκε απαραίτητη η επαφή με διοικητικές 

υπηρεσίες του Τ . Ε . Ι . για την συλλογή στοιχείων σχετικά με τις καταναλώσεις τον πληθυσμό 

(ενεργοί φοιτητές, διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικό προσωπικό). Επιπλέον μέσω του 

διαδικτύου βρέθηκαν ιδιωτικές εταιρίες ασχολούμενες στον τομέα της ανακύκλωσης 

απορριμμάτων ούτως ώστε να ανακυκλώνονται οι εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες, κυρίως χαρτί και 

πλαστικό, που καθημερινά συγκεντρώνονται και απλώς διατίθενται στους ελάχιστους κάδους 

ανακύκλωσης . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ(CΑΜΡUS)

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

2.1 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφική επισκόπηση μια πληθώρα πανεπιστημίων του εξωτερικού έχουν 

προβεί σε κινήσεις εγκατάστασης συστημάτων εναλλακτικών πηγών ενέργειας και διαχείρισης 

περιβάλλοντος. Σε αντίθεση με τα εγχώρια πανεπιστήμια όπου αντίστοιχες πρωτοβουλίες σχεδόν 

εκλείπουν, στις χώρες της ανεπτυγμένης Δύσης αυτά τα συστήματα έχουν εγκατασταθεί και 

λειτουργούν, με μερικά εκ' των οποίων μετρούν δεκαετίες προσφοράς. 

Η περιβαλλοντική συνείδηση όχι μόνο δεν είναι κάτι άγνωστο αλλά θεωρείται δεδομένη με 

αποτέλεσμα κάθε μέλος της κοινωνίας του εκάστοτε πανεπιστημίου ωθείται να συνεισφέρει 

έμπρακτα . Χαρακτηριστικό παράδειγμα ευαισθητοποίησης αποτελούν οι οργανωμένες ομάδες 

φοιτητών και καθηγητών που αναλαμβάνουν καθήκοντα ανακύκλωσης. Επιπλέον κάθε σύστημα 

έχει εγκατασταθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εκάστοτε πανεπιστημίου. Η διαχείριση 

του γίνεται από το ίδιο το πανεπιστήμιο, το οποίο εξ' αρχής προέβηκε σε όλες τις απαραίτητες για 

την εγκατάσταση κινήσεις (μελέτη, αγορά εξοπλισμού) για την λειτουργία του. Σταδιακά λοιπόν με 

την είσοδο αυτών των συστημάτων κάποια πανεπιστήμια έχουν ορίσει αντικειμενικό σκοπό 

(ανεπίσημα ή επίσημα) την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα παγκόσμια συνέδρια . Οι 

επεμβάσεις αυτές έχουν ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη ενώ συνήθως παρατηρείται 

οικονομικό όφελος για το φέρων πανεπιστήμιο. Το όφελος αυτό στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων προκύπτει από : 

~ Μειωμένες εισροές συμβατικών καυσίμων (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης) 

~ Πώληση ικανής ποσότητας ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε αντίστοιχο φορέα 

~ Πώληση ανανεώσιμης ενέργειας στην τοπική αρχή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

(προϋποτίθεται σύνδεση με το τοπικό δίκτυο). 

Οι προαναφερθείσες επεμβάσεις στοχεύουν, αφενός στην συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 

συμπεριφοράς, αφετέρου στην εξοικονόμηση πόρων. 

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν εγκατεστημένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης τα οποία περιγράφονται παρακάτω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ένας σημαντικός αριθμός πανεπιστημίων του εξωτερικού έχει εγκαταστήσει συστήματα 

εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης στην προσπάθεια μείωσης των 

καταναλισκόμενων φυσικών πόρων και μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος . Τα συστήματα 

αυτά περιλαμβάνουν : 

(1) Φωτοβολταϊκά 

(2) Ανεμογεννήτριες 

(3) Βιομάζα 

(4) Χρήση ποδηλάτου 

(5) Συστήματα ανακύκλωσης 

(6) Διαχείριση όμβριων υδάτων 

(7) Θερμική προστασία κτηρίων 

(8) Αξιοποίηση γεωθερμίας 

(9) Αντικατάσταση λαμπτήρων 

(10) Ηλιακά συγκεντρωτικά συστήματα 

2.1.2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική οποία αποδίδεται 

στην κατανάλωση, αποθηκεύεται σε συσσωρευτές ή πωλείται στην τοπική αρχή ηλεκτροδότησης. 

Αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με σχετικά χαμηλό βαθμό απόδοσης (16%)116
] της οποίας η 

αποδοτική λειτουργία εξαρτάται αποκλειστικά από τις ημέρες ηλιοφάνειας και την επιλεγμένη 

κλίση του φωτοβολταϊκού. Παρατηρείται η εκτεταμένη χρήση των φωτοβολταϊκών στοιχείων 

στους πανεπιστημιακούς χώρους για την κάλυψη ποσοστού των αναγκών ενέργειας. Συχνότερη 

επιλογή είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων στις στέγες των κτηρίων που εξυπηρετούν 

λειτουργώντας συνήθως ως κλειστό κύκλωμα (τροφοδοτούν μόνο το κτήριο στο οποίο 

βρίσκονται). 

Οι εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στο έδαφος ,συνήθως μεγαλύτερης εκτάσεως από μια 

οροφή, είναι και μεγαλύτερης αποδιδόμενης ισχύος. Στην πλειοψηφία των πανεπιστημίων οι 

συστοιχίες φωτοβολταϊκών καλύπτουν σημαντικά ποσά απαιτούμενης ενέργειας ετησίως. 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα : 

1) Arizona State University: Συστοιχίες φωτοβολταϊκών αποδιδόμενης ενέργειας 12 MWh 
(επαρκή για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών 500 κατοικιών) 

2) California State University Bakersfield: Στα πλαίσια της μερικής αυτονομίας εγκαταστάθηκαν 
συστοιχίες φωτοβολταϊκών στον θόλο στάθμευσης, ισχύος l,2MW, επαρκεί για την κάλυψη 
του 25+30% των συνολικών απαιτήσεων του πανεπιστημίου. Υπολογίζεται παραγωγή 1,6 GWh 
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και 30 GWh ετησίως, για τα επόμενα 20 έτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

3) University of Columbia: Εγκατεστημένη ισχύς 505 κW (2.150 φ/β πάνελ) με ολική ετήσια 
παραγόμενη ενέργεια 637 MWh ετησίως επιτυγχάνοντας μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα (C02) κατά 557 τόνους (tn) ετησίως, οι οποίοι αντιστοιχούν σε καύση 217.661 
λίτρων (lt) βενζίνης. 

4) Princeton University: Αποτελεί το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας 
σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, καταλαμβάνοντας έκταση 109.265 m2

• Αποτελείται από 16.500 
πάνελ με αναμενόμενη αποδιδόμενη ενέργεια 8 GWh ετησίως, ενέργεια επαρκής για την 
κάλυψη των αναγκών 700 κατοικιών. Το 80% του συστήματος διαθέτει GPS για την επόπτευση 
της κίνησης του ήλιου ενώ το υπόλοιπο 20% βρίσκεται υπό σταθερή κλίση 25°. 

Εικόνα 1: Συστοιχίες φωτοβολταϊκών πλαισίων του πανεπιστημίου Princeton [7] 

5) Santa Clara University : Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 50 MW εγκατεστημένο στις στέγες 
των κτηρίων του πανεπιστημίου αποδίδει 89 MWh ετησίως εξοικονομώντας 40 τόνους (tn) 
διοξειδίου του άνθρακα (C02), ποσότητα που αντιστοιχεί στην απομάκρυνση 8 αυτοκινήτων ή 
την δεντροφύτευση 48.562 m2

• 

6) Northwestern University : Φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένο στον χώρο στάθμευσης, 

ισχύος 16,8 κW αναμένεται να παράγει 20 MWh ετησίως συμβάλλοντας στα είδη υπάρχοντα 
φ/β συστήματα εγκατεστημένα σε κτήρια . Με την προσθήκη αυτή παράγονται 74 GWh 
ετησίως, ενέργεια που αντιστοιχεί στο 30% της ετήσιας κατανάλωσης του πανεπιστημίου. 
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2.1.3 ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι σύστημα παραγωγής θερμότητας εκμεταλλευόμενα την διαθέσιμη 

ακτινοβολία . Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούν ως μέσο απαγωγής της θερμότητας το 

νερό το οποίο διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών σε θερμό νερό . Στα πανεπιστήμια του 

εξαιρετικού η χρήση του ηλιακού συλλέκτη αποτελεί αρκετά παλιά και διαδεδομένη τεχνική για 

την κάλυψη των αναγκών. Συνήθως τοποθετείται στις στέγες των κτηρίων στέγασης των φοιτητών 

ενώ παράλληλα τροφοδοτείται με την απαραίτητη ενέργεια το αντλητικό σύστημα από συστοιχία 

φωτοβολταϊκών. Ο τύπος του ηλιακού συλλέκτη που συνήθως προτιμάται είναι ο επίπεδος που 

χρησιμοποιείται για θέρμανση νερού σε χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες (60°C) . Ακολουθούν 
μερικά παραδείγματα από πανεπιστήμια του εξωτερικού: 

1) Brighton University: Εγκατεστημένο σύστημα 25 ηλιακών συλλεκτών που χρησιμοποιείται για 
την θέρμανση της 25 μέτρων πισίνας εξοικονομώντας 30 τόνους (tn) διοξειδίου του άνθρακα 
(C02) ετησίως . 

2) University of Columbia: Εγκατεστημένο σύστημα 174 ηλιακών συλλεκτών εξυπηρετεί 

επαρκώς τα τέσσερα κτήρια στέγασης καθώς και το μεγαλύτερο εστιατόριο του 

πανεπιστημίου . Η χρήση του παρόντος ηλιακού συστήματος για την παροχή θερμού νερού 

εξοικονομεί 609 MWh ετησίως . 

3) Harvard University: Σε συνεργασία με την ιδ . Εταιρεία Sun Maxx Solar περατώθηκε και 
βρίσκεται σε λειτουργία σύστημα ηλιακού συλλέκτη επιφανείας 297 m2 παράγοντας ετησίως 
226,5 MWh. Η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται για την προθέρμανση 3.785,4 λίτρων 
νερού στους 130 °c για την μετέπειτα διανομή τους στα κτήρια του πανεπιστημίου. Στόχος 
είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (C02) κατά 30% έως το 2016. 

4) Santa Clara University: Τον Απρίλιο του 2011 τέθηκε σε λειτουργία σύστημα αποτελούμενο 
από 60 ηλιακούς συλλέκτες, το μεγαλύτερο στην πολιτεία της California. Το ηλιακό σύστημα 
εκτιμάται ότι θα παράγει 197 MWh ετησίως και νερό 93,3 °c. Θερμαίνοντας το νερό με τους 
ηλιακούς συλλέκτες παρά με φυσικό αέριο επιτυγχάνεται μείωση των λειτουργικών εξόδων 

κατά 70% και οι εκπομπές διοξείδιο του άνθρακα (C02) κατά 34 τόνους αντιστοιχώντας σε 
ετήσιες εκπομπές 6,6 αυτοκινήτων. 
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2.1.4 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της στροφής στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας καθότι ήδη βρίσκονται εγκατεστημένα 15 GW αιολικών στον πλανήτη . Οι 

ανεμογεννήτριες εκμεταλλεύονται το αιολικό δυναμικό μια περιοχής μετατρέποντας την κινητική 

ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική η οποία κατόπιν αποδίδεται στο δίκτυο ή αποθηκεύεται σε 

συσσωρευτές . Ο τυπικός βαθμός απόδοσης της ανεμογεννήτριας υπολογίζεται περίπου στο 45% 
με εκτιμώμενο κόστος 1700 €/κW. Για την ορθή και αποδοτική λειτουργία αιολικής εγκατάστασης 
απαιτείται κατάλληλη επιλογή μηχανής και μεγέθους, καθώς και την μελέτη του αιολικού 

δυναμικού της περιοχής. 

Οι αιολικές εγκαταστάσεις χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις για την τοποθέτηση των μηχανών και 

αναλυτικές μετρήσεις του αιολικού δυναμικού της περιοχής για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Λόγω της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου, σε 

αντίθεση με τα ηλιακά συστήματα (συλλέκτες και φωτοβολταϊκά), είναι εξαιρετικά δημοφιλή. 

Όμως οι αυξημένες απαιτήσεις χωροθέτησης τους δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση τους σε 

μεγάλη κλίμακα σε πανεπιστήμιο. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα πανεπιστημίων που 

χρησιμοποιούν αιολική ενέργεια: 

1) University of Minnesota: Στα τέλη του 2010 εγκαταστάθηκαν αιολικές μηχανές συνολικής 

αποδιδόμενης ενέργειας 1,65 GWh συμβάλλοντας στην προσπάθεια επίτευξης ενεργειακής 

αυτονομίας . 

2) Carnegie Mellon: Εγκατεστημένο σύστημα 12 GWh ετησίως καλύπτοντας το 75% των 

ενεργειακών του απαιτήσεων. 

3) University of Yale: Εγκατεστημένο σύστημα 26 GWh, αποτελούμενο από ανεμογεννήτριες 

μικρού μεγέθους, μειώνοντας τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα {C02) κατά 9 

τόννους ετησίως. 
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2.1.5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

Ως βιομάζα ορίζεται το κατάλοιπο ή προϊόν των δραστηριοτήτων τόσο του ανθρώπου όσο και 

της φύσεως. Σε αυτή κατατάσσονται τα : 

αστικά λύματα 

βιομηχανικά απόβλητα 

κατάλοιπα αγροτικής παραγωγής 

δασικά κατάλοιπα 

Η βιομάζα μετατρέπεται σε ενέργεια μέσω διεργασιών θερμοχημικών (ξηρών) ή βιοχημικών 

(υγρών) . Βασικά κριτήρια για την ορθή επιλογή της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας είναι: (1) η 
περιεχόμενη υγρασία (2) η αναλογία άνθρακα αζώτου . 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας : 

Θερμοχημικές Βιοχημικές 

Πυρόλυση Αερόβια ζύμωση 

Καύση Αναερόβια ζύμωση 

Αεριοποίηση 

Υδρογονοδιάσπαση 

Πίνακας 1: Κατάταξη των διεργασιών μετατροπής της βιομάζας σε ενέργεια [16] 

Η βιομάζα ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας παρουσιάζει ευκολία ως προς την διαθεσιμότητα, 

υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο, δεν επηρεάζεται από τις κλιματικές αλλαγές. Επιπλέον η 

τοποθέτηση των εγκαταστάσεων αξιοποίησης και μετατροπής δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα 
χωροθέτησης εκτός της απόστασης που πρέπει να απέχουν από κατοικημένες περιοχές . 

Ως αποτέλεσμα της ενεργειακής μετατροπής της βιομάζας, τα συνηθέστερα παράγωγα είναι ατμός 

ή βιοντίζελ. Με την καύση επιτυγχάνεται παραγωγή ατμού ο οποίος εκτονώνεται σε στρόβιλο για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή για την ψύξη -θέρμανση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Με 

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους αγοράς συμβατικών καυσίμων για την 

κάλυψη των θερμικών αναγκών. Αντίστοιχα με την παραγωγή βιοντίζελ επιτυγχάνεται η μείωση 

του κόστους αγοράς καυσίμων για τα οχήματα που διαθέτει το κάθε πανεπιστήμιο για την 

εξυπηρέτηση των σπουδαστών. 

Τα βιοκαύσιμα παράγονται από τα έλαια τροφίμων και είναι ικανά να αντικαταστήσουν τα 

πετρελαιοειδή καύσιμα. Παρουσιάζουν εξαιρετική ενεργειακή σταθερότητα με 3,2 μονάδες 

αποδιδόμενης ενέργειας για 1 γαλόνι (3.785 λίτρα) ορυκτού καυσίμου ώς παροχή . Με την χρήση 

του 820 μειώνονται οι εκπομπές C02 κατά 15% ενώ είναι δυνατή η χρήση 8100 (100% βιοντίζελ). 
Εξετάζεται η πιθανότητα τα οχήματα του πανεπιστημίου να χρησιμοποιούν 85 ( 5% βιοντίζελ) που 
πειραματικά εμφανίζει εξαιρετική απόδοση και καμία επιπλοκή στην λειτουργεία του κινητήρα . Σε 

αμφότερες τις περιπτώσεις εκτός της μείωσης των καταναλισκόμενων φυσικών πόρων και 

οικονομικού κέρδους η διαχείριση της βιομάζας αποτελεί διαδικασία ανακύκλωσης. Κατά 

συνέπεια εκτός της παραγωγής ανανεώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας 

επιτυγχάνεται η διαχείριση απορριμμάτων στερεών και υγρών. Ακολουθούν παραδείγματα 

πανεπιστημίων που εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης βιομάζας: 
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1) Middlebury College: Εγκατάσταση διαχείρισης καύσης βιομάζας για την θέρμανση και ψύξη 
των εγκαταστάσεων ισχύος 8,8 MW ελαύνοντας τις αέριες εκπομπές κατά 40% (12.500 τόνοι 
ετησίως). Επιτεύχθηκε σημαντική μείωση της αγοραζόμενης ποσότητας πετρελαίου κατά 

700.00 $ ετησίως . Η χρησιμοποιούμενη βιομάζα συλλέγεται από τοπικές καλλιέργειες βρώμης 

σε απόσταση έως και 75 μιλίων . 

2) Uniνersity of Portland: Λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοντίζελ για την μετατροπή των 
υπολειμμάτων των εστιατορίων σε καύσιμο για την τροφοδοσία των κολεγιακών οχημάτων . 

Η μονάδα παράγει 151 λίτρα ετησίως και κάθε μεταφορικό μέσο του πανεπιστημίου 

χρησιμοποιεί για την κίνηση του ένα μείγμα Diesel εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε 
θείο (U .S.FL.) και Β20 (20% βιοντίζελ και 80% πετρέλαιο) . Αποτέλεσμα αυτού η μείωση των 

εκπομπών θείου κατά 90%( από 500 ppm σε 50 ppm) και μείωση της κατανάλωσης 

πετρελαίου κατά 20% ( 20.000 γαλλόνια=75 . 708 λίτρα). 

3) Uniνersity of lowa: Καύση βρώμης για την παραγωγή 8 GWh ετησίως καλύπτοντας το 2% της 
ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης του. Επιπλέον επιτεύχθηκε η μείωση εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα (C02) κατα 50.00 τόνους ετησίως αντιστοιχώντας στην απόσυρση 1.200 
οχημάτων . 

Για την κάλυψη των επιπλέον απαιτήσεων χρησιμοποιείται φυσικό αέριο . 

αντικατεστη μένη μείωση 
ΕΤΟΣ ποσότητα άνθρακα (tn) εκπομπών C02 

(tn) 
2003 11,511 25,63 

2004 16,636 37,04 

2005 24,290 54,08 

2006 27,424 61,06 
2007 23,324 51,93 
2008 17,929 39,92 

2009 15,666 34,88 
2010 15,206 33,86 

ΣΥΝΟΛΟ 151,986 338,44 

Πίνακας 2: Αντικατεστημένες ποσότητες άνθρακα συγκριτικά με τις μειωμένες εκπομπές C02 [3] 

/ -r i= cl a, 1 0ωο1 ι 
-··~-~._!__~ Ε f Ρ Α ι Α 
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Χρησιμοποιούμεvη Πλεοvεκτήματα Τρέχουσα κατάσταση 

τεχvολογία 

Χρήση φυσικού αέριου ή βιοαέριο . 

2 παλιvδρομικές ΜΕΚ Εξαιρετικά υψηλός βαθμός 

(1400 κW) με αvάκτηση απόδοσης συγκρινόμεvος με τις Χρήση φυσικού αερίου, 

θερμότητας διαδικασίες παραγωγής παροχή θερμού νερού 

ηλεκτρισμού και θερμότητας 

ξεχωριστά 

Παροχή ανανεώσιμης ενέργειας για Διαπραγματευτική 

Βιοαέριο την λειτουργία των δύο διαδικασία για τη παροχή, 

παλιvδρομικών Μ.Ε . Κ συντήρηση, 

προμηθεύοvτας τις εγκαταστάσεις μεταφορά και συμπίεση 

με ηλεκτρική και θερμική ενέργεια 

Εγκατεστημένο στο κτήριο 

Κεvτρικό σύστημα Αποδοτικότερο σε σύγκριση με το περιβαλλοvτικής διαχείρισης . 

παροχής θερμού vερού σύστημα παροχής ατμού Αναμένεται να εγκατασταθεί 

και στο κτήριο διοίκησης 

Ενδείκνυται η χρήση ενός μεγάλου Εγκατεστημένο σύστημα 

Κεvτρικό σύστημα κεντρικού συστήματος ψύξης έναvτι διανομής . Το πρώτο κτήριο 

παροχής κρύου vερού σε μεμονωμένα για κάθε κτήριο που θα εγκατασταθεί 

αναμένεται να είναι το κτήριο 

διοίκησης 

Δυνατότητα παραγωγής κρύου 

Κεvτρικό σύστημα νερού, από κεvτρική μοvάδα, με Υπό κατασκευή, αναμένεται 

παραγωγής κρύου καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με έναρξη λειτουργίας στα τέλη 

vερού αντίστοιχα επιμέρους συστήματα του 2011. 
για κάθε κτήριο 

Έχει εγκριθεί και βρίσκετε σε 

Καυστήρας βιομάζας Αντικαθιστά ένα καυστήρα φυσικού στάδιο σχεδιασμού . 

αερίου με στερεά βιοκαύσιμα Αναμένεται έναρξη 

λειτουργίας στα τέλη του 

2011 
Εκπαιδευτική εγκατάσταση του 

Αεριοποιητής τμήματος Μηχανικών για την Έχε ι εγκριθεί και βρίσκετε σε 

ερευvητικού σκοπού μελέτη των χαρακτηριστικών στάδιο σχεδιασμού. 

καύσης διάφορων αvανεώσιμων 

καυσίμων 

Νέος υποσταθμός Μεγαλύτερη χωρητικότητα και Εγκατεστημένο και εν 

εvέργειας αξιοπιστία στο σύμπλεγμα των ενεργεία 

κτηρίων 

Διευρύνεται διαρκώς 

Νέο υπόγειο σύστημα Το υπόγειο ηλεκτρικό σύστημα τείνοvτας vα αντικαταστήσει 

ηλεκτρικής διαvομής παρέχει μεγαλύτερη αξιοπιστία σε πλήρως το υπέργειο σύστημα 

σχέση με το υπέργειο 

Πίνακας 3: Εγκατεστημένες ενεργειακές επεμβάσεις του Uniνersity of lowa (3] 
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Διάγραμμα 1: Καταμερισμός χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων του Uniνersity of lowa 
2009-2010 [3] 

4) Colby College: Με σκοπό την επίτευξη μείωσης των εκπομπών C02 έως το 2015 έχει ξεκινήσει 
η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας βιομάζας που θα αντικαταστήσει 3.785.412 λίτρα 

καυσίμου για θέρμανση με 22.000 τόνους δασικών απορριμμάτων. 
Εκτιμάται ότι η 11,25 εκατ.$ επένδυση θα αποσβέσει σε 6-10 έτη, σύμφωνα με την 

τιμολόγηση πετρελαίου και βιομάζας και αναμένεται η περάτωση του το φθινόπωρο του 

2011. Θα επεξεργάζεται χαμηλής βαθμίδας δασικά απόβλητα όπως φλοιό και κορμούς 

δέντρων. Οι διπλοί καυστήρες ισχύος 400 ίππων καίγοντας την βιομάζα θα παράγουν ατμό 
που θα χρησιμοποιείται για θερμό νερό , θέρμανση, μαγείρεμα και συμπαραγωγή 

ηλεκτρισμού. Η ενέργεια αυτή θα αντικαταστήσει το 90% της ενέργειας που έως σήμερα 
καταναλώνει το πανεπιστήμιο (3,78 εκατ.λίτρα υγρού καυσίμου ετησίως). Το 1.468 m2 

οικοδόμημα αναμένεται μετά το πέρας του χρόνου απόσβεσης του να εξοικονομεί 1.000.000 

$ετησίως . 

5) Harper Adams University: Λειτουργία αναερόβιου ζυμωτηρίου το οποίο τροφοδοτείται με 
αγροτικά κατάλοιπα και υπολείμματα τροφίμων από τα εστιατόρια του πανεπιστημίου . Το 
70% της ποσότητας προέρχεται από κατάλοιπα τροφίμων ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο 
μαγειρικό λάδι το οποίο μετατρέπεται σε βιοντίζελ για την κίνηση των οχημάτων του 

πανεπιστημίου . Το 350 kW σύστημα μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα σε ενέργεια 

χρησιμοποιώντας αγροτικά κατάλοιπα και κατάλοιπα τροφίμων πετυχαίνοντας μεγάλο 

ποσοστό ενεργειακής αυτονομίας . Η εγκατάσταση αυτή αποτρέπει την εκπομπή 11.229 
τόνων co2, ποσότητα μεγαλύτερη κατά 3,4 φορές των εκπομπών όλων των κτηρίων του 

πανεπιστημίου μαζί. 
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• ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ • ΣΙΤΙΣΗ • ΔΙΑΜΟΝΗ 

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 8 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

1% 

Διάγραμμα 2: Καταμερισμός εκπομπών CΟ2 του Harper Adams Uniνersitγ για το έτος 2010-2011 [6] 

2.1.6 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Ως περιβαλλοντική διαχείριση στους χώρους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζουμε τις διαδικασίες 

και συστήματα με φιλική συμπεριφορά προς το περιβάλλον. Βασική αρχή τους είναι η κάλυψη των 

αναγκών που προκύπτουν χωρίς να συμμετέχουν στην ρύπανση του περιβάλλοντος και 
παράλληλα να εκμεταλλεύονται τον μεγαλύτερο βαθμό τις εκπομπές του πανεπιστημίου. 

Η πλέον διαδεδομένες διαδικασίες είναι η ανακύκλωση, χρήση ποδηλάτου και η διαχείριση 

όμβριων υδάτων. 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Με τον όρο ανακύκλωση προσδιορίζουμε τις διαδικασίες με τις οποίες αξιοποιούμε τα υλικά που 

χαρακτηρίζονται ως απορρίμματα. Κάθε είδος απορρίμματος απαιτεί συγκεκριμένη επεξεργασία 

προκειμένου να καταλήξει σε υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ξανά από τον άνθρωπο. Η ιδέα της 

ανακύκλωσης στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε υλικό ή προϊόν το οποίο δεν έχει πλέον αγοραστική 

αξία ή έχει χάσει την χρηστικότητα του δεν θεωρείται άχρηστο εξολοκλήρου . Τα υλικά αυτά, 

αναλόγως την πρώτη ύλη παρασκευής τους (χαρτί, γυαλί, πλαστικό κ . α.}, μετά την χρήση τους 

μέσω της διαδικασίας της ανακύκλωσης μπορεί να ανακτηθεί σημαντικό μέρος τους . Ανάλογα του 

υλικού και της επιλεγμένης διαδικασίας ανακύκλωσης ανακτάται ποσοστό το οποίο διοχετεύεται 

σε κλάδους της βιομηχανίας που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Μια πολύ σημαντική πρώτη 

ύλη που επιβάλλεται να ανακυκλωθεί είναι το χαρτί καθότι προέρχεται από τα δέντρα και η κοπή 

τους για την παραγωγή χαρτιού έχει επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η 

αποψίλωση των δασών έχει εντείνει το φαινόμενο της ερημοποίησης, έχει συμβάλλει στην 

σημαντική όξυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια την αύξηση της 

θερμοκρασίας του πλανήτη . 

Επιπλέον για την παραγωγή χαρτιού, εκτός της καταστροφής των δασών, χρειάζεται και 

κατανάλωση σημαντικής ποσότητας νερού . Μόνο στην Απική αποτίθενται στα σκουπίδια 200.000 
τόνοι χαρτιού ήτοι το 20% των απορριμμάτων της. Για την παραγωγή αυτού του χαρτιού 

χρησιμοποιήθηκαν 3.400.000 δέντρα και 68.000.000 κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που καλύπτει 
τις ανάγκες της Απικής για 80 ημέρες. Ο χαρτοπολτός 17 δέντρων αντιστοιχεί σε ένα τόνο 
ανακυκλωμένου χαρτιού και επιπλέον για την ανακύκλωση χαρτιού απαιτείται 40% λιγότερη 
ενέργεια από την παραγωγή χαρτιού από δέντρα. Επιπροσθέτως κάποια υλικά όπως το πλαστικό, 

γυαλί και μέταλλα δεν αποικοδομούνται στην φύση όπως το πλαστικό που χρειάζεται 450 έτη για 
την πλήρη αποδόμηση του. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω μεγάλη μερίδα των πανεπιστημίων του 

εξωτερικού προέβει στην κατάρτιση σχεδίων ανακύκλωσης με σκοπό να συμβάλει πρωτίστως στην 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Επιπλέον δεδομένης της εξαιρετικής ποιότητας των 

ανακυκλωμένων ειδών προάγεται η συμμετοχή των ανακυκλωμένων ειδών στην καθημερινότητα. 

Παράλληλα μέσω της ανακύκλωσης επιτυγχάνεται οικονομικό όφελος για το εκάστοτε 

εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Αυτό επιτυγχάνεται εξ'όλοκλήρου μέσω της συνεργασίας του πανεπιστημίου με ιδιωτικές εταιρίες 

που διαθέτουν τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την ανάκτηση υλικών από τα απορρίμματα. 

Για την επίτευξη και αποδοτική λειτουργία της συνεργασίας με αυτές βασικός παράγοντας είναι η 

συμμόρφωση με το καθορισμένο πλάνο ανακύκλωσης. 

Η διαδικασία της ανακύκλωσης μέσα στους εκπαιδευτικούς χώρους περιλαμβάνει επεμβάσεις 

όπως η τοποθέτηση κάδων για κάθε είδος σε κομβικά σημεία, η επιλογή εκτύπωσης διπλής όψεως 

και η μετατροπή βιοαποικοδομήσιμων υλικών σε βιοκαύσιμα. 
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Κάθε ανακυκλώσιμο προϊόν πρέπει να πληροί κάποιες απαιτήσεις όπως : 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΙΔΗ 

Γυαλί Καθαρό 

Πλαστικό κάθε είδους 

Χαρτί Γραφείου 

Ξύλο Κάθε είδους 

Αλουμίνιο Κάθε είδους 

Μέταλλα Κάθε είδους 

Λάστιχα Αυτοκινήτων, ποδηλάτων, δίκυκλων 

Αλκαλικές, επαναφ .λιθίου , κινητών, 
Μπαταρίες φορητών υπολογιστών 

Λάμπες φθορισμού Τύπου σωλήνα 

CD-DVD Κάθε είδους 

Μελανοδοχεία Μελανοδοχεία Laser, εγχύσεως 

Ηλ. υπολογιστές, στερεοφωνικά, 

Ηλεκτρικά είδη κατοικίας τηλεοράσεις, φορητούς υπολογιστές 

Πίνακας 4: Απαιτήσεις ανακυκλωμένων ειδών [1] 

Παρακάτω αναφέρονται αποτελέσματα της διαδικασίας ανακύκλωσης των πανεπιστημίων του 

εξωτερικού όπως αναφέρονται στην βιβλιογραφία: 

)> Χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού μειώνοντας τις εκπομπές κατά 95% και εξοικονόμηση 

ενέργειας κατά 30-35% σε σύγκριση με την παραγωγή νέου χαρτιού . 
)> Διπλασιασμός του χρόνου ζωής των Χ.Υ .Τ.Α . εξοικονομώντας χαρτί εφημερίδας και χαρτί 

γραφείου το οποίο αποτελεί το 40% των αποβλήτων 
)> Το ανακυκλωμένο χαρτί εφημερίδας διοχετεύεται στις εξής γραμμές παραγωγής: χαρτί 

εφημερίδας, χαρτί περιτυλίγματος, μόνωση, πακετάρισμα 

)> Το χαρτί γραφείου μπορεί να ανακυκλωθεί σε χαρτομάντιλα, χάρτινες πετσέτες, χαρτί υγείας 

και φυσικά χαρτί γραφείου. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

1) Ανακύκλωση πλαστικών ποτηριών με χρήση τους στην κατασκευή χαλιών σε αντιστοιχία 35%. 
2) Τα ανακυκλωμένα πλαστικά βρίσκουν εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για την 

παραγωγή : κάδων ανακύκλωσης, εύκαμπτου σωλήνα λουτήρων, βούρτσες βαψίματος, 

βιομηχανικοί ιμάντες πρόσδεσης, σωλήνες ύδρευσης, πλαστική ξυλεία, ποτιστικά. 
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1) Κάθε τόνος ανακυκλώσιμου γυαλιού αντιστοιχεί σε 9 γαλόνια υγρού καυσίμου για την 

παραγωγή νέων προϊόντων. 

2) Τουλάχιστον το 30% του γυαλιού που περιέχεται σε συσκευασίες ανακυκλώνεται και μάλιστα 
επανειλημμένα χωρίς ποσοτική ή ποιοτική απώλεια . 

ΜΕΤΑΛΛΑ 

1) Κάθε έτος απομακρύνεται αρκετό αλουμίνιο για τον επανεξοπλισμό του αεροπορικού στόλου 

των ανεπτυγμένων χωρών 

Η ετήσια παραγωγή παλαιοσιδηρικών αρκεί για την συνεχή και πλήρη τροφοδοσία των 

αυτοκινητοβιομηχανιών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς ανακύκλωσης αναφέρεται το Bristol uniνersity το 

οποίο για το έτος 2009-2010 κατέγραψε την παραγωγή 1.924 τόνων αποβλήτων 

(εξαιρουμένων των οικοδομικών) και από αυτά εξοικονομήθηκε το 51% με την παρακάτω 

σύσταση: 

ΥΛΙΚΟ % 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 1 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 0,5 

ΜΕΤΑΛΛΑ 3 

ΧΑΡΤΙ (τεμαχισμένο) 12 
ΧΑΡΤΌΝΙ 35 

ΠΛΑΣΤΙ ΚΑ-ΦΙΑΛΕΣ 3 

ΜΕΛΑΝΙ 0,5 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 5,5 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 0,5 

ΧΑΡΤΙ 25 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3,5 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανομή ανακυκλώσιμων ειδών [4] 

Επιπλέον ακολουθείται μια στρατηγική μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων όπου με το 

πέρασμα των ετών η παραγωγή τους θα αντιστοιχεί σε ποσότητες περασμένων ετών όπως 

παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα : 
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Διάγραμμα 3: Καμπύλη παραγωγής αποβλήτων του Bristol Uniνersity [4] 

Ενεργειακή συμπεριφορά nλ. Υπολονισrώv 

Μια έρευνα έδειξε ότι το 80% των σπουδαστών αφήνει ανοιχτό τον υπολογιστή , χωρίς να τον 

χρησιμοποιεί, σχεδόν καθ' όλη την διαρκεί της ημέρας. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων κλείνει τους 

υπολογιστές βράδυ ενώ πλέον κάποιοι υπολογιστές είναι ανοιχτοί συνεχώς για την απευθείας 

εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Παρ όλα αυτά προτείνεται η απενεργοποίηση τους τα 

βράδια και τα σαββατοκύριακα . Όσον αφορά τους χαλασμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

ακολουθείται πολιτική επαναχρησιμοποίησης . Κάθε ηλεκτρική συσκευή υπάγεται στους 
κανονισμούς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και αφού συλλεχθεί αποσυναρμολογείται 
και κάθε ξεχωριστό μέρος του χρησιμοποιείται ως ανταλλακτικό (εφ'όσον είναι λειτουργικό). Σε 
αντίθετη περίπτωση διοχετεύονται για ανακύκλωση. Οι υπηρεσίες πληροφοριών και διοίκησης 
των πανεπιστημίων κλείνοντας αυτομάτως τους υπολογιστές τα σαββατοκύριακα και τα 
απογεύματα έχουν κατορθώσει μεγάλες ενεργειακές εξοικονομήσεις. 

Κλείνοντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε απόγευμα εξοικονομείται ενέργεια που αντιστοιχεί 
σε 24.500 ώρες λειτουργίας. Τα σαββατοκύριακα εξοικονομούνται επιπλέον 9.450 ώρες, συνολικά 
33.950 ώρες. 
Στις 32 εβδομάδες του ακαδημαϊκού έτους αντιστοιχούν 1.086.400. Στην διάρκεια των διακοπών 
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παραμένουν ανενεργοί για 23,5 ώρες ημερησίως εξοικονομώντας : 

-, 8.225 ώρες ημερησίως 
r 57.575 ώρες εβδομαδιαίως 
r 1.151.500 ώρες κάθε 20 εβδομάδες 
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Εξοικονόμηση μελάνης εκτυπωτή 

Για την εξοικονόμηση μελανιών χρησιμοποιούνται εφαρμογές που πλέον διαθέτει ο κάθε 

εκτυπωτής και επιπλέον οι εκτυπώσεις γίνονται αποκλειστικά σε μορφή διπλής όψεως για την 

εξοικονόμηση χαρτιού επίσης. 

Θέτοντας την λειτουργία οικονομικής εκτύπωσης εξοικονομείται μελάνι χωρίς να μειώνεται η 

ποιότητα του εκτυπωμένου κειμένου , ότι και αν αυτό περιλαμβάνει. 

Με αυτές τις επεμβάσεις μειώνεται κατά πολύ το κόστος αγοράς των μελανιών και επιπλέον 

μειώνονται στο 50% οι ποσότητα των σελίδων εκτύπωσης . 

Βιοδιασπώμενα σερβίτσια 

Το 90% των συσκευασιών του Boston Uniνersity είναι βιοδιασπώμενα και κομποστοποιούνται με 
στόχο την αύξηση αυτού του ποσοστού σε 95%. Η υπηρεσία σίτισης έλαβε την απόφαση χρήσης 
αποκλειστικά βιοδιασπώμενων συσκευασιών συμπεριλαμβανομένης και της πολυστερίνης ενώ 

παράλληλα προσφέρει έκπτωση 0,25 $ για την χρήση επαναγεμιζόμενων συσκευασιών καφέ. 

Επιπλέον για το ίδιο πανεπιστήμιο παρατηρήθηκε ότι έως και το 2006 ο ρυθμός ανακύκλωσης 
ήταν 3% αλλά έκτοτε και με την εκπόνηση σχεδίου από το τμήμα διαχείρισης έφτασε το 2008-
2009 στο 15% και από το 2010 στο 24% με βασική δραστηριότητα είναι η κομποστοποίηση 
καταλοίπων τροφίμων. Τον Νοέμβριο του 2009 το πανεπιστήμιο διαχωρίστηκε σε τομείς ώστε να 

είναι δυνατή η βέλτιστη επίβλεψη της προόδου ούτως ώστε η ομάδα ανακύκλωσης, διαφορετική 

κάθε εβδομάδα, επιθεωρώντας άμεσα τον χώρο να προβαίνει σε επεμβάσεις με σκοπό την μείωση 

αποβλήτων σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους με τελικούς στόχους: 

~ Αύξηση ρυθμού ανακύκλωσης 

~ Μείωση απορριμμάτων 

~ Ανάπτυξη προγράμματος 
~ Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης από κάθε είδος απορρίμματος 

Χρήση ποδηλάτου 

Το ποδήλατο χρησιμοποιείται ευρέως για τις μετακινήσεις από και προς το πανεπιστήμιο αλλά και 
μέσα σε αυτό αντικαθιστώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ιδιαιτέρως για τις εντός του 

πανεπιστημίου μετακινήσεις όπου η χρήση αυτοκινήτου ή δίκυκλου φαντάζει υπερβολή, το 
ποδήλατο εξασφαλίζει την γρήγορη μετάβαση μεταξύ των κτηρίων . Βασικό πλεονέκτημα της 

χρήσης ποδηλάτου είναι η συμβολή στην αιμάτωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
επιπλέον η σημαντική αύξηση των θέσεων στάθμευσης. Ένα σημαντικό πρόβλημα στο οποίο το 
ποδήλατο δίνει λύση είναι αυτό της στάθμευσης καθότι συχνά παρατηρείται φαινόμενο 
συνωστισμού ή παράνομης στάθμευσης. Ενίοτε οι θέσεις στάθμευσης είναι κατειλημμένες με 

αποτέλεσμα την αναζήτηση στάθμευσης εκτός του χώρου του πανεπιστημίου , διαδικασία 

συνήθως χρονοβόρα. 
Επιπροσθέτως η χρήση ποδηλάτου συντελεί στην μείωση κατανάλωσης καυσίμων και σε ευρύτερη 

κλίμακα οι διαφορά θα ήταν εμφανής. 
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία εντός του πανεπιστημίου βρίσκεται συνεργείο με εξειδικευμένο 
προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε πιθανό πρόβλημα. 
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Εκτός αυτού σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος παραχωρείται ποδήλατο έως την επιδιόρθωση 

του παλιού. 

Εικόνα 2: Πρόσοψη του κτηρίου προμήθειας ποδηλάτου και οδικής βοήθειας 

τoυArίzona State Unίνersity [5] 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΙΟΛΙΚΑ 
ΗΛΙΑΚΑ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΟ 
ΥΔΡΕΥΣΗ 

Mίddlebury college ν 

Warren Wίlson college ν ν 

Uniνersίty of Portland ν ν 

Arίzona State 

Uniνersity 

Uniνersίty of lowa 

Carnegίe Mellon ν 

Bristol uniνersity ν 

Uniνersity ofYale ν ν 

Brighton uniνersity ν ν 

Colby college ν 

California State ν 

Uniνersίty of Columbίa ν 

Princeton unίνersίty ν 

Harνard uniνesrity ν 

Santa Clara uniνesrity ν 

Uniνersίty of 

Minnesota ν 

Harper Adams 
uniνesrίty ν ν 

Πίνακας 6 : Εγκατεστημένες επεμβάσεις πανεπιστημίων εξωτερικού 
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2.2 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών οραματίζεται την 

αναβάθμιση του σε ένα « ακαδημαϊκό ίδρυμα περιβαλλοντικής αριστείας », στοχεύοντας στην 

μεγιστοποίηση της κοινωνικής, επιστημονικής και πολιτιστικής του προσφοράς, μετουσιώνοντας 

σε πράξη την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Για την πραγμάτωση του οράματος αυτού, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θέτει τους εξής στόχους: 

(1) Την συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας του 
(2) Την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων 
(3) Την επιλογή περιβαλλοντικά φιλικών προμηθειών 

(4) Την πρόληψη της ρύπανσης 
(5) Τη βελτίωση της έκτασης και ποιότητας της παρεχόμενης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

ερευνητικής δραστηριότητας και 

(6) Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των φοιτητών του και την 

προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών συμπεριφορών γενικότερα. 
Στην πορεία πραγματοποίησης του περιβαλλοντικού οράματος και των στόχων του το 

πανεπιστήμιο δεσμεύεται να: 

1) Προωθεί αποτελεσματικές οικολογικές πρακτικές στη λειτουργία όλων των τμημάτων, των 
επιτροπών και οργανισμών του κάθε ιδρύματος, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα 
περιβαλλοντική νομοθεσία και όλες τις σχετικές ευρέως αποδεκτές ορθές πρακτικές . 

2) Σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να ενσωματώνει νέα μαθήματα με περιβαλλοντική διάσταση στο 
πρόγραμμα σπουδών του, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο . 

3) Ευαισθητοποιεί το προσωπικό και τους φοιτητές, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά σε οικολογικές 
δραστηριότητες, και να εκπαιδεύει το προσωπικό, τόσο σε θέματα οικολογικών πρακτικών και 
εξοικονόμησης ενέργειας όσο και σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου. 

4) Μειώνει διαρκώς την κατανάλωση ενέργειας, νερού και χαρτιού , πραγματοποιώντας 
ενεργειακές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων, υιοθετώντας αποδοτικά 
συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων και άλλες κατάλληλες πρακτικές εσωτερικής λειτουργίας 

και επικοινωνίας και τέλος διερευνώντας τη δυνατότητα αλλά και οικονομική ωφελιμότητα 
μελλοντικής χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας. 

5) Υιοθετεί περιβαλλοντικά κριτήρια στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών στο μέτρο που είναι 
πρακτικά εφικτό, αποφεύγοντας τη χρήση βλαβερών ουσιών, προϊόντων και διαδικασιών όπου 

είναι δυνατόν . 
Να υιοθετεί περιβαλλοντικά κριτήρια στην επιλογή των υπεργολάβων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις υλοποίησης επιδιορθωτικών και κατασκευαστικών εργασιών στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο του πανεπιστημίου . 
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6) Βελτιώνει διαρκώς το εργασιακό περιβάλλον στο ίδρυμα, ώστε να διασφαλίζεται η καλή υγεία 
και η ασφάλεια του προσωπικού και των φοιτητών. 

7) Διερευνά και να ενθαρρύνει τρόπους μεταφοράς φοιτητών και προσωπικού στο ίδρυμα που 
ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

8) Υποδεικνύει και να διαμορφώνει ειδικούς χώρους για τους καπνιστές σε όλους τους 
κοινόχρηστους και εργασιακούς χώρους του ιδρύματος. 

9) Συνεργάζεται με άλλους φορείς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την διάδοση 

περιβαλλοντικών πολιτικών. Τέλος το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα επιχειρήσει να δώσει σάρκα 

και οστά στο περιβαλλοντικό του όραμα, σχεδιάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του ιδανικού 

περιβαλλοντικά φιλικού πανεπιστημίου, με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή κατά την ανέγερση 

μελλοντικών κτιριακών εγκαταστάσεων του. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (0.Π.Α.) 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ψήφισε ομόφωνα, τον Ιούνιο του 2008, 
αναγνωρίζοντας την σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και την ανάγκη ανάληψης 

συγκεκριμένων δράσεων προς αυτήν την κατεύθυνση για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
κουλτούρας στην πανεπιστημιακή κοινότητα . Τα κύρια σημεία της Στρατηγικής αυτής 

περιελάμβαναν τα ακόλουθα: 

~ Εισαγωγή Φυσικού Αερίου για το σύστημα θέρμανσης του Ο.Π.Α. 

~ Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

~ Δημιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης 

~ Ενθάρρυνση χρήσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων & ηλεκτρονικής υποστήριξης 

μαθημάτων 

~ Μελέτη για εφαρμογή πράσινων οροφών 

~ Πρόγραμμα συντήρησης στόλου κλιματιστικών 

~ Διασφάλιση πρόσβασης εισόδου στο Ο.Π.Α . από άτομα με ειδικές ανάγκες 

~ Ενσωμάτωση οικολογικών κριτηρίων στις αγορές εξοπλισμού 

~ Σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Μείωση ρύπων 27%-μείωση κόστους 10% 

Μέσα στο 2010 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μετάβαση του συστήματος θέρμανσης του 

Πανεπιστημίου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο . Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2008. 
Πραγματοποιήθηκε μελέτη για την εκτίμηση μείωσης των ρύπων που παράγονται από τη 

λειτουργία του Πανεπιστημίου. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε δημόσιος διαγωνισμός για την μελέτη και την κατασκευή του 

εσωτερικού δικτύου , και υπογράφηκε σύμβαση με την Εταιρεία Φυσικού Αερίου για εξωτερικό 

δίκτυο. Η αντικατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο αποτελεί το σημαντικότερο 

έργο που υλοποιήθηκε για την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του ΟΠΑ. Πέρα από 

εξοικονομήσεις σε λειτουργικό κόστος, έχει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη , λόγω της 

χαμηλότερης έντασης εκπομπών του φυσικού αερίου σε αέρια θερμοκηπίου (Greenhouse Gasses 

GHGs), το σημαντικότερο από τα οποία είναι το διοξείδιο του άνθρακα (C02). 

Η μέση ετήσια κατανάλωση πετρελαίου του κεντρικού κτιρίου του ΟΠΑ ανήρχετο σε 202.000 lt (ή 

ισοδύναμα 2.111.668 kWh). 

Με το νέο σύστημα, οι εκπομπές C02 ανά MJ από καύση φυσικού αερίου είναι περίπου κατά 27% 

μικρότερες από τις αντίστοιχες εκπομπές του πετρελαίου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε ετήσια 

μείωση εκπομπών C02 σε περίπου 210 τόνους C02. Η μείωση αυτή σηματοδοτεί ότι η πολιτική του 
ΟΠΑ βρίσκεται στο γενικότερο πλαίσιο των στόχων του Κιότο για μείωση εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα .Από πλευράς ετήσιου κόστους λειτουργίας, μια ένδειξη του αναμενόμενου ετήσιου 

οικονομικού οφέλους για το ΟΠΑ από την αλλαγή του καυσίμου θέρμανσης μπορεί να ληφθεί από 

το γεγονός ότι το ετήσιο κόστος για πετρέλαιο θέρμανσης για το κεντρικό κτήριο (μαζί με Πτέρυγες 

Αντωνιάδου και Δεριγνύ) ανήρχετο σε 91.000 €ενώ το ισοδύναμο ετήσιο κόστος φυσικού αερίου 
εκτιμάται σε 82.400 € μείωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 10%. Η μείωση του κόστους 

αναμένεται να είναι μεγαλύτερη σε πιθανή άνοδο της τιμής του πετρελαίου . 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Μείωση ρύπων 82% - Εξοικονόμηση ισχύος 34 KW 

Μέσα στο 2010 ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως (περίπου 700) 

με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κατηγορίας Α σε όλες τις κτηριακές 
εγκαταστάσεις του ΟΠΑ. Η ετήσια εξοικονόμηση κατανάλωσης που επιτεύχθηκε είναι περίπου 
34,19 kW κατανάλωση με λαμπτήρες πυρακτώσεως: 41,75 kW κατανάλωση με λαμπτήρες 
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κατηγορίας Α: 7,56 kW) . Με την παραδοχή ότι ένα kW 

χρησιμοποιείται κατά μέσο όρο 2.450 ώρες ανά έτος (224 ημέρες χ 10 ώρες ημερησίως), η μέση 
εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου 83. 765,5 kWh (ετήσια 
κατανάλωση με λαμπτήρες πυρακτώσεως: 102.287,5 kWh ετήσια κατανάλωση με λαμπτήρες 

χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κατηγορίας Α: 18.522 kWh). 

Η τιμή του συντελεστή παραγωγής της kWh σε εκπομπές C02 ισούται με 0,814 kg C02/kWh . 

Η εκπομπή ρύπων με λαμπτήρες πυρακτώσεως ισοδυναμούσε σε 83,26 τόνους C02, ενώ με 
τους λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής καταναλώσεως κατηγορίας Α ισοδυναμεί σε 15 τόνους 
C02. Συνεπώς η μείωση εκπομπών- ρύπων με την αντικατάσταση των λαμπτήρων αγγίζε ι περίπου 

το 82%. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Στο Ο . Π .Α . επικεντρώθηκαν στις εξής κατηγορίες ανακύκλωσης : 

Ανακύκλωση τόνερ και δοχείων μελανιού 

Ανακύκλωση χαρτιού 

Ανακύκλωση μπαταριών 

Ανακύκλωση τηγανέλαιου 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν παρουσιάζουν σημαντικά οφέλη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ανακύκλωση τόνερ και δοχείων μελανιού: το Τμήμα Μηχανοργάνωσης των Γραμματειών του 

ΟΠΑ, οργάνωσε την συλλογή προς ανακύκλωση άδειων τόνερ και άδειων δοχείων μελανιού των 

εκτυπωτών. 

Τα άδεια τόνερ και τα άδεια δοχεία μελανιού συλλέγονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες 
τους ( τις ελληνικές αντιπροσωπείες), οι οποίες βάσει Οδηγίας της Ε.Ε. υλοποιούν διαδικασίες 
δωρεάν συλλογής και (πραγματικής) ανακύκλωσης των αναλωσίμων τους μια ανακύκλωση από 
την οποία προκύπτει επαναχρησιμοποίηση έως και 95% των πρώτων υλών των ανακυκλούμενων 
ειδών . Μέσα στο 2010 ανακυκλώθηκαν 410 άδεια τόνερ και 174 άδεια δοχεία μελανιού. 

1) Ανακύκλωση λαμπτήρων: Οι μεταχειρισμένοι λαμπτήρες συλλέγονται σε κάδο που έχει 

παραχωρήσει ο εγκεκριμένος από το ΥΠΕΚΑ φορέας « Φωτοκύκλωση » και παραδίδονται σε 
αυτόν για ανακύκλωση. Μέσα στο 2010 ανακυκλώθηκαν περίπου 70 κιλά μεταχειρισμένοι 

λαμπτήρες. 

2) Ανακύκλωση χαρτιού : Στα πλαίσια του προγράμματος, προστέθηκε ένας σημαντικός αριθμός 
κάδων συλλογής χαρτιού στους ελεύθερους χώρους, καθώς και ειδικοί κάδοι στα Γραφεία του 
Πανεπιστημίου. ο όγκος του χαρτιού που ανακυκλώνεται είναι εντυπωσιακός. 

3) Ανακύκλωση μπαταριών: Οι εξαντλημένες μπαταρίες συλλέγονται σε ειδικούς κυλινδρικούς 
κάδους που έχει παραχωρήσει ο εγκεκριμένος από το ΥΠΕΧΩΔΕ φορέας «ΑΦΗΣ» και παραδίδονται 

σε αυτόν για ανακύκλωση . 
Μέσα στο 2010 ανακυκλώθηκαν περίπου 48 κιλά εξαντλημένες μπαταρίες. 

4) Ανακύκλωση τηγανέλαιου: Στο εστιατόριο του ΟΠΑ υλοποιείται από το 2005 
εβδομαδιαία διαδικασία συλλογής του αποσυρόμενου τηγανέλαιου (δηλαδή του λαδιού που 
χρησιμοποιείται για το τηγάνισμα των φαγητών) και απόδοσής του στην εκάστοτε συμβεβλημένη 
με το ΟΠΑ εταιρεία διαχείρισης και ανακύκλωσης αυτού, με απώτερο σκοπό την παραγωγή 
εναλλακτικών προϊόντων Προς χρήση. Από το 2005 έως το 2010, τα συλλεγόμενα στο 
εστιατόριο του Ο.Π.Α. τηγανέλαια αποδίδονταν στην «Σαπωνοποιία Υιοί Κίμωνος Μιχαλέλη ΟΕ», 
εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή οικολογικού σαπουνιού . Από το 2010 μέχρι σήμερα, τα 
συλλεγόμενα στο εστιατόριο του Ο . Π.Α. τηγανέλαια αποδίδονται στην «ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕ», εταιρεία 
που ασχολείται με την παραγωγή βιολογικού πετρελαίου (βιοντίζελ) . Οι ποσότητες τηγανέλαιου 
που συλλέγονται( σε βαρέλια) στο εστιατόριο του Ο.Π .Α . και αποδίδονται για ανακύκλωση, 

κυμαίνονται μεταξύ 250-300 κιλών σε μηνιαία βάση. 
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) 

Προκειμένου να περιορισθεί η κατανάλωση συμβατικών καυσίμων και να βελτιωθούν τα επίπεδα 

οπτικής και θερμικής άνεσης το Ε.Μ.Π προχώρησε στη σύσταση Συγκλητικής Επιτροπής 

Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Γραφείο Ενεργειακής Διαχείρισης με στόχο την 

ορθολογική διαχείριση ενέργειας στις εγκαταστάσεις καθώς και την διαμόρφωση προτάσεων 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του σύμφωνα με το άρθρο της ΚΥΑ 21475/4707. 
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας έχουν εκπονηθεί από το Γραφείο Ενεργειακής Διαχείρισης 
(Γ.Ε . Δ) του Ε.Μ . Π . μια σειρά από μελέτες και προτάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης αντιπροσωπευτικών κτιρίων της πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου : 

~ Καταγραφή συνολικών ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων του Ε . Μ . Π. καθώς και των 
καταναλώσεων πετρελαίου ανά κτίριο 

~ Λεπτομερής αποτύπωση ενεργειακών χαρακτηριστικών των κτιρίων του Ε.Μ . Π. σύμφωνα με 
την διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης 

~ Συλλογή των απόψεων των εργαζομένων σχετικά με τις συνθήκες θερμικής άνεσης στους 
χώρους εργασίας τους, με βάση ερωτηματολόγιο που έχει καταρτιστεί από το Γ.Ε . Δ σύμφωνα 

με αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα 

~ Μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας και φυσικού φωτισμού σε επιλεγμένους χώρους των 
κτιρίων του Ε . Μ.Π . με στόχο των επιπέδων θερμικής και οπτικής άνεσης 

~ Προτάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της πολυτεχνειούπολης. Οι 
προτάσεις περιλαμβάνουν μέτρα βελτίωσης του κτιριακού κελύφους, των εγκαταστάσεων 
θέρμανσης, φωτισμού και του συστήματος ελέγχου, ρύθμισης και ενεργειακής διαχείρισης 

του κάθε κτιρίου 

Πέρα από τα παραπάνω, το Γ.Ε.Δ . προχώρησε στην εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος 

εξοικονόμησης ενέργειας για τον φωτισμό τυπικών αιθουσών διδασκαλίας στο κτήριο χημικών 
μηχανικών. Η εγκατάσταση έγινε μετά από δωρεά εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας για την 

παροχή τεχνητού φωτισμού που εξασφαλίζει υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας ( μέχρι 
75%) και βελτίωση των συνθηκών οπτικής άνεσης για τους σπουδαστές σε συνδυασμό και με τις 
στάθμες φυσικού φωτισμού στο χώρο. Το σύστημα βρίσκεται στη φάση της πειραματικής 
παρακολούθησης της απόδοσης του, σε σύγκριση με μία συμβατική εγκατάσταση. 

Το ίδρυμα, έχει προβεί στο διαχωρισμό των μέτρων με βάση το κόστος υλοποίησης τους σε 
συνδυασμό με το περιβαλλοντικό και ενεργειακό όφελος σε μέτρα άμεσης ωφέλειας και 

μακροπρόθεσμα μέτρα. 
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Μέτρα άμεσης ωφέλειας 

);:> Εγκατάσταση μετρητών σε όλα τα κτίρια του Ε.Μ.Π. για την μέτρηση της κατανάλωσης 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ανά κτίριο και της κατανομής τους ανά χρήση (φωτισμός, 

θέρμανση, κλιματισμός} 

);:> Θέσπιση διοικητικών μέτρων και κινήτρων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση 
εργαζομένων και φοιτητών, ενημέρωση προσωπικού για την λειτουργία των συστημάτων και 

ενίσχυση του Γ. Ε.Δ. με εκπαιδευμένο προσωπικό 

);:> Μείωση θερμικών απωλειών του κελύφους με αεροστεγάνωση κουφωμάτων, προσθήκη 
νυκτερινής μόνωσης στα ανοίγματα, αντικατάσταση μονών υαλοστασίων με διπλά και 

μόνωση δωμάτων και εξωτερικών τοίχων 

);:> Αύξηση απόδοσης των Η/Μ εγκαταστάσεων 
);:> Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του φυσικού δροσισμού χώρου 
);:> Εξοικονόμηση ενέργειας για τον φωτισμό των εξωτερικών χώρων 

Μακροπρόθεσμα μέτρα 

);:> Κεντρική διαχείριση ενέργειας (σύστημα τηλεδιαχείρισης) 
);:> Χρήση συστημάτων Α.Π.Ε. στα κτίρια 
);:> Κατασκευή συστήματος συμπαραγωγής με χρήση φυσικού αερίου 

);:> Εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές 
);:> Εξοικονόμηση υδάτινων αποθεμάτων 
);:> Περιβαλλοντικές διαμορφώσεις και φυτεύσεις 
);:> Χρήση υλικών και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον 
);:> Συντονισμός των ελληνικών πανεπιστημίων για κοινές δράσεις σε θέματα ορθολογικής χρήσης 

ενέργειας 

);:> Συμμετοχή σε προγράμματα διεθνών οργανισμών 
);:> Διοργάνωση προγραμμάτων πρακτικής εξάσκησης και επιμόρφωσης των σπουδαστών 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) 

Το Α.Π.Θ. έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών πρακτικών της ολοκληρωμένης 
περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους: 

);:> Την εξοικονόμηση της ενέργειας στο δημόσιο χώρο 
);:> Την ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
> Τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών των αέριων που προκαλούν την 

κλιματική αλλαγή 
> Τη βιώσιμη κινητικότητα και την αύξηση της προσβασιμότητας 
> Την ενθάρρυνση και διάδοση της βιολογικής γεωργίας και των παραδοσιακών μορφών 

καλλιέργειας 
>- Την εν' γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και 

των επισκεπτών του πανεπιστημίου 

31 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το ΑΠΘ έχει εισηγηθεί και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα 
δράσεων Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΟΠΔ) με βάση τους παρακάτω άξονες: 

Μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης 

>- Ίδρυση και στελέχωση του Γραφείου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ . 
>- Συγκρότηση Επιτροπής Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
>- Υπαγωγή (Μεταφορά) του συνεργείου πρασίνου στο Γραφείο Περιβάλλοντος 
>- Ενεργή συμμετοχή στο δίκτυο των ελληνικών πανεπιστημίων για το «Πράσινο 

Πανεπιστήμιο» 

>- Πρωτοβουλίες για τη δημιουργία δικτύου πράσινων πανεπιστημίων στην ευρύτερη 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας 

Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας 

>- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δώματα των κτιρίων του πανεπιστημίου 
(α' φάση, 30 δώματα στην κεντρική πανεπιστημιούπολη) 

>- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στο παράρτημα του Α.Π.Θ . στη Θέρμη (το έργο με 
προϋπολογισμό 5.500.000 ευρώ έχει αξιολογηθεί θετικά και πρόκειται να ενταχθεί για 
χρηματοδότηση στην κατηγορία πράξεων "Πρότυπα Επιδεικτικά 

>- Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΕΞΕ) σε Δημόσια Κτίρια) 

>- Ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια του ΑΠΘ (α' φάση κτίριο Βιολογίας, Νέα 
Φιλοσοφική Σχολή, κτίριο Δ' Πολυτεχνικής Σχολής) 

Βιώσιμη κινητικότητα, διαχείριση μεταφορών και στάθμευσης, 
προσβασιμότητα 

>- Αξιοποίηση των πανεπιστημιακών λεωφορείων για τη μετακίνηση των φοιτητών εκτός της 
κεντρικής πανεπιστημιούπολης 

>- Μελέτη για την απομάκρυνση των οχημάτων από τις κεντρικές οδούς της 
πανεπιστημιούπολης, δημιουργία ποδηλατοδρόμων και αναδιοργάνωση του συστήματος 
στάθμευσης 

>- Προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης στην 
πανεπιστημιούπολη 

Εφαρμογή συστήματος συνδυασμένης μετακίνησης για τα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας (car-pooling) 

>- Χρήση ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων για την καθημερινή μετακίνηση Α.Μ.Ε.Α. 

>- Κατασκευή υποδομών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στους χώρους του Α.Π.Θ . σε 

Α.Μ . Ε.Α. 

>- Δημιουργία χώρου ενοικίασης ποδηλάτων 
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Επαναχρησιμοποίηση, πρόληψη παραγωγής και αποδοτική 

διαχείριση αποβλήτων 

~ Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην 
κεντρική πανεπιστημιούπολη, όπως χαρτί γραφείου , συσκευασίες, μαγειρικά λάδια, 

λαμπτήρες και φωτιστικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 

~ Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων 

~ Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα 

Ανάπλαση και εξωραϊσμός της πανεπιστημιούπολης και 

διαχείριση πρασίνου 

~ Δημιουργία των δύο πρώτων φυτεμένων δωμάτων σε δημόσιο χώρο στη Θεσσαλονίκη 

~ Επέκταση και συμπλήρωση φυτεύσεων στην κεντρική πανεπιστημιούπολη και τα 

παραρτήματα του Α.Π . Θ . 

~ Εγκατάσταση συστήματος φωτισμού ασφαλείας στην κεντρική πανεπιστημιούπολη 

~ Μελέτη αξιοποίησης όλων των υπόγειων υδάτων στην περιοχή της κεντρικής 

πανεπιστημιούπολης για άρδευση 

Περιβαλλοντική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή 

~ Διενέργεια διαγωνισμού για το σχεδιασμό του λογότυπου του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ με συμμετοχή των 

μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας 

~ Δημιουργία ιστοχώρου για την παρακολούθηση των δράσεων του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ 

(http://eco.auth .gr/) 
~ Συνεργασία με τις περιβαλλοντικές ομάδες φοιτητών του Α.Π.Θ . 
~ Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου στην Πανεπιστημιακή κατασκήνωση της Καλάνδρας 
~ Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για συμμετοχική χαρτογράφηση των περιβαλλοντικών 

δράσεων 

~ Πράσινες παρεμβάσεις στα κυλικεία του Α.Π.Θ. 

~ Λοιπές δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης όπως δεντροφύτευση, παρακολούθηση 
πουλιών, παρουσίαση ειδών χλωρίδας (δημιουργία οικολογικών μονοπατιών) 
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2.3 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων του Τ . Ε . Ι. Π ε ιραιά για την 

πιστοποίηση του με το 150 14.000. Θα αναλυθεί εκτενώς το περιεχόμενο και η οργανωτική δομή 
του προτύπου σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα πλεονεκτήματα πιστοποίησης . Παρακάτω 

αναφέρονται τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός προκειμένου να λάβει την 

πιστοποίηση. Θα εξεταστούν οι περιβαλλοντικές πτυχές που καλύπτει και σε συσχέτιση με την 

δυνατότητα επέμβασης θα κριθεί η δυνατότητα υλοποίησης του . Στις προηγούμενες σελίδες 

αναφέρθηκαν αντίστοιχα παραδείγματα του εξωτερικού και τα οφέλη που αποκόμισαν από αυτή 

την διαδικασία. Ο αντικειμενικός στόχος θεωρητικά θα επιτευχθεί για το Τ. Ε . Ι . Π ε ιραιά μέσω 

διαδικασιών αξιολόγησης της παρούσης κατάστασης και εν' συνεχεία με την συμμόρφωση στις 

επιταγές του προτύπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Η εξέλιξη των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης επηρεάστηκε από την συνεχώς 

αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σε διεθνές επίπεδο και από την αδυναμία της προϋπάρχουσας 

νομοθεσίας να προωθήσει μια ενεργητική στρατηγική . 

Για τη ν εφαρμογή ενός συστήματος διαχε ίρ ιση ς το οποίο θα παρέχε ι την απαραίτητη προσέγγιση 

για την βελτίωση της πε ριβαλλοντικής συμπεριφοράς όλων των δραστηριοτήτων του 

εξεταζόμενου φορέα, αναγκαία προϋπόθεση είναι η ύπαρξη προτύπου . Ως πρότυπο ορίζεται /J η 

εγκεκριμένη από διεθνή οργανισμό τυποποίησης τεχνική προδιαγραφή της οποίας η εφαρμογή 

υποδε ικνύε ι την πορεία της συμπεριφοράς και απόδοσης IJ • 

Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας αποτέλεσαν την βάση για την δημιουργία όλων των 

περιβαλλοντικών ή αλλιώς γνωστών ως /Jπράσινων" προτύπων τα οποία πρωτοεμφανίστηκαν 

στην Μ. Βρετανία και τις Η.Π .Α . ως εσωτερικός μηχανισμός ελέγχου των βιομηχανιών με την 
ονομασία " Πε ριβαλλοντική Επιθεώρηση " στα τέλη του 1970 .Το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων 

(British 5tandards lnstitution} εκδίδε ι το 1992 το πρώτο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείριση ς το 

Β5 7750 ανοίγοντας τον δρόμο σε μια σειρά από νέα εθνικά πρότυπα για την υλοποίηση 

συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το 1993 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης εκδίδει τον κανονισμό (Ε.Ο.Κ . } αριθμ.1836/93 του ΕΜΑ5 ενώ 

παράλληλα ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης εκδίδει παρόμοια σειρά προτύπων (150 1400) το 
1996. 
Η αρχή λειτουργίας των προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης στηρίζεται στην ελαχιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του φορέα. 

Η υιοθέτηση των προτύπων αποτελεί εξολοκλήρου επιλογή του φορέα χωρίς την άμεση ή έμμεση 

επέμβαση του κράτους μετουσιώνοντας μια νέα περιβαλλοντική πολιτική . 
Τα συστήματα αυτά αντιπροσωπεύουν τις απαραίτητες αλλαγές στην οργάνωση του 
ενδιαφερόμενου φορέα σε προσπάθεια εσωτερικοποίησης του περιβαλλοντικού κόστους. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω της υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης μείωσης του ρυπαντικού φορτίου , 
βελτιώνοντας συνεχώς τόσο την περιβαλλοντική απόδοση του φορέα όσο και την παραγωγική 
διαδικασία . 
Οι στόχοι των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχε ίρισης συνοψίζονται ως εξής : 

(α} ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του υπό εξέταση 
φορέα και (β} την βελτίωση τους μέσω της χρήσης καθαρότερων τεχνολογιών. 
Η διαδικασία υλοποίησης στηρίζεται σε πέντε σημεία περιλαμβάνοντας την δέσμε υση της 
διοίκησης, τον σχεδιασμό της περιβαλλοντικής πολιτικής, την εφαρμογή του επιλεγμένου 

προγράμματος,αξιολόγηση της πραγματοποιηθείσας βελτίωσης και τέλος την ανασκόπηση
αξιολόγηση της λε ιτουργίας του συστήματος με σκοπό την λήψη πρόσθετων ή διορθωτικών 

μέτρων, εάν απαιτε ίται. 
Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΜΑ5 11 και 150 

14.001. 
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3.2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

(EMAS 11) 

3.2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Περί τα μέσα του 1980 στην Ε . Ο.Κ. των 12 κρατών διαπιστώθηκε ότι η υπάρχουσα περιβαλλοντική 
νομοθεσία ήταν αναποτελεσματική και η δέσμευση των κρατών-μελλών ελλιπής . Για τους 

παραπάνω λόγους η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986 παρέχει για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα ρητές εξουσίες σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική. Στις αρχές του 1990 η Ε.Ο.Κ . 

καλείται να ανταπεξέλθει στην πρόκληση της αειφόρου ανάπτυξης με την σύνταξη του πέμπτου 

προγράμματος δράσης για το περιβάλλον με τίτλο " Προς μια Αειφόρο ανάπτυξη" εισάγοντας την 

έννοια της αρχής της πρόληψης και της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων. 

Ως αειφόρο διαχείριση-ανάπτυξη ορίζουμε την συμπεριφορά που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
παρόντος χωρίς να υπονομε ύ ε ι την ικανότητα των μελλοντικών γενεών ικανοποιήσουν τις δικές 

τους ανάγκες . Το πρόγραμμα αυτό υιοθετήθηκε από την Ε . Ο.Κ. στις 29 Ιουνίου 1993 με τον 
Κανονισμό (Ε . Ο.Κ . ) 1836/93 ''για την εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού 
τομέα σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου" . Το σύστημα αυτό 

στην πράξη άρχισε να εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 1995, αφενός επικεντρώθηκε στην 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων βιομηχανικού τομέα και αφετέρου 

στην ενημέρωση του κοινού. 

Στις 24 Ιανουαρίου 2001 ανακοινώνεται έκθεση σχετικά με το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης 
για το περιβάλλον με τίτλο "Το περιβάλλον κατά το έτος 2010: το δικό μας μέλλον, η δική μας 
επιλογή". Στο άρθρο αυτό τονίζεται η ανάγκη "της βελτίωσης των προτύπων για διευρυμένη 

εφαρμογή τους και παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον ενώ 

ταυτόχρονα παροτρύνει τους φορείς που χρησιμοποιούν τέτοιο σύστημα "να δημοσιεύουν τις 
επιδόσεις τους". Το Φεβρουάριο του 2006 τροποποιήθηκε το Παράρτημα 1 του Κανονισμού EMAS 
11 ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις του προτύπου 150 14.001:2004 
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3.2.2 ΔΟΜΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ EMAS 11 

Το κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου που εγκαθιδρύεται με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ . 761/2001 αποτελεί εθελοντικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης . 
Απευθύνεται σε οποιονδήποτε οργανισμό επιθυμεί να αναλάβει την δέσμευση να αξιολογήσει 
αρχικά και εν συνεχεία να βελτιώσει την συνολική περιβαλλοντική επίδοση του. Η διεύρυνση το υ 

πεδίου εφαρμογής ΕΜΑ5 προς όλους τους τομείς, σε αντίθεση με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 

αριθμ.1836/93 που αναφερόταν σε βιομηχανικές δραστηριότητες, δίνει την δυνατότητα σε φορείς 

με πληθώρα χαρακτηριστικών και ιδιομορφιών την δυνατότητα χρήσης του προγράμματος αυτού . 

Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης στο σύστημα φορέων ανεξαρτήτου δυναμικότητας, μεγέθους 

ή κλάδου χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ευρωστία του φορέα. Η επέκταση 

που επέφερε το ΕΜΑ5 11 επιτρέπει την εφαρμογή στην δημόσια διοίκηση, μεταφορές, διανομή 
ενέργειας, τουριστικές επιχειρήσεις, εκπαίδευση και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες . 

Κατά συνέπεια η πρωτοβουλία, υλοποίηση και λειτουργία ενός συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΜΑ5 11 ανήκουν αποκλειστικά και μόνο τον 

ενδιαφερόμενο φορέα. Το ΕΜΑ5 11 αποτελεί δυναμικό σύστημα και όχι μελέτη που εκπονείται μια 
φορά λόγω της συμβολής του στην συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του 

εκάστοτε φορέα. 

Οι πρόσθετες τροποποιήσεις καθιστούν το σύστημα εξαιρετικά ευέλικτο σε τέτοιο σημείο όπου 

ενισχύθηκε η σχέση του με το 150 14.001 ορίζοντας ότι "οποιοσδήποτε φορέας διαθέτει 
πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(π.χ. 150 14.001) δεν υποχρεούται να προβεί σε περιβαλλοντική επισκόπηση κατά την εφαρμογή 
του ΕΜΑ5 11" . Παράλληλα δηλώνεται ξεκάθαρα ότι "οι φορείς που εφαρμόζουν περιβαλλοντικά 
πρότυπα και έχει πιστοποιηθεί η πλήρης συμμόρφωση τους με αυτά, θεωρείται ότι πληρούν τις 

απαραίτητες προδιαγραφές" . 

Το ΕΜΑ5 ιι προωθεί με θέρμη την ενεργό συμμετοχή κάθε στελέχους του ενδιαφερόμενου φορέα 

και παράλληλα υπαγορευει την ανάγκη για συστηματικό ποιοτικό έλεγχο. 
Επισημαίνεται ότι του ΕΜΑ5 11 διατηρεί ακέραια τρία σημεία κλειδιά που αναφέρονται στο ΕΜΑ5 Ι: 
την εθελοντική φύση του συστήματος, την απαίτηση για βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων και την κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών. Το ΕΜΑ5 11 και στις δύο του εκδόσεις, 
περιγράφει τις βασικές απαιτήσεις ώς "κύκλο συνεχούς βελτίωσης" ή όπως ορίστηκε κατά 150 
14001 " κύκλο Σχεδιασμού-Πράξης-Ελέγχου-Δράσης" (PDCA circle). Ο κύκλος αυτός αποτελείται 

από τέσσερα στοιχεία: 

(α) Περιβαλλοντική πολιτική 
(β) Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 
(γ) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

(δ) Περιβαλλοντικό έλεγχο 
Τα στοιχεία αυτά (διάγραμμα συνδέονται μεταξύ τους με μια σχέση συνεχούς ροής όπου όταν το 
σύστημα ισορροπήσει παρέχει την δυνατότητα στους φορείς να καταχωρηθούν στο ΕΜΑ5 11. 
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Εικόνα 3: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας υλοποίησης ενός περιβαλλοντικού 
συστήματος σύμφωνα με το EMAS 11 [9] 

3.2.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ EMAS 11 

Το EMAS 11 περιλαμβάνει μια σειρά από τυποποιημένες διαδικασίες τις οποίες ο φορέας πρέπει να 
Φέρει εις πέρας αποφασίζοντας να χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης . 
Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαπιστώνετε η σημασία της αρχικής περιβαλλοντικής 
επισκόπησης καθώς θέτει τα θεμέλια για τον ορθό σχεδιασμό του πλάνου περιβαλλοντικών 
επεμβάσεων. 

Η αρχική περιβαλλοντική επισκόπηση πραγματοποιείται από ομάδα ατόμων συντάσσοντας 
γραπτή αναφορά που περιλαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση και τις δυνατότητες του φορέα να 

Προβεί στις κατάλληλες κινήσεις προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του προτύπου . 
Βασικός σκοπός της περιβαλλοντικής επισκόπησης είναι ο προσδιορισμός των άμεσων και 
έμμεσων περιβαλλοντικών πτυχών του φορέα, εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδοσης και η 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών του δυνατοτήτων. 
Για την ιεράρχηση των περιβαλλοντικών πτυχών, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 761/2001 ορίζει μια 
σειρά από παραμέτρους για τον καθορισμό των κριτηρίων που μπορεί να χρησιμοποιήσει 0 

Φορέας σχετικά με την αξιολόγηση ων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Οι σημαντικότερες παράμετροι είναι η ανίχνευση των δραστηριοτήτων με σημαντικό 

περιβαλλοντικό κόστος, ο προσδιορισμός των πτυχών που υπόκεινται στις νομοθετικές ρυθμίσεις 
και οι απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων. 

f ΒΙ8ΛΙΟΘΗΚΗ 1 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙ .f.\ 

38 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.2.4 ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Στο EMAS 11 η περιβαλλοντική πολιτική μετουσιώνει τη δέσμευση τη ς διοίκησης το υ φορέα σε 

σαφώς προσδιορισμένα μέτρα και δραστηριότητες θέτοντας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των στόχων για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του φορέα. Τα 
κριτήρια αξιολόγησης της σημαντικότητας των στόχων παραμένουν τα ίδια με εκε ίνα του διεθνούς 

προτύπου , ενώ οι υποχρεώσεις αφενός για περιβαλλοντική νομοθετική συμμόρφωση και 

αφετέρου για συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση προάγονται ως δύο από τις βασικότερες 
απαιτήσεις του συστήματος έχοντας χαράξει την περιβαλλοντική του πολιτική και αξιολογήσει τις 
περιβαλλοντικέ ς του προτεραιότητες, ο φορέας καλε ίτα ι στη συνέχεια να καταρτίσε ι και να 

εφαρμόσει ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης για την επίτευξη των περιβαλλοντικών του 

σκοπών και στόχων. Σε αυτό το στάδιο ορίζονται οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του προσωπικού 

του φορέα, η διοικητική ομάδα που θα το υποστηρίξει καθώς και ο αντιπρόσωπος της διοίκησης 
που θα έχε ι τη γενική εποπτεία ενώ παράλληλα συντονίζονται οι περιβαλλοντικές παράμετροι των 

λειτουργιών του . 
Ωστόσο, ο φορέας προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του 
περιβαλλοντικού προγράμματος, χρειάζεται να καθιερώσει ένα απόλυτα συγκροτημένο σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο θα ικανοποιε ί τις γενικές και ειδ ικές απαιτήσε ις του 

διεθνούς προτύπου 150 14001:2004. Σε αυτό το στάδιο ο φορέας δεσμεύεται μεταξύ άλλων να 
υιοθετήσει μια οργανωτική δομή περιβαλλοντικής διαχείρισης, να αναπτύξει συγκεκριμένες και 
τεκμηριωμένες επιχειρησιακές διαδικασίες, να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες σε εκπαίδευση και 
κατάρτιση του προσωπικού του, να καθιερώσει τα συστήματα εσωτερικής και εξωτερικής 

επικοινωνίας των σημαντικών περιβαλλοντικών του πλευρών και να διασφαλίσει τη διενέργεια 
λειτουργικών ελέγχων για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής του πολιτικής . Παράλληλα 
σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις του Κανονισμού EMAS 11 ο φορέας θα πρέπει να διεξάγει 
ανοικτό διάλογο με το κοινό και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να 

αξιοποιεί όλες τις κατάλληλες μορφές συμμετοχής του προσωπικού στη διαδικασία της συνεχούς 
περιβαλλοντικής του βελτίωσης . 
Τέλος, η διεξαγωγή εσωτερικών περιβαλλοντικών ελέγχων αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό στάδιο 

στο κύκλου συνεχούς βελτίωσης του EMAS 11 . Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις του κοινοτικού 
συστήματος παρατίθενται με μεγάλη λεπτομέρεια στο Παράρτημα 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
761/2001 ενώ ως στόχος τους ορίζεται αφενός η διευκόλυνση του διαχειριστικού ελέγχου 
πρακτικών με πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες και αφετέρου η αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
των διεργασιών του συστήματος με την περιβαλλοντική πολιτική του φορέα . 
Το πεδίο εφαρμογής των εσωτερικών ελέγχων κυμαίνεται από τον έλεγχο μιας απλής διαδικασίας 
έως τον έλεγχο σύνθετων δραστηριοτήτων ενώ κάθε στάδιο του κύκλου ελέγχου θα πρέπει να 
ορίζεται επακριβώς και να αναφέρει ρητά τους καλυπτόμενους τομείς, τις ελεγχόμενες 
δραστηριότητες, τα περιβαλλοντικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το διάστημα που 

καλύπτε ι. 
Οι εσωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται συνήθως από άτομα ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες που 
ελέγχουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητά τους, ενώ επίσης παρατηρούνται 
περιπτώσεις όπου δυο τοπικές αρχές και πιο σπάνια δύο φορείς για λόγους εμπιστευτικότητας 
καταφεύγουν στο λεγόμενο "crossauditing" ελέγχοντας ο ένας τις δραστηριότητες του άλλου . 
Αναφορικά με τη συχνότητα αυτών των ελέγχων πρέπει να αναφέρουμε ότι έχουν μια 
συστηματική περίοδο επανάληψης, ανάλογα με τη φύση και τις επιμέρους ανάγκες του κάθε 
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φορέα, η οποία όμως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία χρόνια προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνέχεια των αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών ελέγχων . Τα δε αποτελέσματα των ελέγχων 
συντάσσονται σε μια γραπτή έκθεση η οποία αποτελεί και την επίσημη αναφορά των πορισμάτων 
προς τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του φορέα . Από τα παραπάνω διαπιστώνει κανείς ότι οι 

εσωτερικοί έλεγχοι αποτελούν ένα εργαλείο συνεχούς αυτοαξιολόγησης των δραστηριοτήτων του 

φορέα, σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, επιτρέποντας την ανάληψη κατάλληλων διορθωτικών δράσεων και 

τροποποιήσεων όπου κρίνεται αυτό αναγκαίο . 

3.2.5 ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όσον αφορά το κόστος υλοποίησης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του κοινοτικού συστήματος, αυτό εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος τον φορέων και 
συνίσταται κυρίως σε έξοδα που πραγματοποιούνται 

για τον εξωτερικό επαληθευτή περιβάλλοντος, σε έξοδα καταχώρησης, καθώς τέλος και σε 

γενικότερα έξοδα που αφορούν την εφαρμογή και διατήρηση του συστήματος. Σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κόστος συμμετοχής στο EMASll υπολογίζεται στα ακόλουθα μεγέθη 

1) 10.000€ για πολύ μικρές εταιρείες (λιγότερο από 10 υπαλλήλους) 
2) 20.000€ για μικρές εταιρείες (λιγότερο από 50 υπαλλήλους) 
3) 35.000€ για μεσαίες εταιρείες (από 50 και μέχρι 250 υπαλλήλους) 
4) 50.000€ για μεγάλες εταιρείες (περισσότερους από 250 υπαλλήλους) 

Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, η πραγματικότητα ξεπερνά τα 
προαναφερόμενα μεγέθη. 

Από την άλλη δε πρέπει να παραβλεφθούν πορίσματα ερευνών όπως του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου της Αυστρίας, σύμφωνα με τα οποία το κόστος σχεδιασμού και εφαρμογής του 
EMAS δύναται να αποσβεστεί μέσα σε λιγότερο από 14 μήνες, κατά μέσο όρο, ανάλογα με το 
μέγεθος του φορέα καθώς και την πολυπλοκότητα και επικινδυνότητα των διεργασιών του . 
Κρίνεται αναγκαίο σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι η Κοινότητα ενισχύει οικονομικά τη 
συμμετοχή των φορέων στο EMAS 11 παρέχοντας τρεις βασικές πηγές χρηματοδότησης σχετικών 
σχεδίων και προγραμμάτων, από τις οποίες τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να επωφεληθούν με 

συγχρηματοδότηση ύψους 75%. 
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3.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
150 14001:2004 

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (lnternatίonal Organίzatίon for 5tandardίzation - /.5.0.) είναι 

ένας μη-κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος στοχεύει αφενός στην ανάπτυξη και προώθηση 
διεθνών προτύπων, που αφορούν όλο το φάσμα των προϊόντων και βασίζονται στις τάσεις των 
εθνικών προτύπων και αφετέρου στην ενθάρρυνση του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

καθώς και στην ανάπτυξη παντός φύσεως συνεργασιών στο χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας 

και των οικονομικών δραστηριοτήτων . 

Ο οργανισμός αυτός ιδρύθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1997 και διοικητικά αποτελε ί μια 
παγκόσμια ομοσπονδία η οποία έχει ως μέλη της εθνικούς φορείς τυποποίησης από 149 χώρες .Το 

τεχνικό μέρος της αποστολής του 150 είναι έντονα αποκεντρωμένο και διεκπεραιώνεται ιεραρχικά 
από περίπου 3.000 τεχνικά συλλογικά όργανα ( τεχνικές επιτροπές, υποεπιτροπές, ομάδες 

εργασίας και ομάδες μελετών ) στα οποία συμμετέχουν οι πιστοποιημένοι εκπρόσωποι της 
βιομηχανίας, ερευνητικά ινστιτούτα, κυβερνητικές αρχές, οργανώσεις καταναλωτών και διεθνείς 

οργανισμοί προκειμένου να προετοιμάσουν και να καταρτίσουν διεθνή πρότυπα. Στα πλαίσια των 

παραπάνω δραστηριοτήτων του 150 περίπου 50.000 εμπειρογνώμονες προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους ετησίως ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2006 ο Οργανισμός διέθετε συνολικά 
15.900 πρότυπα. Το 1991 και σε συνέχεια της σειράς 150 9.000, που εκδόθηκε το 1987 και 
αφορούσε θέματα διασφάλισης ποιότητας, ο οργανισμός προχώρησε στην συγκρότηση μιας 

Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (5trategic Αdνίsοrγ Group on the Enνίronment-5. A.G. f.} την 
οποία όρισε ως αρμόδια για τη μελέτη της εφαρμογής των εθνικών προτύπων ανάπτυξης και 
πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένω να συντάξει μια τελική 
πρόταση για την κατάρτιση ενός διεθνούς περιβαλλοντικού προτύπου . Στη βάση των πορισμάτων 
της παραπάνω έρευνας και υπο το πνεύμα της Διάσκεψης του ΡΙΟ, ο 150 δημιούργησε το 1993 τη 
Τεχνική Επιτροπή 207 (Ι50/ΤC207) στην οποία ανέθεσε να σχεδιάσει τα πρότυπα της σειράς 150 
14000. Τα πρότυπα αυτά εκδόθηκαν επισήμως το Σεπτέμβριο του 1996. Η υιοθέτηση αυτού του 
προτύπου δεν εγγυάται άριστα περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Για την επίτευξη των στόχων 
πρέπει οι οργανισμοί να ενθαρρύνονται να εξετάζουν την εφαρμογή της βέλτιστης διαθέσιμης 
τεχνικής, όπου είναι οικονομικά βιώσιμο, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος-όφελος της τεχνικής 
αυτής. Δεν περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις όπως ποιότητα, υγεία, ασφάλεια, εργασία, 
οικονομική διαχείριση ή την διαχείριση διακινδύνευσης 
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3.3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ISO 14.001 

Οργανισμός: Εταιρεία, όμιλος, εμπορικός οίκος, ίδρυμα, επιχείρηση με ή χωρίς νομική 

προσωπικότητα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα 

Επιθεωρητής: Πρόσωπο το οποίο διαθέτει την ικανότητα να διεξάγει επιθεώρηση 

Διαρκής Βελτίωση : Επαναλαμβανόμενη διαδικασία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(ΣΠΔ) για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην επίτευξη βελτιώσεων της συνολικής 

περιβαλλοντικής επίδοσης σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική του φρέα 

Διορθωτική ενέργεια: Ενέργεια για την εξάλειψη του αιτίου μιας εντοπισμένης μη συμμόρφωσης 

με το πρότυπο 

Περιβάλλον: Ο χώρος που λειτουργεί ο οργανισμός συμπεριλαμβανομένου του αέρα, νερού, 

εδάφους, φυσικών πόρων, χλωρίδας, πανίδας, ανθρώπων και τις μεταξύ τους σχέσεις 

Περιβαλλοντική πλευρά: Στοιχείο των δραστηριοτήτων, υπηρεσιών ή προϊόντων ενός οργανισμού 

το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Κάθε μεταβολή στο περιβάλλον αρνητική ή θετική που προκύπτει 

εν' όλω ή εν' μέρη από τις δραστηριότητες του οργανισμού 

Περιβαλλοντικός σκοπός: Συνολική περιβαλλοντική επιδίωξη σε συμφωνία με την περιβαλλοντική 

πολιτική την οποία θέτει ο ίδιος ο οργανισμός ως προς επίτευξη 

Περιβαλλοντική επίδοση: Μετρήσιμα αποτελέσματα διαχείρισης των περιβαλλοντικών πλευρών 

ενός οργανισμού 

Περιβαλλοντική πολιτική: Γενικές αρχές και κατευθύνσεις ενός οργανισμού σε σχέση με την 

περιβαλλοντική του επίδοση 

Περιβαλλοντικός στόχος: Λεπτομερής απαίτησης επίδοση για έναν οργανισμό ή τμήμα αυτού η 

οποία προκύπτει από τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και η οποία χρειάζεται να καθοριστεί και να 

ικανοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί σκοποί του 

Ενδιαφερόμενο μέρος : Πρόσωπο ή ομάδα που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από την 

περιβαλλοντική επίδοση ενός οργανισμού 

Εσωτερική επιθεώρηση: Συστηματική ,ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία συλλογής 

τεκμηρίων επιθεώρησης και αντικειμενικής αξιολόγησης τους προκειμένου να προσδιοριστεί ο 

βαθμός ικανοποίησης των καθορισμένων από τον οργανισμό κριτηρίων επιθεώρησης του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Προληπτική ενέργεια : Ενέργεια για την εξάλειψη των αιτίων μιας δυνητικής μη συμμόρφωσης 

Διαδικασία : Προκαθορισμένος τρόπος εκτέλεσης μιας δραστηριότητας ή διεργασίας 
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Πρόληψη ρύπανσης: Χρήση όλων των διεργασιών, τεχνικών, πρακτικών, υλικών ή υπηρεσιών για 

την αποφυγή , μείωση ή έλεγχο της δημιουργίας της εκπομπής ή της εκροής κάθε τύπου ρύπου ή 

απορρίμματος προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

3.3.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με το πρότυπο 150 14001:2004, ο φορέας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάθε άτομο που 
δραστηριοποιείται στα πλαίσιά του ή για λογαριασμό του, έχοντας τη δυνατότητα να προξενήσει 

σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα είναι παράλληλα και ικανό από άποψη επιπέδου 

μόρφωσης, κατάρτισης ή εμπειρίας. Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας υποχρεούται να διεξάγει μια 

ανάλυση των αναγκών που αφορούν την κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού του πάνω σε 

εκείνα τα περιβαλλοντικά θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περιβαλλοντικής του 

πολιτικής, προκειμένου να μπορέσει να τις καλύψει. Εντούτοις, αξίζει σε αυτό το σημείο να 

διευκρινιστεί ότι τόσο η έκταση όσο και ο τύπος της εκπαίδευσης που απαιτείται κάθε φορά, 

εξαρτώνται άμεσα από το κατά πόσο ο ρόλος κάθε εργαζόμενου κρίνεται περιβαλλοντικά 

σημαντικός ή όχι. Ιδιαίτερα σημαντική σε αυτό το σημείο εμφανίζεται η διάταξη του προτύπου η 

οποία προβλέπει ότι ακόμα και οι ανάδοχοι που εργάζονται για λογαριασμό του φορέα θα πρέπει 

να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι το προσωπικό τους έχει λάβει κατάλληλη κατάρτιση. 

Ο οργανισμός καθιερώνει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασίες για ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των προσώπων που εργάζονται σε αυτόν σχετικά με : 

1) την σπουδαιότητα συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική πολιτική και τις απαιτήσεις 

του συστήματος 

2) τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και τις τρέχουσες επιπτώσεις της εργασίας 

τους και τα οφέλη από την βελτιωμένη ατομική τους επίδοση 

3) τους ρόλους και τις ευθύνες τους για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις 

4) τις δυνητικές συνέπειες της απόκλισης από τις καθορισμένες διαδικασίες 

3.3.3 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ιsο 14.000 

Η σειρά 150 14.000 αποτελεί ένα μεγάλο σύνολο από διεθνή, εθελοντικά πρότυπα συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία θέτουν κάποιες βασικές προδιαγραφές για τη σταδιακή 

συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των φορέων. 
Τα πρότυπα αυτά μπορούν να διακριθούν, ανάλογα με το αντικείμενο τους, σε δύο γενικές 

κατηγορίες : 
Σε πρότυπα που αφορούν την οργάνωση των επιχειρήσεων: 

-Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (150 14001, 14004) 
-Αξιολόγηση περιβαλλοντικής απόδοσης (150 14014, 14015, 14031) 
-Περιβαλλοντικός έλεγχος (Auditing) (15014010, 14011, 14012, 14013, 14014) 

Σε πρότυπα που αναφέρονται σε προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες: 
-Ανάλυση κύκλου ζωής (150 14040, 14041, 14042, 14043) 
-Περιβαλλοντικά σήματα (Labeling) (150 14020, 14021, 14022, 14023) 
-Περιβαλλοντικές παράμετροι σε πρότυπα παραγωγής (150 14060). 
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Σύμφωνα με την Τεχνική Επιτροπή 150/TC207 τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να προωθούν τα 
ευρύτερα συμφέροντα τόσο του κοινού όσο και εκείνων που τα χρησιμοποιούν, να είναι 

οικονομικώς αποδοτικά, εφαρμόσιμα , επιστημονικώς τεκμηριωμένα, να μην 

καθοδηγούν και να είναι ευέλικτα προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

φορέων, ανεξαρτήτου μεγέθους, ανά τον κόσμο . Ωστόσο αξίζει να επισημανθεί ότι τα πρότυπα της 

σειράς 150 14000 είναι πρότυπα διαδικασιών και όχι περιβαλλοντικής απόδοσης κάτι το οποίο 
συνεπάγεται ότι μπορεί μεν να περιέχουν κατευθύνσεις για το σχεδιασμό ενός συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ωστόσο δεν καθιερώνουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την 

περιβαλλοντική επίδοση του οργανισμού. Συνακόλουθα δυο φορείς οι οποίοι διεξάγουν 

παρόμοιες λειτουργίες αλλά έχουν διαφορετική περιβαλλοντική επίδοση μπορούν και οι δύο να 

λάβουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά 150 εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις των διεθνών 
προτύπων της σειράς. 

3.3.4 Δομή, περιεχόμενό και οργανωτικά χαρακτηριστικά 150 
14.001:2004 

Όπως το πρότυπο 150 9.000 έτσι και το διεθνές πρότυπο 150 14.001 κατά την ανάπτυξή του 
βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο βρετανικό πρότυπο Β5 7750 καθώς και σε άλλα εθνικά πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, σε σχέση με τα εθνικά αυτά 

πρότυπα, το 150 14001 ξεχώρισε ως προς την απλοποιημένη του δομή και τις ειδικές του 

απαιτήσεις έχοντας επιτύχει μια σύγκλιση των εθνικών πρακτικών κάτω από μια είναι δομή που 

αποφεύγει να δημιουργήσει μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο. 

Το διεθνές πρότυπο 150 14.001:2.004 αποτελεί ουσιαστικά μια μετεξέλιξη του προτύπου 150 
14.001:1.996 καθώς ως κείμενο αναθεώρησε και αντικατέστησε το τελευταίο . Το πεδίο εφαρμογής 

του 150 14001 και στις δύο του εκδόσεις, υπήρξε ευρύ καλύπτοντας κάθε τύπο και μέγεθος φορέα 
γεωγραφικών πολιτιστικών και κοινωνικών κριτηρίων που επιθυμεί να: 

1) υιοθετήσει, εφαρμόσει, διατηρήσει και βελτιώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

2) διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τη διακηρυγμένη περιβαλλοντική του πολιτική 
3) να διασφαλίσει την συμμόρφωση με το πρότυπο 150 14.001:2.004 επιδεικνύοντάς τη σε τρίτους 

φορείς (π.χ. καταναλωτές) 

Ο κάθε υποψήφιος φορέας έχει την ευελιξία να προσδιορίσει εάν θα εφαρμόσει το διεθνές 
πρότυπο στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ή σε συγκεκριμένες μόνο λειτουργικές του μονάδες. 
Στην περίπτωση δε που η επιχείρηση ανήκει σε κάποια μεγαλύτερη εταιρεία ή σε ένα όμιλο 
εταιρειών η σχέση της περιβαλλοντικής πολιτικής των δύο θα πρέπει να είναι επακριβώς 

καθορισμένη . 
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3.3.5 ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ 150 1.4001: 2004 

δ ι.ο .ϊι~;.: t,• Gt ,• 

Εφc:.ρ ,ι.tο ; .· ,.._ί • L·:::;: ι 
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Εικόνα 4: Σχηματική αναπαράσταση των σταδίων υλοποίησης περιβαλλοντικής 
διαχείρισης [10] 

Το διεθνές πρότυπο 150 14.001:2004 συνιστά ένα εργαλείο που συμβάλει στην ανάπτυξη μιας 
συστηματικής, τεκμηριωμένης και συνεπούς διαδικασίας η οποία στοχεύει στο να παρέχει σαφείς 

ενδείξεις αναφορικά με τη σχέση μεταξύ της περιβαλλοντικής πολιτικής που διακηρύσσει ένας 

φορέας και της εφαρμογής της στην πράξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ακριβής σχεδιασμός και η 

εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 150 14001:2004 μπορεί να 

αποτελέσει μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία απαιτώντας συνεχείς «Plan, Do, Check and Act» 
διαδικασίες και ενέργειες από μέρους του υποψήφιου φορέα. 

Όταν ένας φορέας αποφασίζει για πρώτη φορά να εγκαταστήσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, καλείται να επιδείξει την μέχρι τότε περιβαλλοντική του επίδοση μέσω της 

πραγματοποίησης μιας πρώτης περιβαλλοντικής ανασκόπησης. 

Η διαδικασία αυτή προβλέπει την κατάρτιση ενός λεπτομερούς ειδικού καταλόγου στον οποίο θα 

παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων από τον υποψήφιο φορέα, 

μέχρι τη δεδομένη στιγμή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική αυτή περιβαλλοντική ανασκόπηση παρότι κρίνεται αναγκαία, 

καθώς αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον περαιτέρω προσδιορισμό των περιβαλλοντικών 

στόχων του φορέα εντούτοις, δεν είναι προαπαιτούμενη για την απόκτηση του σχετικού 

πιστοποιητικού και ως εκ' τούτου δεν επιθεωρείται κατά το στάδιο της εξακρίβωσης της 
συμμόρφωσης του φορέα απέναντι στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου 150 14.001:2004. 
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3.3.6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Τα περιβαλλοντικά προγράμματα συνιστούν ουσιαστικά τον καταλύτη για την αποτελεσματική 
ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων στις καθημερινές λειτουργίες του φορέα 

καθώς και για τον αποτελεσματικό συντονισμό τους με άλλους τομείς και δομές του, οδηγώντας 
το σύστημά του σε μια συνολική και ουσιαστική περιβαλλοντική διαχείριση. Τα προγράμματα 

αυτά θα πρέπει, σύμφωνα με το πρότυπο, να περιλαμβάνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, να 
αναφέρουν τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, 

να προσδιορίζουν τους αρμόδιους σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του φορέα. Για την ανάπτυξή τους 

· θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη , όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο και πρακτικό, τα στάδια του 
προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της παραγωγής, του marketing καθώς και της τελικής 

διάθεσης του προϊόντος ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρότυπο δεν υπάρχει ουδεμία ρητή 
απαίτηση για διεξαγωγή λεπτομερούς ανάλυσης του κύκλου ζωής των παραγόμενων προϊόντων 

του φορέα , όπως αυτή ορίζεται στο πρότυπο 150 14.049. Γενικά τα περιβαλλοντικά προγράμματα 
να βοηθούν τον φορέα να μεταφράσει τις επιδιώξεις του σε πράξεις και επομένως δεν θα πρέπει 

σε καμία περίπτωση να είναι στατικά, αλλά αντίθετα θα πρέπει να μπορούν να μεταβάλλονται 

δυναμικά σύμφωνα με τις εκάστοτε νέες απαιτήσεις και ανάγκες. 
Σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να συνεκτιμούνται στη διαδικασία σχεδιασμού των 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων είναι η υφιστάμενη νομοθεσία , η περιβαλλοντική πολιτική του 
ίδιου του φορέα καθώς ακόμη και η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο . 

3.3.7 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο κάθε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα τεκμηριωμένο σύστημα διαδικασιών και αρχείων περιβαλλοντικής 

απόδοσης. Τα περιβαλλοντικά αρχεία πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αποτελέσματα των 

λειτουργικών ελέγχων, πορίσματα ως προς τη συμμόρφωση του συστήματος απέναντι σε 
ποσοτικοποιημένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους αλλά και την περιβαλλοντική 

νομοθεσία καθώς και εκθέσεις ή επιπλέον υποστηρικτικά έγγραφα που απαιτεί ο ίδιος ο Διεθνής 

Οργανισμός Τυποποίησης και τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την αποτελεσματική εφαρμογής 

και αξιολόγηση του συστήματος. Οφορέας δύναται να διατηρήσει τα παραπάνω αρχεία σε 
οποιαδήποτε μορφή επιθυμεί ενώ θα πρέπει καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος 

να εξασφαλίζει ότι παραμένουν: «ευανάγνωστα, εντοπίσιμα και να επιτρέπουν να επισημανθεί η 

οικεία δραστηριότητα, προϊόν ή υπηρεσία». 

Έχει διαπιστωθεί ότι η έκταση της τεκμηρίωσης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
διαφέρει μεταξύ των φορέων και εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος και το τύπο του φορέα, τις 

δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, τις 
αλληλεπιδράσεις τους καθώς και την ικανότητα του προσωπικού του. 
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3.3.8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Αυτό το στάδιο Check Phase στοχεύει στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, από άποψη 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην διάγνωση των ευκαιριών αλλά και των προβλημάτων που 

αφορούν τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του φορέα. 
Ως εκ' τούτου , ο φορέας κατά την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος, περίπου τρεις 
έως έξι μήνες αφότου έχει υπάρξει η σχετική τεκμηρίωση, προτρέπεται να πραγματοποιήσει μέσω 
εκπαιδευμένων εσωτερικών ή εξωτερικών ελεγκτών, μια ή δύο εσωτερικές επιθεωρήσεις 

προκειμένου να μπορέσει αφενός να προσδιορίσει το κατά πόσον ανταποκρίνεται ή όχι στα 

προκαθορισμένα κριτήρια του διεθνούς προτύπου και αφετέρου να αξιολογήσει τις τυχόν 

αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής του φορέα . 

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η διεξαγωγή σχετικών διαδικασιών τόσο για την παρακολούθηση 
όσο και για την συστηματική μέτρηση των λειτουργιών του συστήματος που μπορούν να 
επιφέρουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις . Παράλληλα, θα πρέπει να παράγονται και να 

διατηρούνται διαδικασίες οι οποίες θα ανιχνεύουν τις περιπτώσεις μη συμμόρφωση στο σύστημα, 
θα διερευνούν τυχόν αιτίες που δημιουργούν αυτές τις δυσλειτουργίες και θα αξιολογούν την 
ανάγκη λήψης προληπτικών ή διορθωτικών μέτρων και δράσεων. Κρίνεται αναγκαίο σε αυτό στο 
σημε ίο να τονιστεί ότι ο βασικός στόχος των διορθωτικών αυτών ενεργειών είναι η βελτίωση του 
συστήματος. 

3.3.9 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Προκειμένου να μπορέσουν να υπάρξουν οφέλη σε βάθος χρόνου από την εφαρμογή ενός τέτοιου 
συστήματος η διοίκηση του φορέα πρέπει να διεξάγει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

ανασκοπήσεις ως προς την λειτουργία του συστήματος και ειδικότερα επί των δραστηριοτήτων 

που στοχεύουν στην βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης . Κατ' αυτό τον τρόπο ο φορέας 

αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του και την επάρκεια των περιβαλλοντικών του 
προγραμμάτων τροφοδοτώντας τον επόμενο κύκλο σχεδιασμού συνεχούς βελτίωσης της 

περιβαλλοντικής του απόδοσης. 
Προτείνεται η διατήρηση αρχείων ανασκόπησης από την διοίκηση, με δεδομένα που θα 
περιλαμβάνουν: 

1) Τα αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

με τις νομικές απαιτήσεις 

2) Την επικοινωνία με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 
3) Την περιβαλλοντική επίδοση του οργανισμού 
4) Τον βαθμό επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων 
5) Την πρόοδο υλοποίησης των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών 

6) Τις προτάσεις βελτίωσης 
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3.3.10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ- ΜΕΤΡΗΣΗ 

Η περιβαλλοντική πολιτική που θα υιοθετηθεί από τον ενδιαφερόμενο οργανισμό πρέπει να 
βασίζεται στα βασικά χαρακτηριστικά του. Τα δεδομένα που συλλέγονται από την συνεχή 
παρακολούθηση και μέτρηση αναλύονται για να εντοπισθούν τα προβλήματα και για άντληση 

Χρήσιμων πληροφοριών . Όταν απαιτείται διασφάλιση έγκυρων αποτελεσμάτων, ο εξοπλισμός 
μέτρησης θα πρέπει να διακριβώνεται ή να επαληθεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε 
σχέση με τα πρότυπα μέτρησης που είναι ιχνηλάσιμα σε διεθνή ή εθνικά πρότυπα μέτρησης . Εάν 
δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα θα πρέπει να καταγράφεται το πρότυπο αναφοράς. 
Οι οργανισμοί δεν απαιτείται να αξιολογούν κάθε εισερχόμενο προϊόν, συστατικό ή πρώτη ύλη . 
Μπορούν να αξιολογούν κατηγορίες δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών για να εντοπίζουν 
τις περιβαλλοντικές τους πλευρές. 

Αν και δεν υπάρχει μια μόνο μέθοδος για τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών πλευρών θα 
μπορούσε η μέθοδος εξέτασης να περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

1) Αέριες εκπομπές 
2) Απορρίψεις στο νερό 
3) Απορρίψεις στο έδαφος 
4) Χρήση πρώτων υλών και φυσικών πόρων 
5) Χρήση ενέργειας 
6) Εκπεμπόμενη ενέργεια π.χ . θερμότητα 
7) Απόβλητα και παραπροϊόντα 
8) Φυσικά χαρακτηριστικά π.χ. μέγεθος, σχήμα, χρώμα, εμφάνιση 

Εκτός από τις περιβαλλοντικές πλευρές που ελέγχει άμεσα, ένας οργανισμός θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη του και τις άλλες πλευρές που μπορεί να επηρεάσει π.χ. εκείνες που σχετίζονται 
με αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό ή εκείνες που συνδέονται με 

Προϊόντα και υπηρεσίες που παράγει αυτός. 
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3.3.11 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η νοοτροπία της περιβαλλοντικής διαχείρισης ως μέσο βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης 
των παραγωγικών διαδικασιών της βιομηχανίας ήταν σχεδόν άγνωστη για την Ελλάδα μέχρι την 

εμφάνιση του Κανονισμού (ΕΟΚ} αριθμ. 1836/93 του EMAS. Η έλλειψη αντίστοιχης εμπειρίας σε 
εθελοντικά συστήματα και η απουσία ενός εθνικού προτύπου συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα η περιβαλλοντική επίδοση των έως τότε εγκατεστημένων 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, να προκύπτει ως απλό άθροισμα των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων 

Που απέρρεαν από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος. 

Κατά συνέπεια, η εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτέλεσε για την 
Ελλάδα μια νέα πραγματικότητα τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικής 
διάρθρωσης . 

Ειδικότερα η μέχρι τότε απουσία ενός θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων 
είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι προαπαιτούμενες δομές χωρίς ενδιάμεσο μεταβατικό 
στάδιο προσαρμογής των εθνικών χαρακτηριστικών στο ευρωπαϊκό σύστημα. 
Ωστόσο το μεγάλο μειονέκτημα της έλλειψης εμπειρίας ήταν η εφαρμογή ενός συστήματος, 
καινούργιου για τα ελληνικά δεδομένα, σε μια εποχή όπου στην Ελλάδα απουσίαζε η εξοικείωση 

με την έννοια του συνεχούς αυτοελέγχου και της εθελοντικής ενεργοποίησης των επιχειρήσεων 

και του κοινού. 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές στις οποίες έπρεπε να προχωρήσει η Ελλάδα προκειμένου να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του EMAS αφορούσαν από τη μια την καθιέρωση ενός εθνικού 

συστήματος διαπίστευσης περιβαλλοντικών επαληθευτών και από την άλλη ενός εθνικού 

μητρώου εγγραφής των καταχωρημένων στο ΕΜΑSφορέων. Έτσι το 1994 δημοσιεύεται ο Νόμος 
2231/94 (ΦΕΚ 139/Α/31-08- 1994) "Περί Συστάσεως του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας 
Εθνικού Συμ8ουλίου Διαπίστευσης και άλλες Διατάξεις", ο οποίος προχώρησε στη σύσταση του 
Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης , με τον διακριτικό τίτλο Ε.ΣΥ . Δ., την ανώτατη εθνική αρχή σε 
θέματα διαπίστευσης, πιστοποίησης, διακρίβωσης ελέγχων και δοκιμών. Ο φορέας αυτός 
αποφασίστηκε ότι θα υπόκεινται στην επίβλεψη του Υπουργείου Ανάπτυξης και θα είναι μεταξύ 

άλλων αρμόδιος για την διαπίστευση επαληθευτών κατά EMAS. 
Μερικά χρόνια αργότερα συστήνεται, με το Νόμο 3066/2002 
(ΦΕΚ 252/Α/18- 10-2002) , ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε .», η οποία θα αποτελέσει μετεξέλιξη του Εθνικού Συμβουλίου 
Διαπίστευσης χρησιμοποιώντας μάλιστα και τον ίδιο διακριτικό τίτλο. Η εν 'λόγω εταιρεία, 
λειτουργεί σήμερα χάριν δημοσίου συμφέροντος και έχει ως σκοπό την υλοποίηση, εφαρμογή 
και τη διαχείριση του συστήματος διαπίστευσης στη χώρα μας όπως αυτό προβλέπεται στις 

διατάξεις του Νόμου 2231/94. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία αυτή υποβοηθείται στις 
λειτουργίες της από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. 
Η αρχική ανάθεση της διαδικασίας καταχώρησης σε ένα ανεξάρτητο φορέα ο οποίος είχε ήδη 

συγκροτηθεί για το οικολογικό σήμα (Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος) 
συνάντησε έντονες αντιρρήσεις, με αποτέλεσμα να συγκροτηθεί τελικά το 1998 μια ειδική 
επιτροπή, η επονομαζόμενη Επιτροπή EMAS, που ορίστηκε αρμόδια για την καταχώρηση των 
επιχειρήσεων στο κοινοτικό σύστημα του EMAS. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή αυτή είχε την 
τελική ευθύνη για τα εξής: την έγκριση αιτήσεων φορέων με επικυρωμένη περιβαλλοντική 
δήλωση, την κατάργηση της εγγραφής επιχειρήσεων οι οποίες παύουν να πληρούν τις 
Προϋποθέσεις του συστήματος, τη χορήγηση του λογοτύπου, την εξέταση των καταγγελιών ή 
Παραβάσεων καθώς τέλος και για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κοινού. 
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Η Επιτροπή ΕΜΑ5 συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 4 Φεβρουαρίου 1999 εγκρίνοντας την πρώτη 
αίτηση προς καταχώρηση στο σύστημα του ΕΜΑ5 . 
Όσον αφορά την αποδοχή του διεθνούς προτύπου 150 14001 στην Ελλάδα, παρατηρεί κανείς ότι 
σε σχέση με το ΕΜΑ5 παρουσιάζει, ως προς την πορεία εφαρμογής του, ένα πιο απλοποιημένο 
πλαίσιο λειτουργίας και εφαρμογής τόσο σε επίπεδο θεσμών όσο και σε επίπεδο δράσεων της 
επιχείρησης . Ειδικότερα, σε αντίθεση με το ΕΜΑ5, που προϋπόθετε για την αρχική εφαρμογή και 
περαιτέρω ανάπτυξή του τη δημιουργία συγκεκριμένων θεσμικών και διοικητικών δομών, το 150 
14.001 αποτέλεσε εξαρχής ένα πιστοποιητικό που είχε προβλεφθεί να απονέμεται από 
ιδιωτικούς φορείς. Η συνεισφορά του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, ο οποίος είχε ιδρυθεί 
ήδη από το 1976 με το Νόμο 372/76 "Περί Συστάσεως και Λειτουργίας του ΕΛ.0. Τ. " (ΦΕΚ 
166/Α/30- 6-1976) και τροποποιήθηκε αργότερα από το Προεδρικό Διάταγμα 155/97 "Σύσταση και 
καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.»" (ΦΕΚ 131/Α/25-

6-97) και το Νόμο 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α/17.09.1998), υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά 
την προώθηση και εφαρμογή του 15014001 . Τέλος σημαντική , για τη διάδοση του 150 14.001, 
υπήρξε και η συνεισφορά του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγκεκριμένα της Γ' ενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας, η οποία κατέβαλε αξιοσημείωτες προσπάθειες προώθησης του διεθνούς προτύπου 
στη χώρα μας, τόσο μέσω της χρηματοδότησης των πιλοτικών προγραμμάτων εφαρμογής του 150 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων . 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

4.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Οι Χώροι εκπαίδευσης ,εξεταζόμενοι από περιβαλλοντικής-ενεργειακής απόψεως αποτελούν 
ξεχωριστές περιπτώσεις καθότι συνδυάζουν πληθώρα δραστηριοτήτων. 
Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1 τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν χώρους συνύπαρξης 
μεγάλου αριθμού ανθρώπων με ποικίλες δραστηριότητες και κατά συνέπεια υψηλές απαιτήσεις 
σε καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες κ.α . Αυτό είναι αναμενόμενο αφού τέτοιοι χώροι που 

εξυπηρετούν τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων και είναι ενεργά για τουλάχιστον 14 ώρες την 
ημέρα 10 μήνες τον χρόνο. Οι βασικότερες δραστηριότητες στα περισσότερα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα είναι η σίτιση και η εκπαίδευση αποτελώντας αμφότερες τις απαιτητικότερες σε 
ενέργεια και χρόνο. 

Κάθε δραστηριότητα έχει τον αντίκτυπο της τόσο στο ενεργειακό ισοζύγιο όσο και στην 
Περιβαλλοντική συμπεριφορά του ιδρύματος. Εξετάζοντας αρχικά την σίτιση διαπιστώνουμε τις 

υψηλές ποσότητες απορριμμάτων (πλαστικά, χαρτί κ.α . ) που προκύπτουν, σε καθημερινή βάση, 
γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τη περιβαλλοντική συμπεριφορά του ιδρύματος. Εξαιτίας της 

ζήτησης συσκευασμένων προϊόντων και ροφημάτων ,τα οποία έχουν πλαστικό περίβλημα ή 
πλαστικό ποτήρι αντίστοιχα ι δημιουργείται μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων. 
Τα απορρίμματα αυτά οδηγούνται μέσω των κάδων στις χωματερές, όπως και η πλειοψηφία τους 
από κάθε δήμο και πόλη . Οι ποσότητες αυτές όμως είναι εξαιρετικά μεγάλες σε αριθμό για να 
αγνοηθούν και προπαντός να αφεθούν στην εξαιρετικά αργή διαδικασία της αποσύνθεσης τους . 

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταλήγουν περίπου 30.000 τόνοι πλαστικό στις χωματερές ή 
ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, από τις πάσης χρήσεως σακούλες μόνο, η αποικοδόμηση των 
οποίων, ενδέχεται να διαρκέσει έως και 20 χρόνια. Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό αναψυκτικών 
κυκλοφορεί σε πλαστικά μπουκάλια που δεν επιστρέφονται, ενώ οι περισσότερες εταιρείες 
εμφιαλώνουν το νερό σε πλαστική φιάλη μιας χρήσης, η οποία για να αποσυντεθεί πλήρως μπορεί 

να Χρειαστεί και 450 χρόνια . 
Το πλαστικό είναι εύχρηστο, ανθεκτικό, ελαφρύ, εύπλαστο, ισχυρό και φθηνό υλικό. Δεν 
Προσβάλλεται από την υγρασία, σκουριά, χημικές ουσίες, μούχλα και γενικότερα δεν "πεθαίνει". 

Οι μέθοδοι καύσης, ταφής και τεμαχισμού δεν έχουν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και γι 
αυτό η περιορισμένη χρήση και ανακύκλωση του είναι επιβεβλημένες. Αντίστοιχα ο τομέας της 

εκπαίδευσης αποτελεί εξαιρετικά ενεργοβόρος αλλά και ρυπογόνος καθότι καταναλίσκονται 
Πρώτες ύλες για την παραγωγή και διάθεση ενέργειας (φωτισμός, θέρμανση, ψύξη, εξοπλισμός) 

νια την άνετη διδασκαλία . Στον τομέα αυτό έχουν εντοπιστεί άσκοπες σπατάλες όπως η αδιάκοπη 
λειτουργία φωτισμού σε κάθε σχεδόν αίθουσα και διάδρομο των κτηρίων ακόμα και κατά τις 
ηλιόλουστες ημέρες του έτους . Έχει παρατηρηθεί ότι μετά το πέρας της διδακτικής ώρας φοιτητές 
και καθηγητές αποχωρούν από την αίθουσα αδιαφορώντας για τα φώτα ή και τα κλιματιστικά 
(όποτε αυτά βρίσκονται σε λειτουργία). Επιπλέον χρησιμοποιούνται εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες 
Χαρτιού για φωτοαντίγραφα (για τις ανάγκες του διδάσκοντος προσωπικού και των φοιτητών) 
Πολλαπλασιάζοντας τις ποσότητες απορριμμάτων. Είναι χαρακτηριστική η μέθοδος εκτύπωσης 
μονής όψεως που προτιμάται διπλασιάζοντας επί της ουσίας την κατανάλωση, άρα και την 

εναπόθεση χαρτιού ως απόρριμμα. 
Επιπλέον τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνήθως μεγάλα σε έκταση , με πολλούς χώρους ξεχωριστών 
Χαρακτηριστικών καταναλώνουν πόρους για την συντήρηση των κτηρίων. 

51 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Παρατηρείται ότι ο πλέον σημαντικός παράγοντας είναι αυτός της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η 
ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αυτή που επηρεάζει έντονα το ενεργειακό-περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα του ιδρύματος εφόσον οι δραστηριότητες αφορούν αποκλειστικά τους ανθρώπους. Σε 
αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οποιαδήποτε περιβαλλοντική παρέμβαση 
διαδικασία και αν εφαρμοστεί, αν δεν επακολουθεί αντίστοιχη συμπεριφορά από το ανθρώπινο 
δυναμικό, είναι πολύ πιθανό οποιαδήποτε παρέμβαση να έχει μηδενικό θετικό αντίκτυπο. Όσον 
αφορά τον τομέα αυτό και σύμφωνα με την βιβλιογραφία κρίνεται απαραίτητη η σύμπραξη κάθε 
ατόμου ξεχωριστά ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Επομένως είναι 
κατανοητό το γεγονός ότι διαδικασίες όπως η ανακύκλωση και ορθή χρήση των πόρων είναι 

επιβεβλημένη. Για την πραγμάτωση των διαδικασιών βελτίωσης της περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς βασική προϋπόθεση είναι η επαρκής ενημέρωση των εμπλεκομένων στο κάθε 

ίδρυμα, μια συντονισμένη διαδικασία ούτως ώστε να προωθηθεί η περιβαλλοντική συνείδηση. 

4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Ως περιβαλλοντικές παραμέτρους ορίζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα το σύστημα 
Που εξετάζουμε από περιβαλλοντικής άποψης. Οι κυριότερες περιβαλλοντικές παράμετροι είναι οι 
ακόλουθες: 

1) Στερεά απόβλητα 
2) Υγρά απόβλητα 
3) Κυκλοφοριακή όχληση 
4) Θόρυβος 

5) Κατανάλωση ενέργειας 
6) Κατανάλωση νερού 
7) Χρήση γης 

4.2.1 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Στερεά Απόβλητα (Σ.Α.) νοούνται ουσίες ή αντικείμενα που εμφανίζονται κυρίως σε στερεά 
Φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, και δεν 
Περιλαμβάνεται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων της Ευρωπαϊκή Ένωσης. 
Ο παραπάνω όρος είναι γενικός και περιλαμβάνει την ετερογενή μάζα των Σ.Α. από τις αστικές 
κοινότητες, όπως επίσης και την πιο ομοιογενή μάζα γεωργικών και βιομηχανικών 
αποβλήτων. Ιδιαίτερα στους χώρους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα κυριότερα στερεά 
απόβλητα σχετίζονται άμεσα με την φύση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στις σχολές. 
Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος τους είναι τα ζυμώσιμα και ακολουθούν το χαρτί και το 
Πλαστικό 
Το Χαρακτηριστικότερα μεγέθη που περιγράφουν την Παραγωγή Απορριμμάτων (Π.Α.) είναι η 
Μοναδιαία Παραγωγή Απορριμμάτων (Μ.Π.Α.) και ο Ρυθμός Παραγωγής Απορριμμάτων (Ρ.Π.Α.). 
Η Μ . Π .Α . εκφράζεται από το βάρος των απορριμμάτων που παράγει ένα άτομο σε μια ημέρα 
(kg/cap.day). Η ποσότητα των απορριμμάτων που παράγονται ανά κάτοικο ποικίλλει πολύ 
ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή . Η ποσότητα, όπως είναι ευνόητο είναι μεγαλύτερη στις 
Πλούσιες χώρες και στις πλούσιες περιοχές της ίδιας χώρας. Ακόμα στις αγροτικές περιοχές η 
Ποσότητα των σκουπιδιών είναι μικρότερη από ότι στις αστικές περιοχές. Η τιμή της ΜΠΑ για την 
Ελλάδα κυμαίνεται από 0,6 kg/ημέρα για τις αγροτικές περιοχές ως 1,4 kg/ημέρα για τις 
οικονομικά ακμαίες αστικές περιοχές. ο Ρ . Π.Α. εκτιμάται για μια περιοχή πολλαπλασιάζοντας την 
Μ . Π . Α. με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό της :ΡΠΑ =Πληθυσμός χ ΜΠΑ (kg/ημέρα) 
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Π ΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑ (kg/ημέρα) 

χαμηλό εισόδημα 

(π.χ. Αιθιοπία) 0,4 
αναπτυσσόμενα κράτη 

(π.χ. Αίγυπτος) 0,7 

ανεπτυγμένα κράτη (Η.Π.Α) 1,1 

πλούσια κράτη (Ελβετία) έως 2,5 

Ελλάδα 0,8-1,0 

Πίνακας 7: Μεταβολή Μ.Π.Α. ανάλογα την ανάπτυξη των χωρών (11] 

4.2.1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τον Ρ.Π.Α. 

1) Πληθυσμιακή πυκνότητα (αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας αντιστοιχεί σε 
αύξηση της Π.Α. 

2) Πληθυσμιακές διακυμάνσεις (ιδιαίτερα για τουριστικές περιοχές). 
3) Εποχές χρόνου 
4) Συχνότητα συλλογής (αύξηση συχνότητας συλλογής συνεπάγεται αύξηση της ΠΑ) 
5) Οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο 
6) Πολιτισμικό επίπεδο 
7) Μορφωτικό επίπεδο 
8) Γεωγραφική περιοχή αναφοράς 
9) Ηλικία καταναλωτών 
10) Εμπορική δραστηριότητα 
11) Βιομηχανική δραστηριότητα 
12) Ύπαρξη προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 
13) Ενημέρωση καταναλωτών 
14) Όγκος και είδη κάδων 
15) Εφαρμογή και άλλων δυνατοτήτων διάθεσης 

Διάγραμμα 4: Μέση ποιοτική σύσταση των οικιακών αποβλήτων (1997) [11] 
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4.2.1.2 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Προσδιορισμός καταλλήλων περιοχών δειγματοληψίας: Η δειγματοληψία πρέπει να διεξαχθεί με 
τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορέσει να εξαχθεί μία αντιπροσωπευτική σύσταση για την εξεταζόμενη 
περιοχή, καθώς η όλη έρευνα μπορεί να διενεργηθεί μόνον σε ένα κλάσμα της παραγόμενης 
ποσότητας απορριμμάτων . Συγκεκριμένα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι εκείνοι οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την Π.Α. όπως και οι εποχιακές διακυμάνσεις της. 
Οι δειγματοληψίες στον κάδο διενεργούνται λίγο πριν την κανονική αποκομιδή (και πάντως πριν 
την είσοδο των απορριμμάτων στο απορριμματοφόρο) και τη στιγμή εκείνη καταγράφεται ο 
βαθμός πλήρωσης των κάδων όπως και διάφορες παρατηρήσεις ή ιδιαιτερότητες . 

Ταξινόμηση των υλικών των δειγμάτων: Προκειμένου να επιτευχθεί μία όσο το δυνατόν υψηλή 
αντιπροσωπευτικότητα, πρέπει να ταξινομηθεί περίπου 1 τόνος για κάθε περιοχή δειγματοληψίας. 

Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας λαμβάνεται επίσης υπόψη η υπάρχουσα κατανομή των 
μεγεθών και τύπων των κάδων. 

Ειδικό βάρος 

Το ειδικό βάρος ή η πυκνότητα των στερεών απορριμμάτων προσδιορίζεται είτε στη μορφή που 
αυτά συναντιόνται μέσα στα δοχεία συλλογής τους, είτε σε συμπιεσμένη μορφή. Τυπικές τιμές 
ειδικού βάρους είναι παρακινδυνευμένο να αναφερθούν, αφού αυτό εξαρτάται από τη 
γεωγραφική θέση της εξεταζόμενης περιοχής την εποχή του έτους όσο και από το χρόνο 

Παραμονής των απορριμμάτων στα δοχεία συλλογής. 
Στη μορφή που τα απορρίμματα παραλαμβάνονται από τα απορριμματοφόρα οχήματα, το ειδικό 
βάρος τους κυμαίνεται μεταξύ 2007400 kg/m 3

. 

Συστατικό Ειδ.βάρος[kg/m 3] 
Υπολείμματα τροφών 130-489 

Χαρτί 40-130 

Χαρτόνι 40-80 

Πλαστικά 40-130 

Απορρίμματα κήπων 60-230 

Ξύλο 130-325 

Γυαλί 160-485 

Αλουμίνιο 65-240 

Σιδηρούχα κράματα 50-159 

Σκόνη 325-999 

Πίνακας 8: Ειδικό βάρος κυριότερων συστατικών απορριμμάτων 
σε χώρες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (11] 
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4.2.1.3 Χημικά χαρακτηριστικά 

Υγρασία 

Η υγρασία των απορριμμάτων υπολογίζεται εργαστηριακά με ξήρανση δείγματος (είτε του 
συνόλου των απορριμμάτων είτε του κάθε συστατικού ξεχωρ ιστά) σε φούρνο στους 150°c για μία 
ώρα. Επειδή τα δείγματα δε μπορούν να είναι μεγάλα, προτιμάται ο υπολογισμός της υγρασίας 
στα διάφορα επιμέρους συστατικά και, βάσει αυτής ο υπολογισμός της συνολικής . 
Η περιεχόμενη υγρασία των στερεών απορριμμάτων εκφράζεται συνήθως σαν το βάρος υγρασίας 
Που περιέχεται στη μονάδα του βάρους του υγρού ή ξηρού υλικού. Κατά τη μέτρηση της υγρασίας 
με αναφορά στο υγρό υλικό, η υγρασία αυτή σε ένα δείγμα εκφράζεται ως ποσοστό του βάρους 
του υγρού υλικού . Αντίστοιχα, κατά την ξηρή μέθοδο, εκφράζεται σαν ποσοστό του βάρους του 
ξηρού υλικού . Σε μια σχέση ισότητας το υγρό βάρος της περιεχόμενης υγρασίας εκφράζεται ως 
εξής: 

όπου : 
ΠΥ(%) = 100* [(Α-Β)/Α] 

ΠΥ = Περιεχόμενη υγρασία 
Α = Αρχικό βάρος του δείγματος. 
Β = Βάρος του δείγματος κατά την ξήρανση 
Μερικές τυπικές τιμές της περιεχόμενης υγρασίας των πιο συνηθισμένων τύπων 
απορριμμάτων δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Για τα περισσότερα αστικά απορρίμματα η 
Περιεχόμενη υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 15 και 40%, εξαρτώμενη από τη σύσταση των 
απορριμμάτων, την εποχή του έτους, τις καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα τη βροχή . 

Συστατικά Υγρασία(%) 

Υπολείμματα 

τροφών 70 

Χαρτιά 6 

Χαρτόνια 5 

Πλαστικά 2 

Γυαλιά 2 

Μέταλλα 3 

Κονσέρβες 3 

Απορρίμματα κήπων 60 

Σκόνη 8 

Υφάσματα 10 

Αδρανή άνω των 

20mm 10 

Αδρανή κάτω των 

20mm 8 

Πίνακας 9: Τυπικές τιμές υγρασίας κυριότερων απορριμμάτων(% κ.β . ) [11] 
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Πτητικά στερεά 

Η περιε κτικότητα σε πτητικά στερεά υπολογίζεται εργαστηριακά με καύση δείγματος στους 950°c, 
στην οποία καίγοντα ι όλα τα οργανικά . Ο υπολογισμός μπορεί να γίνε ι είτε για το σύνολο των 

απορριμμάτων είτε για κάθε συστατικό ξεχωριστά. Η περιεκτικότητα σε ανόργανα υπολογίζεται 
από το υπόλειμμα μετά την καύση . 

4.2.1.4 Θερμογόνος δύναμη 

Θερμογόνος δύναμη των απορριμμάτων είναι η ποσότητα θερμότητας που απελευθερώνεται κατά 
την καύση της μονάδας βάρους και εκφράζεται σε χιλιοθερμίδες ανά κιλό απορριμμάτων. 
Συνήθως έχε ι τιμές από 1200 έως 2000 kcal/kg. Η θερμογόνος δύναμη του συνόλου των 
απορριμμάτων ή των συστατικών τους υπολογίζετα ι εργαστηριακά με τη βοήθεια θερμιδόμετρου . 
Ο υπολογισμός της γίνεται στην περίπτωση ανάκτησης ενέργειας από τα απορρίμματα. Ενδεικτικές 
τιμές της θερμογόνου δύναμης ανάλογα με τον τύπο των απορριμμάτων δίνονται στον παρακάτω 
πίνακα. 

Συστατικό 
Θερμιδ. περιεχόμενο 

(kJ/kg) 
Υπολείμματα 

4000737000 
τροφών 

Χαρτί 11500725300 

Χαρτόνι 16000 

Πλαστικά 23000744000 

Υφάσματα 18500 

Ελαστικά 25500 

Απορρίμματα 4800717000 
κήπων 

Ξύλο 6000717000 

Πίνακας 10 : Θερμιδικό περιεχόμενο απορριμμάτων χώρων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (11] 
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4.2.1.5 Πυκνότητα 

Η γνώση της πυκνότητας των απορριμμάτων είναι απαραίτητη για να μπορεί να 
προσδιορισθεί η συνολική μάζα των απορριμμάτων και ο όγκος του νερού που περιέχουν και που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τη διαχείριση τους. Συνήθως δεν υπάρχε ι ομοιομορφία στον τρόπο 
με τον οποίο μπορεί να περιγράφει η πυκνότητα των στερεών απορριμμάτων . 
Ως μέση τιμή της πυκνότητας των αστικών απορριμμάτων μπορούν να λαμβάνονται μέσα στο 
απορριμματοφόρο τα 250-350 kg/m 3 και στη σακούλα προσυλλογής τα 150-200 kg/m 3. Μερικές 
τυπικές πυκνότητες διαφόρων απορριμμάτων όπως αυτά βρίσκονται μέσα στα κοντέινερ δίνονται 
στον παρακάτω πίνακα . 

Συστατικά Πυκνότητα (kg/m 3
) 

Υπολείμματα τροφών 290 

Χαρτιά 85 

Χαρτόνια 50 

Πλαστικά 65 

Γυαλιά 195 

Μέταλλα 210 

Κονσέρβες 90 

Απορρίμματα κήπων 105 

Σκόνη 480 

Υφάσματα 240 

Αδρανή άνω των 20mm 250 

Αδρανή κάτω των 20mm 480 

Πίνακας 11: Τυπικές πυκνότητες απορριμμάτων (11] 

4.2.2 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Υγρά απόβλητα {ΥΑ) Χαρακτηρίζονται τα ρευστά, τα οποία εξαιτίας της χρήσης τους μέσω του 
ανθ . . φ . . 

ρωπου και των δραστηριοτήτων του υπέστησαν μια αλλαγη των υσικων, χημικων και 

βιολογικών ιδιοτήτων τους και συνεπώς ε ίτε είναι αδύνατο πλέον να χρησιμοποιηθούν όπως είναι 
νι~ τον ίδιο σκοπό, είτε η χρήση τους περιέχει κινδύνους. 
Κυρ · · ξ · 'ξ θ · ιο Χαρακτηριστικό τους είναι το νερο, με ορισμενες ενες προσμι εις, που το κα ιστουν 

ακατάλληλο για διάφορες χρήσεις και επηρεάζουν δυσμενώς τους τελικούς αποδέκτες. Κυριότερα 
υγρά απόβλητα στους χώρους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα λύματα, τα μαγειρικά έλαια από 
το εστιατόριο, τα βιομηχανικά έλαια από την χρήση των διαφόρων μηχανημάτων στα εργαστήρια . 
l δι ' · δ ' ' ' βλ ' αιτερης προσοχής χρήζουν τα χημικά και άλλα υψηλης επικιν υνοτητας υγρα απο ητα απο 

σχολές ιατρικής και θετικών επιστημών (βιολογίας, χημείας κ.α.) · 
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4.2.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων 

Τα υγρά απόβλητα χαρακτηρίζονται από τη φυσική , χημική και βιολογική τους 

σύσταση . 
r - ·--------~-------------~ -~~~-

1 
1 

~----------

ΑΠΟ§f ΗΤΟ 

ι ΑΝΟΡΓΑΝΑ 
ΣΤΑΤΙΚΑ 

IΦΥΣΙΚΑ 
/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ~ 
- ΧΡΩΜΑ 

• ΟΣΜΗ · 
· ΣΤΕΡΕΑ 
• ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

τ-
.--
Ι- ΟΞΕΑ 

- ΒΑΣΕΙ Σ 
- HC0-3 

· ΝΗ4• 

- ΡΟ43 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

-ΑΜΤΑ /- CN" 
ι · ΒΑΡΕΑ 
1ΜΕΤΜΜ 

_L 
ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟ
ΜΗΣΗΜΑ 
· ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 
- ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 
· ΛΙΠΗ, ΕΜΙΑ 

-So/· 
- cι-

~--..>.,----~ - H2S 
ΒΙΟΛΟΠΚΑ ΠΡΟΒΛΗ- ). CH4 
ΜΑΤΙΚΑ Η'ΜΗ-ΒΙΟΑΠΟΙ- ι- 02 
ΚΟΔΟΜΗΣΗΜΑ ·-~-' 
· ΦΑΙΝΟΛΕΣ 
· ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
• ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

~Ί~--- -· - , 

- ΦΥΤΑ 1 
- ΑΡΧΑΙΟΒΑΚΤΗΡΙΑ 
· ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΑ j 
· ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ι 

Εικόνα 5: Συστατικά υγρών αποβλήτων (12) 

Πολλές από τις επιμέρους παραμέτρους των τριών αυτών χαρακτηριστικών αλληλεπιδρούν, π . χ. η 
θερμοκρασία, μια φυσική παράμετρος επηρεάζει και την βιολογική δραστικότητα αλλά και την 
Ίτε ριεκτικότητα διαλυμένων αερίων στα απόβλητα. Όσον αφορά τα ανόργανα συστατικά, τα οποία 
μετρώνται υπό μορφή αθροιστικών παραμέτρων (COD, BOD5), διακρίνονται σε βιολογικά εύκολα 
αnοικοδομήσιμα μέχρι και βιολογικά προβληματικά ή ακόμα και μη βιοαποικοδομήσιμα. 
Κατά τον προσδιορισμό οργανικών συστατικών χρησιμοποιούμε τις αναφερθέντες αθροιστικές 
Ίτ~ραμέτρους, γιατί η πληθώρα των επιμέρους συστατικών (χημικών ενώσεων) ή δεν επιτρέπει μια 
τετοια ανάλυση ή τέτοιου είδους αναλύσεις θα ήταν χρονοβόρες και θα είχαν υψηλό κόστος . Τα 
ανόργανα συστατικά περιλαμβάνουν οξέα και βάσεις, άλατα, κυανιούχα, βαρέα μέταλλα, 
αζωτούχες και φωσφορικές ενώσεις. Γενικά όσο πιο σύνθετη είναι η σύσταση ενός υγρού 
αnοβλήτου , τόσο πιο πολύπλοκη και η επεξεργασία του . Συνεπώς σε απόβλητα με λίγα επί μέρους 
συστατικά φθάνουμε με απλές επεξεργασίες στο επιθυμητό αποτέλεσμα . Όμως σε περιπτώσεις 
αnοβλήτων με πολύπλοκη σύσταση αυξάνεται αντιστοίχως ο αριθμός των απαραίτητων 
διεργα · . · ξ · σιων και ως εκ ' τουτου και το κοστος επε εργασιας . 
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4.2.2.2 Οσμή 

Οσμές σε αστικά υγρά απόβλητα προκύπτουν συνήθως από εκλυόμενα αέρια κατά την 
αποσύνθεση οργανικών υλικών ή ουσιών που προστίθενται στο απόβλητο. Η πλέον 
Χαρακτηριστική οσμή σηπτικών υγρών αποβλήτων είναι αυτή των «κλούβιων» αυγών που 
Προέρχεται από το Η 25, το οποίο παράγεται μέσω αναγωγικών μικροοργανισμών. Βιομηχανικά 
απόβλητα μπορεί να περιέχουν ουσίες που μυρίζουν ή που παράγουν οσμές κατά την διαδικασία 
επεξεργασίας. Ενώ άλλα χαρακτηριστικά αποβλήτων (με εξαίρεση το χρώμα) διαφεύγουν των 
αισθήσεων μας, οπότε τα αγνοούμε, η οσμή διεγείρει άμεσα το οργανοληπτικό μας σύστημα. 

4.2.2.3 Θερμοκρασία 

Η θερμοκρασία υγρών αποβλήτων είναι εν' γένει υψηλότερη από αυτή του πόσιμου νερού και 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα μέρος του νερού θερμαίνεται κατά τις οικιακές και 
βιομηχανικές δραστηριότητες . Επειδή η θερμική χωρητικότητα του νερού είναι υψηλότερη από 
αυτή του αέρα, οι παρατηρούμενες θερμοκρασίες υγρών αποβλήτων είναι υψηλότερες από ότι οι 
τοπικές θερμοκρασίες αέρα κατά την μέγιστη διάρκεια του έτους και είναι χαμηλότερες μόνο κατά 
τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες. Ανάλογα με την γεωγραφική τοποθεσία, η κατά μέσω όρο 
ετήσια θερμοκρασία των λυμάτων κυμαίνεται από 10 έως 21 °c. 
Αυτή η ιδιαιτερότητα θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα πολύ σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό της 
μονάδας επεξεργασίας . Σε διαφορετική περίπτωση η μονάδα είναι πολύ πιθανό είτε να οδηγηθεί 
σε αστοχία, ή να έχουν δαπανηθεί ποσά μεγαλύτερα αυτών που πραγματικά απαιτούντο για τη 
κατασι<ευή της. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει διαφορά, έγκειται στο γεγονός ότι τα βακτήρια, 
Που αναλαμβάνουν την βιοαποδόμηση των ρυπαντών στα λύματα, παρουσιάζουν δραστηριότητα 
Που ποικίλει ανάλογα με τη θερμοκρασία . Σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι γενικά πιο 
~Ραστήρια υποδομώντας ταχύτερα το ρυπαντικό φορτίο. Πάντως, κατά την καλοκαιρινή περίοδο 
οπου έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, υπάρχει και έντονος τουρισμός, οπότε στον σχεδιασμό 
υπεισέρχεται και ο παράγοντας της εποχιακής αύξησης του πληθυσμού για κάποιες περιοχές, ενώ 
σε άλλες, μη τουριστικές, 0 πληθυσμός κάλλιστα μπορεί να μειώνεται. Έτσι μολονότι δεν είναι 
αποκλειστικό κριτήριο η θερμοκρασία, θα πρέπει όμως να συνυπολογίζεται. 

4.2.2.4 Θόρυβος 

Ως θόρυβο ορίζουμε την παράμετρο ρύπανσης (ακουστικής) με κύρια πηγή προέλευσης τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες . Οι βασικότερες εξ' αυτών είναι: 

l) οδικός κυκλοφοριακός θόρυβος 
2) αεροδρόμια 
3) βιομηχανικές δραστηριότητες 
4) πολεοδομικές δραστηριότητες 

Γι ' ' · , 
~ την αντιμετώπιση της ηχητικής όχλησης και την προστασια του ,ηχητικου τ~πιου σημαντικο 

ρολο έχουν 0 πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτηριων και η δομηση τους στον 
ε ξεταζόμενο χώρο . 
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4.2.5 Κατανάλωση ενέργειας 

Κάθε πανεπιστημιακός χώρος καταναλίσκει ενέργεια για την άμεση κάλυψη των δραστηριοτήτων 
(κλιματισμός, διδασκαλία, φωτισμός, σίτιση, κ.λπ.). Η ενέργεια αυτή αντλείται εν' μέρει από το 
δίκτυο και από ηλεκτροπαραγωγό σύστημα ή εξ' ολοκλήρου από το δίκτυο. 
Παρουσιάζονται υψηλές καταναλώσεις λόγω της καθημερινής χρήσης τους και λόγω του φορτίου 
που καλούνται να καλύψουν με αποτέλεσμα το υψηλό κόστος λειτουργίας τους. Ειδικότερα σε 

περιόδους με έντονα καιρικά φαινόμενα (βαρύς χειμώνας-θερμό καλοκαίρι) παρατηρείται υψηλή 

ζήτηση ενέργειας με αυξανόμενο ρυθμό. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αυξημένη κατανάλωση με 
άμεσο αντίκτυπο στις οφειλές προς τους παρόχους ενέργειας. 

4.2.6 Κατανάλωση νερού 

Στους χώρους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι εργαζόμενοι ,οι φοιτητές αλλά και οι επισκέπτες 
παραβρίσκονται για κατά μέσο όρο γύρω στις οκτώ ώρες ημερησίως. Αυτό συνεπάγεται μια 

κατανάλωση νερού είτε για πόση είτε για λόγους υγιεινής της τάξεως των πέντε λίτρων κατά 

άτομο ανά ημέρα η οποία σε συνδυασμό με την χρήση νερού για πότισμα και κατά την λειτουργία 
των εργαστηρίων δημιουργούν μια αυξημένη κατανάλωση . Προφανής είναι λοιπόν η ανάγκη για 

εξοικονόμηση του ύδατος και η αποφυγή της αλόγιστης χρήσης αυτού του πολύτιμου αγαθού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

5.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα συστήθηκε με έναν ειδικό νόμο το 1976, από την 
συγχώνευση της Σχολής Αναστασιάδη, ιδρυθείσας το 1947, με την Σιβιτανίδειο Σχολή που 
ιδρύθηκε το 1957. Σήμερα το ίδρυμα φιλοξενεί τις σχολές τεχνολογικών εφαρμογών και τις σχολές 
διοίκησης επιχειρήσεων οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά 12 τμήματα. Οι εγγεγραμμένοι 
σπουδαστές φτάνουν τις 20.000 ενώ το τακτικό και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό απαριθμεί 
1.000 άτομα. 

Την λειτουργία του ιδρύματος υποστηρίζει το διοικητικό προσωπικό αποτελούμενο από διακόσια 
πενήντα άτομα περίπου . Οι κεντρικές κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά βρίσκονται σε έναν 
ελαιώνα συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. στον δήμο Αιγάλεω επί των οδών Π.Ράλλη και Θηβών 
κοντά στο λιμάνι του Πειραιά και εντός της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. 
Τακτικά δρομολόγια λεωφορείων συνδέουν το Τ.Ε . Ι . με τα κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά 
αλλά και με την υπόλοιπη Απική . Η μεταβίβαση στο ίδρυμα γίνεται με αστική συγκοινωνία από το 
κέντρο της Αθήνας (γραμμές 811, Α18, Β18 και Γ18) και του Πειραιά (γραμμές 801, 802, 803, 804, 

805, 820 και 851) ενώ είναι δυνατή και η χρήση του μετρό με την γραμμή 3, στάση Αιγάλεω και 
ΧΡήση των αστικών 802,803,820,829,852 (Μέσω Λεωφόρου Θηβών - Στάση Λαδοπούλου). 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1757 7 16 33 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1156 5 15 32 

ΥΠ .ΣΥΣΤΗ ΜΑ ΤΩΝ 1721 6 13 24 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1243 6 12 25 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 3100 5 23 35 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1523 6 12 22 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1834 7 10 8 

ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2578 6 14 14 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 804 2 10 10 

ΣΥΝΟΛΟ 15716 50 125 213 

Πίνακας 12: Πληθυσμιακή καταγραφή για το εαρινό εξάμηνο 2010-2011 

61 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1.1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

Ε Ι ΚΟΝΑ 6: Κάτοψη κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του 

Τ.Ε . Ι . Πε ιραιά 

ΚΤΙΡΙΟ Α 

ΚΤ Ι ΡΙΟ Β 

ΚΤ Ι Ρ ΙΟ Γ 

ΚΤ Ι Ρ Ι Ο Δ 

ΚΤIΡΙΟ Ε 

ΚΤΙΡ Ι Ο Ζ 

ΚΤΙΡ ΙΟ ΔΙ ΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΤΗΡ ΙΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ 

Β Ι ΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ 
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 

Τ Ε 1 Π Ε 1 Ρ ~-_!_Α 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 
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5.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

Ο εντοπισμός των Περιβαλλοντικών Πτυχών γίνεται μέσω της ανάλυσης της ροής των υλικών με τη 
Χρήση περιβαλλοντικού ισοζυγίου σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του Παραρτήματος Ι του 
Κανονισμού EMAS, "κατευθύνσε ις για την περ ιβαλλοντική δήλωση στο πλαίσιο του EMAS". Οι 
εισροές του Τ . Ε .Ι. Π ειραιά αποτελούνται κυρίως από αναλώσιμα υλικά (χαρτί, μελάνες, γραφίτη 
, υλικά συσκευασίας, καθαριστικά, τρόφιμα, υλικά συντήρησης κ.α . ) , ηλεκτρική ενέργεια, 
πετρέλαιο και νε ρό. Υπάρχουν ακόμα τα μη αναλώσιμα υλικά όπως τα έπιπλα οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός . 

Οι παραπάνω εισροές χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν 
Χώρα στο Πανεπιστήμιο και στη παροχή των Υπηρεσιών. Οι κύριες λειτουργίες ε ίναι η ε κπαίδε υση 
των φοιτητών κα ι η επιστημονική έ ρευνα, αλλά και φιλοξενία ημερίδων, ε κπαιδευτικών 

σεμιναρίων και εκδηλώσεων. Το ίδρυμα διαθέτει επιπλέον τις απαραίτητες υποστηρικτικές 

υπηρεσίες όπως το λογιστήριο, το τμήμα προμηθειών, την τεχνική υπηρεσία, τις γραμματε ίε ς, την 

διεύθυνση του προσωπικού και της οικονομικής διαχείρισης. Οι υπηρεσίες αυτές τελούν υπό τον 
πλήρη διαχειριστικό έλεγχο της διοίκησης του Τ. Ε . Ι . . Ορισμένες όμως υποστηρικτικές υπηρεσίες 
ανατίθενται σε εξωτερικούς προμηθε υτές, όπως η καθαριότητα, η εστίαση, η οργάνωση 

εκδηλώσεων και η εκτέλεση συγκεκριμένων κτιριακών εργασιών και εργασιών συντήρησης 
εξοπλισμού . Οι εκροές που προκύπτουν από τη λειτουργία του Πανεπιστημίου συνοψίζονται σε 
εκπομπές καυσαερίων, σε στερεά απορρίμματα, σε υγρά λύματα, οσμές και θόρυβο. Μερικά από 

τα απορρίμματα διαθέτουν υψηλό δυναμικό επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης. Τα 

αποτελέσματα και οι συσχετισμοί στη ροή των υλικών αναλύονται στο Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 

που ακολουθεί. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις χωρίζονται σε άμεσες, έμμεσες και εκτάκτων 

αναγκών ανάλογα με το αν οι δραστηριότητες που τις δημιουργούν τελούν ή όχι κάτω από τον 

διαχειριστικό έλεγχο της διοίκησης του ιδρύματος και από το αν προκύπτουν από την εκδήλωση 
κάποιου συμβάντος. Κατά συνέπε ια ως έμμεσες δραστηριότητε ς χαρακτηρίζονται οι υπηρεσίες 
των εργολάβων της καθαριότητας, της εστίασης και της συντήρησης του κτηρίου καθώς και η 
μεταφορά του προσωπικού και των φοιτητών στο ίδρυμα, ενώ εκτάκτων αναγκών αυτές που 

Προκύπτουν κατά την εκδήλωση φωτιάς, σεισμού και διαρροής στο λεβητοστάσιο δεν υφίσταται 
σημαντική διαφοροποίηση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη κανονική και τη μη κανονική 

λε ιτουργία (βραδινές ώρες, Σαββατοκύριακα, περίοδοι διακοπών) του ιδρύματος παρά 
ενδεχό μενα στις ποσότητες των εκπεμπόμενων ρύπων, απορριμμάτων και υγρών λυμάτων. 
Ποσοτική αύξηση των παραπάνω παρατηρείται κατά τη χρονολογική εξέλιξη του Πανεπιστημίου 
λόγω της αύξησης των δραστηριοτήτων του και των ωρών λειτουργίας του . 
Δεν σημειώνεται όμως καμία μεταβολή στο είδος των εισροών και των εκροών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.2.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Οι περιβαλλοντικές πτυχές του Πανεπιστημίου βαθμολογήθηκαν ανάλογα με το περιβαλλοντικό 
τους αποτύπωμα. Η κατάταξη έγινε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια 

1) Μέγεθος της επίπτωσης (kg C02) 

2) Επικινδυνότητα 

Η παραπάνω αξιολόγηση αποσκοπεί στον χαρακτηρισμό των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 
από τις δραστηριότητες που απορρέουν από τα παρακάτω: 

1) Γενικά Θέματα 
2) Ατμόσφαιρα 
3) Στερεά Απόβλητα 
4) Υγρά Απόβλητα 
S)Θόρυβος 

6) Υγιεινή και Ασφάλεια - Εργασιακοί Κίνδυνοι 

Χαρακτηρισμός επίπτωσης 

Μη σημαντική 

Λίγο σημαντική 

Σημαντική 

Πολύ σημαντική 

Πίνακας 13: Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση επιπτώσεων 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 
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Φυσικό αέριο 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 

Η/Υ 

Νερό 

Χαρτί 

Μεταλλικές 
συσκευασίες 
α.vαψυ κτικών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.2.2 ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡf 

Θέρμανση των κτιρίων 

μέσω λεβήτων 

-Φωτισμός-

κλιματισμός κτιρίων 

-Χρ ήση ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών 

συσκευών και 

μηχανημάτων 

Χρήση Η/Υ 

-Εστίαση 

- Πόση 
-Καθαριότητα 

-Χρήση χώρων 

υγιεινής 

- Εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

-Διοίκηση Ιδρύματος 

- Πανεπιστημιακές 

εκδόσεις 

Εστίαση -πόση 

Αέριες εκπομπές 

(C02,NO.,CO,HC) 

-Εκπομπή ψυκτικού 

υγρού 

-καύση λιγνίτη κατά 

την παραγωγή 

-θερμότητα τοπικά 

Στερεά απορρίμματα 

-Αστικά λύματα 

-Χρήση 

Απορρυπαντικών 
-Στερεά οργανικά 

απόβλητα 

-Στερεά απορρίμματα 

-Στερεά απορρίμματα 

-Αύξηση της 

θερμοκρασίας του 

πλανήτη 

-Ρύπανση της 

ατμόσφαιρας 

-Μείωση μη 

ανανεώσιμων φυσικών 

πόρων 

-Τοπική αύξηση 

θερμοκρασίας 

-Ρύπανση ατμόσφαιρας 

-Κατανάλωση μη 

ανανεώσιμων πόρων 

-Κατανάλωση ενέργειας 

-Μείωση μη 

ανανεώσιμων πόρων 

-Ρύπανση εδάφους 

Και υδάτων 

-Θαλάσσια ρύπανση 

-Μείωση μη 

ανανεώσιμων πόρων 

-Εξάντληση φυσικών 

πόρων 

-Κατανάλωση ενέργειας 

-Κατανάλωση ενέργειας 

2/4 

4/4 

1/4 

2/4 

3/4 

1/4 

Πίνακας 14 : Άμεσες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και αξιολόγηση τους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.2.3 ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

-όχληση 

Χημικά Καθαρισμός -Στερεά -στερεά 

καθαρισμού ιδρύματος απόβλητα απορρίμματα 0/4 
-Υγρά απόβλητα -μικροί κίνδυνοι 

για το 

προσωπικό 

-αύξηση της 

θερμοκρασίας 

του πλανήτη 

-Μεταφορά -C02, ΝΟχ, HC, C, -επιβάρυνση 

Καύσιμα εργαζομένων, σωματίδια κυκλοφοριακού 4/4 

επισκεπτών και -Λιπαντικά - προβλήματος 

φοιτητών Λάδια -ρύπανση 

-Ανταλλακτικά εδάφους, 

ατμόσφαιρας 

-ηχητική όχληση 

-μείωση μη 

ανανεώσιμων 

πόρων 

-Υγρά απόβλητα 

Τρόφιμα - Εστίαση -Στερεά - Ρύπανση 1/4 

- Παραγωγή φαγητού απορρίμματα εδάφους 

-Οσμές, θόρυβος -όχληση 

-Δραστηριότητες -αισθητική 

Ενημερωτικό φοιτητικών και -Στερεά όχληση 

υλικό , άλλων συλλόγων απορρίμματα -κατανάλωση 1/4 

αφίσες -Διαφημίσεις 
ενέργειας και 

_Φυλλάδια επιχειρήσεων 
πόρων 

-Στερεά - ρύπανση 

Χημικά και -Συντήρηση απορρίμματα εδάφους -υδάτων 

αδρανή κτιριακών -Υγρά απόβλητα -πιθανοί κίνδυνοι 1/4 

υλικά εγκαταστάσεων -Χημικά για το προσωπικό 

συντήρησης -Θόρυβος 

Πίνακας 15 : 'Εμμεσες επιπτώσεις δραστηριοτήτων και αξιολόγηση τους 
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5. 2.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΙΣΡΟΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΠΤΟΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

-Υγρά απόβλητα -Ρύπανση 

Διαρροή στο -Αέριοι Ρύποι περιβάλλοντος 

λεβητοστάσιο -Οσμές - Κίνδυνος για τους ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

ευρισκόμενους στο 

ίδρυμα 

-Ρύπανση 

-Στερεά απορρίμματα περιβάλλοντος 

Σεισμός -Υγρά απόβλητα -Πιθανοί κίνδυνοι για ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

-Αέριοι ρύποι το προσωπικό 

-Θόρυβος -Ρύπανση εδάφους 

υπεδάφους 

-Στερεά απορρίμματα -Κίνδυνος για τους 

-Υγρά απόβλητα παρευρισκόμενους 

Πυρκαγιά -Αέριοι Ρύποι -Ρύπανση εδάφους ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

-Θόρυβος και ατμόσφαιρας 

-Οσμές 

Πίνακας 16 : Αξιολόγηση επιπτώσεων σε περίπτωση κινδύνου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.2.5 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Εισροές και Χαρακτηρισμός 
Αποδέκτης Δραστηριότητες Αξιολόγηση επLπτωσης 

-Η/Υ 
- Συσκευασίες 2,14/4 

Έδαφος τροφίμων Λίγο σημαντική 

-Χαρτί 

-Τρόφιμα 

Αέρας/ Ατμόσφαιρα -Φυσικό αέριο 3,4/4 Σημαντική 

-Καύσιμα 

-Χαρτί 

-Νερό 

Νερό/Υδάτινοι -Χημικά Ο, 75/4 Μη σημαντική 

πόροι καθαρισμού 

-Λύματα 

Πίνακας 17 : Τελική αξιολόγηση επιπτώσεων 

Με βάση την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και τον διαχωρισμό τους ανάλογα με τον τελικό 
τους αποδέκτη (Έδαφος, Αέρας/Ατμόσφαιρα, Νερό/Υδάτινοι πόροι) συμπεραίνουμε ότι ο 
επηρεαζόμενος στον μεγαλύτερο βαθμό αποδέκτης των δραστηριοτήτων είναι η ατμόσφαιρα ( με 
Χα~ακτηρισμό επίπτωσης "Σημαντική"). Γίνεται αντιληπτό ότι οι μελλοντικές επεμβάσεις θα 
Πρεπει να έχουν σαν πρώτη προτεραιότητα τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων 
Που αφορούν τον αποδέκτη αυτό . 

5.3 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Για την Χρονική περίοδο μιας εβδομάδας έγινε η καταμέτρηση σταθμευμένων οχημάτων κατά 
Κατηγορία (αυτοκίνητα, δίκυκλα) με σκοπό την εκτίμηση της όχλησης για τις εγκαταστάσεις του 
Τ.Ε . Ι.. Οι καταμετρήσεις έγιναν υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του Τ.Ε . Ι . (εντός της περιόδου 
διεξαγ · · · ' θ ' φ ' ωγης μαθημάτων) για να διασφαλιστει η παρουσια του πραγματικου αρι μου οιτητων , 
Ι<αθηγη · . των και του προσωπικου . 
Επιπλ · . οο οο • · • · δ · , εον οι μετρήσεις έλαβαν χώρα απο τις 12 -13 εκτιμωντας οτι αυτη την περιο ο καθε 

η~ερας παραβρίσκεται η πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να καταμετρηθεί ο 
μεγιστος αριθμός οχημάτων. 
Η καταμέτρηση έγινε με βάση τους χώρους στάθμευσης για κάθε κτήριο του Τ.Ε . Ι. ώστε να 
~~~άζεται κάθε χώρος ξεχωριστά και επιπλέον για την εκτίμηση της κίνησης των οχημάτων γύρω 

0 τις εγκαταστάσεις . 
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ΔΕΥΤΕΡΑ 16/5/2011 (12:30 - 13:00) 

ΗΜΕΡΑ 1 Αυτοκίνητα Μηχανές Ποδήλατα Φορτηγά 

Περιμετρικά 152 9 5 5 

Εστιατόριο 97 ο ο ο 

Ρ3 63 ο ο ο 

PAOll 30 12 ο ο 

Ρ5 36 16 ο ο 

Ρ Σ.Δ.Ο. 180 20 ο 1 

Ρ εργ . ατμών 18 6 ο ο 

Ρ κτιρίου (Ζ) 83 19 ο 2 

Ρ .γηπέδου 60 7 ο ο 

Ρκυλικείου 27 16 ο ο 

ΣΥΝΟΛΟ 746 105 5 8 

ΤΡΙΤΗ 17 /5/2011 (12:00 - 12:30) 

ΗΜΕΡΑ 2 Αυτοκίνητα Μηχανές Ποδήλατα Φορτηγά 

Περιμετρικά 166 9 5 4 

Εστιατόριο 91 8 ο ο 

Ρ3 69 3 ο ο 

PAOll 34 8 ο ο 

Ρ5 33 2 ο ο 

ΡΣΔΟ 167 20 ο ο 

Ρ εργ.ατμών 21 ο ο ο 

Ρκτιρίου(Ζ) 87 30 ο 2 

Ρ .γηπέδου 67 5 ο ο 

, Ρ. κυλικείου 15 34 ο 2 

ΣΥΝΟΛΟ 750 119 5 8 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/5/2011 (12:30 -13:00) 

ΗΜΕΡΑ 3 Αυτοκίνητα Μηχανές Ποδήλατα Φορτηγά 

. Περιμετρικά 201 6 1 ο 

~ Εστιατόριο 89 8 ο 3 

Ρ3 73 3 ο ο 
' 

PAOll 28 15 2 ο 

Ρ5 46 3 1 ο 
~ 

ΡΣΔΟ 168 21 ο ο 

._!' εργ.ατμών 12 2 ο ο 

Ρ κτιρίου(Ζ) 75 26 2 3 

_ Ρ.γηπέδου 50 9 ο ο 

Ρ . κυλικείου 10 40 ο 1 

~ ΣΥΝΟΛΟ 752 133 6 7 

69 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΕΜΠΤΗ 18/5/2011 (12:30 - 13:00) 
ΗΜΕΡΑ 4 Αυτοκίνητα Μηχανές Ποδήλατα Φορτηγά 

Περιμετρικά 192 4 3 ο 

Εστιατόριο 80 10 ο ο 

Ρ3 73 3 ο ο 

PAOll 27 12 1 ο 

Ρ5 65 2 1 ο 

ΡΣΔΟ 150 20 ο ο 

Ρ εργ . ατμών 12 2 ο ο 

Ρ κτιρίου (Ζ) 65 17 2 2 
Ρ .γηπέδου 70 23 ο ο 

Κυλικείο 10 45 ο 1 
ΣΥΝΟΛΟ 744 138 7 3 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/5/2011 (12:30 - 13:00) 
ΗΜΕΡΑ 5 Αυτοκίνητα Μηχανές Ποδήλατα Φορτηγά 

Περιμετρικά 181 9 1 ο 

Εστιατόριο 82 7 1 ο 

Ρ3 45 3 ο ο 

PAOll 20 10 ο ο 

PS 41 16 1 ο 

ΡΣΔΟ 102 7 ο ο 

Ρ εργ.ατμών 14 5 1 ο 

Ρ κτιρίου (Ζ) 58 9 1 2 

Ρ .γηπέδου 35 8 ο ο 

Ρ . κυλικειο 9 26 ο 1 

ΣΥΝΟΛΟ 587 100 5 3 

Πίνακας 18: Καταγραφή πλήθους μέσων μεταφοράς στους χώρους στάθμευσης του 
Τ . Ε . Ι. Πειραιά 
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Ποδήλαrα 

1% 

Εβδομαδιάια καταμέτρηση οχημάτων 
Φορτηγά 

Μηχανές 

14% 

1% 

Διάγραμμα 5: Εβδομαδιαία καταμέτρηση οχημάτων στους χώρους στάθμευσης του 
Τ. Ε . Ι . Π ειραιά 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

800 .--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----, 

700 

600 

500 

400 

300 -

200 

ο 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8 Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

8 ΜΗΧΑΝΕΣ 

ο ΠΟΔΗΜΤΑ 

ο ΦΟΡΤΗΓΑ 

Διάγραμμα 6: Γραφική απε ικόνιση εβδομαδιαίας κυκλοφορίας στους χώρους του 

ΤΕΙ Πειραιά 
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5.4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Με στόχο να γ ίνει μια πρώτη εκτίμηση για την συνολική ημερήσια ποσότητα και σύσταση των 
παραχθέντων απορριμμάτων στους χώρους του ιδρύματος με την σημαντική βοήθε ια των 
Προϊστάμενων των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. , καταγράφηκε η ποσότητα αγαθών που καταναλώνονται 
στον πίνακα που ακολουθε ί. 

ΥΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Εκπομπές (kg C02) 

Πλαστικά ποτήρια καφέ 1.800 941,4 

κουτιά αναψυκτικών 475 248,4 

χάρτινες συσκευασίες χυμού 180 94,1 

συσκευασίες σοκολατούχου 170 88,9 

μπουκάλια νερού 550 287,7 

συσκευασμένα τρόφιμα 230 120,3 

σακουλάκια συσκευασίας 600 313,8 

χαρτοπετσέτες 8.000 4.184,0 

καλαμάκια 1.700 889,1 

ρολά ταμιακής 100 52,3 

Χάρτινες κούτες 70 36,6 

ΣΥΝΟΛΟ 13.875 7.256,6 

Πίνακας 19 : Ημερήσια καταγραφή απορριμμάτων των κυλικείων-εστιατορίου του Τ. Ε . Ι. Πειραιά 
και οι εκλυόμενες ποσότητες C02 . [19] 

Λαμβάνοντας υπ'όψιν επιπλέον τις σημαντικότατες ποσότητες χαρτιού που χρησιμοποιείται για 
ιην διάθεση σημειώσεων από τους διδάσκοντες, για προσωπική χρήση από φοιτητές και 
εργαζόμενους αλλά και των πολυάριθμων αφισών και ανακοινώσεων από τους φοιτητικούς 
συλλ · · · · β · ογους καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ειναι επιτακτικη η αναγκη για μια σο αρη 

Προσπάθεια ανακύκλωσης στην οποία θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στο επόμενο κεφάλαιο . 
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5.5 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Για τη ν κάλυψη των αναγκών της φωταγώγησης, της θέρμανσης, του κλιματισμού και της 
γενικότερης λειτουργίας των μηχανημάτων στους χώρους του ιδρύματος, καταναλώνονται 
σημαντικά ποσά θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας . Με την βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας του 
Τ. Ε. / . συλλέξαμε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες και στο διάγραμμα 
που ακολουθεί. 

5.5.1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΗΝΑΣ 2009 (KWh) 2010 ( KWh) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 304.933 315.252 

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ 246.634 255.835 

ΜΑΡΤΙΟΣ 284.509 307.429 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 198.012 210.916 

ΜΑΙΟΣ 323.462 321.600 

Ι ΟΥΝΙΟΣ 450.680 424.800 

ΙΟΥΛ Ι ΟΣ 402.827 350.400 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 279.767 244.800 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 363.232 340.800 

ΟΚΤΩΒΡ ΙΟΣ 285.500 297.528 

ΝΟΕΜΒΡ Ι ΟΣ 266.067 254.400 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 247.200 206.400 

ΣΥΝΟΛΟ 3.652.823 3.530.160 

Πίνακας 20 : Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι . Πειραιά 2009-2010 

[
- - .. - , ο- ~ . .. • .---
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ΜΗΝΑΣ 2009 ( kg C02 ) 2010 ( kg C0 2 ) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 103.677 107.186 

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ 83.856 86.984 

ΜΑΡΤΙΟΣ 96.733 104.524 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 67.324 71.711 

ΜΑΙΟΣ 109.977 109.344 

ΙΟΥΝΙΟΣ 153.231 144.432 

ΙΟΥΛΙΟΣ 136.961 119.136 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 95.121 83.232 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 123.499 115.872 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 97.070 101.159 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 90.463 86.496 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 84.048 70.176 

ΣΥΝΟΛΟ 1.241.960 1.200.254 

Πίνακας 21 : Εκπεμπόμενοι τόνοι C02 Τ . Ε.Ι . Πειραιά 2009-2010 

Οι παραπάνω υπολογισμοί έγιναν δεχόμενοι ότι εκπέμπονται 0,34 kg C02/kWh με πρώτη 
ύλη τον άνθρακα. 

180,ΟΟ 
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60,ΟΟ 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ C02 

Διάγραμμα 7 : Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε . Ι . Πειραιά 2009-2010 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 

• 2009( kg C02 ) 

• 2010( kg C02 ) 
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5.5.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η θερμικές ανάγκες του ιδρύματος καλύπτονται κυρίως από την χρήση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Συγκεκριμένα το ΤΕΙ Πειραιά τροφοδοτείται από 4 καυστήρες φυσικού αερίου και 2 
πετρελαίου. Η ετήσια κατανάλωση του φυσικού αερίου ανέρχεται περίπου σε 1 GWh ενώ του 
πετρελαίου στις περίπου 200.000 KWh . Δεχόμενοι ότι για το φυσικό αέριο ισχύει 0,18 kg C02/kWh 

και για το πετρέλαιο 0,246 kg C02/kWh προκύπτουν 180.000 kg C02 και 42.900 kg C02 αντίστοιχα . 

Η ποσοστιαία κατανάλωση των παραπάνω φυσικών πόρων παρουσιάζεται στο ακόλουθο 
διάγραμμα. 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

4% 

74% 

• φυσ. αέ ριο 

• Πετρ έλαιο 

ηλεκτρικό ρ ε υμα 

Διάγραμμα 8: Κατανάλωση θερμικής ενέργειας Τ. Ε.Ι. Πειραιά 2009-2010 

5.6 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Σύμφωνα με την πρόχειρη καταμέτρηση των οχημάτων που πραγματοποιήσαμε για μια εβδομάδα 
στους Χώρους στάθμευσης του ιδρύματος, διαπιστώσαμε ότι στις ώρες αιχμής βρίσκονται στο 

Τ. Ε . Ι. περίπου 750 αυτοκίνητα . 
Θα μπορούσαμε επομένως με ασφάλεια να συμπεράνουμε πως την πύλη της σχολής μας περνάνε 
Υύρω στα 1.000 αυτοκίνητα ημερησίως τα οποία με μια μέση εκπομπή C02/Km=lOgr και μια μέση 
Χιλιομετρική απόσταση από το ίδρυμα γύρω στα 15 Km εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα για τις 
ανάγκες της μετακίνησης από και προς την σχολή-7 15km* lOgr/km * l000*2*200 daγs= 60.000.000 

gr/vear ή 60 tn C02 ετησίως (για 200 ημέρες λειτουργίας της σχολής). 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

6.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΡΑΙΑ 
6.1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

1) Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων 
2) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 
3) Διαχείριση νερού 
4) Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 
5) Εφαρμογή συστήματος για τα αυτοκίνητα 
6) Μείωση κατανάλωσης χαρτιού 
7) Περιβαλλοντική ενημέρωση , ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζομένων και 

των φοιτητών του ιδρύματος 

Για την καλύτερη διαχείριση του Τ . Ε . Ι. Πειραιά θα πρέπει ο φορέας (αντιπρόσωπος) που θα 
επωμιστεί το έργο να προβε ί σε μια περιβαλλοντική εξέταση-καταγραφή και εκτίμηση της 

συμπεριφοράς του ιδρύματος . Έχοντας μια πλήρη εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης περνάμε 

στην λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εφικτές επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν. 

Για τον προσδιορισμό αυτών των επεμβάσεων πρέπει να καταγραφούν τα αποτελέσματα από την 
Παρούσα κατάσταση , βασιζόμενα στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο ΤΕΙ. Πιο 

συγκεκριμένα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων και πως αυτά 

επηρεάζουν την περιβαλλοντική συμπεριφορά του Τ . Ε . Ι . . 
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f.A ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝηΚΟΣ VΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 11Ma.. ... 111!1.4 VΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
-· 

Εξοικονόμηση 
Συνολική ετήσια κατανάλωση Τεχνική 
ηλεκτρικής ενέργειας προς τον 

ηλεκτρικής συνολικό αριθμό λειτουργίας των Μείωση 10% υπηρεσία 

1 ενέργειας ωρών διδασκαλίας του ΤΕΙ Πειραιά 

Πανεπιστημίου 
(kWh/h λειτουργίας) 

Συνολική ετήσια κατανάλωση 

Εξοικονόμηση 
θερμικής ενέργειας προς το Τεχνική 

2 θερμικής 
συνολικό αριθμό λειτουργίας των 

Μείωση 10% υπηρεσία 
ωρών διδασκαλίας του 

ενέργειας Πανεπιστημίου ΤΕΙ Πειραιά 

(kWh/h λειτουργίας) 

-
3 Μείωση Συνολική ετήσια κατανάλωση Τμήματα 

κατανάλωσης 
χαρτιού προς τον αριθμό των Μείωση 20% προμηθειών και 
εργαζομένων( kgr χαρτιού/ 

χαρτιού αριθμός εργαζομένων) 
Περ . διαχείρισης 

-
4 Το συνολικό ποσοστό Τμήματα 

Ανακύκλωση απορριμμάτων που Αύξηση 30% προμηθειών και 

- ανακυκλώνεται στο ίδρυμα Περ . διαχείρισης 

5 Μείωση Η συνολική ποσότητα ύδατος Τμήματα 

κατανάλωσης που καταναλώνεται στο ΤΕΙ Μείωση 10% προμηθειών και 

- νερού 
Περ.διαχείρισης 

6 Μείωση αριθμού Ο ημερήσιος αριθμός Τμήμα 

οχημάτων στο οχημάτων που βρίσκονται στη Μείωση 15% περιβαλλοντικής 

--- ίδρυμα σχολή διαχείρισης 

7 Περιβαλλοντική Το ποσοστό των φοιτητών και 

ευαισθητοποίηση εργαζομένων που έχουν Τμήμα 

φοιτητών και παρακολουθήσει - περιβαλλοντικής 

εργαζομένων περιβαλλοντικές ημερίδες και διαχείρισης 

σεμινάρια 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 : Περιβαλλοντικά προγράμματα και στόχοι 
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6.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

6.2.1 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η ζήτηση όπως ε ίναι αναμενόμενο αυξάνεται κατά τους θερινούς μήνες για την κάλυψη των 
αναγκών κλιματισμού των γραφε ίων και των αιθουσών διδασκαλίας και των αμφιθεάτρων. 
Σημαντικό ς παράγοντας για την εξοικονόμηση ηλε κτρικής ενέργειας είναι και ο περιορισμός έως 
της ολικής εξάλε ιψης των φαινομένων αλόγιστης κατανάλωσης είτε λόγω των αυτοσυντηρημένων 

μονάδων κλιματισμού , είτε λόγω της φωταγώγησης χώρων ακόμα και μετά την λήξη των 
δραστηριοτήτων σε αυτούς . Συγκεκριμένα προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις : 

)..> Έλεγχος και συντήρηση εξοπλισμού κλιματισμού 
)..> Π εριοδική αντικατάσταση των λαμπτήρων αμφιθεάτρων, γραφείων και χώρων 

διδασκαλίας με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 
)..> Ενημέρωση προσωπικού για πρακτικές και δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στον 

κλιματισμό, φωτισμό και στη χρήση ηλεκτρικών συσκευών 
);>. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Α.Π.Θ . 

το οποίο μέχρι πρότινος πλήρωνε περίπου 800.000 € στην Δ.Ε.Η . και πλέον στοχεύει 

στο να αρχίσει να πουλάει ρεύμα στην Δ.Ε.Η. με την υλοποίηση ενός πολύ φιλόδοξου 

προγράμματος για εγκατάσταση πάνελ στις ταράτσες και τα αγροκτήματος του 

ιδρύματος . 

6.2.2 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Βέλτιστη επιλογή για λόγους οικονομίας, όσο και για περιβαλλοντικούς, θα ήταν η σταδιακή 
κατάργηση της χρήσης πετρελαίου για την θέρμανση των κτηριακών εγκαταστάσεων του 
ιδρύματος . Έως ότου επιτευχθεί αυτό, υπάρχουν απλές ενέργειες που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στην επιζητούμενη μείωση. Συγκεκριμένα: 

,._ Τοποθέτηση θερμοστατών ώστε να εξαλειφτούν τα συχνά φαινόμενα χρήσης των 

σωμάτων σε ιδιαίτερα ζεστές ημέρες 

)... Συντήρηση των λεβήτων μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου 
)...> Συχνή συντήρηση των σωμάτων (εξαέρωση) 
)..> Κάλυψη των εξωτερικών σωληνώσεων με μόνωση 
)... Β ελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων με διορθωτικές επεμβάσεις στα 

τζάμια, τις στέγες και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο, ώστε να αποφεύγονται οι θερμικές 

απώλε ιες 

78 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.3 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 

Η προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης χαρτιού στο Τ . Ε . Ι. Πειραιά θα πρέπει να βασιστεί 
αφενός στον πε ριορισμό της εκτεταμένης χρήσης του, αφετέρου δε στην πλήρη αξιοποίηση του. 
Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμο το ξεκίνημα ενός προγράμματος ενημέρωσης με αντικε ιμενικό 
στόχο την μείωση της κατανάλωσης του χαρτιού έως το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 κατά 20%. 
Οι δράσε ις του προγράμματος αυτού εστιάζονται στα εξής σημεία : 

).> Χρήση και των δύο όψεων στην εκτύπωση και την φωτοαντιγραφή 
>- Αναπαραγωγή εντύπων μετά από ακριβή προσδιορισμό αναγκών 
~ Επέκταση της χρήσης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθώς και της 

ηλεκτρονικής διάθεσης σημειώσεων από τους διδάσκοντες 
Ενθάρρυνση των φοιτητικών παρατάξεων για μείωση των διαφόρων αφισών και λοιπών 

ανακοινώσεων στο μικρότερο δυνατό, με εναλλακτική την ανάρτηση τους στις ιστοσελίδες 

τους 

Επαναχρησιμοποίηση των παλαιών χαρτιών μονής όψης για εκτύπωση πρόχειρων εργασιών 

~ Τοποθέτηση προσωπικών κωδικών στα φωτοτυπικά μηχανήματα και τήρηση ονομαστικού ή 
τμηματικού αρχείου στην παράδοση του χαρτιού 

Πέρα από το οικονομικό όφελος, προκύπτει και περιβαλλοντικό όφελος καθώς η μείωση της 
κατανάλωσης χαρτιού οδηγεί και σε μείωση της παραγωγής χαρτιού . 

Έτσι έχουμε μείωση της αποψίλωσης των δασών για παραγωγή χαρτιού, αποφυγή χρήσης χημικών 
ουσιών κατά την επεξεργασία του χαρτιού, μείωση κατανάλωσης νερού, ενέργειας και μείωση των 

Παραγόμενων ρύπων από την κατανάλωσή της. Επιπλέον, με την συνετή χρήση, θα εξαλειφτούν 
και τα φαινόμενα παντελούς έλλειψης χαρτιού τα οποία εμφανίστηκαν το προηγούμενο εξάμηνο 

ττροερχόμενα βεβαία ως και από την ολοένα χαμηλότερη χρηματοδότηση . 

6.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

Αναλογιζόμενοι την κακή συνήθεια όλων μας να μετακινούμαστε ο καθένας με το αυτοκίνητο του, 
ττιστεύουμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα ευεργετική η εφαρμογή του προγράμματος carpool ώστε να 

μειωθεί ο αριθμός των αυτοκινήτων τουλάχιστον κατά 10% σε πρώτη φάση. 
Το εταιρικό carpooling συγκεκριμένα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 
εταιρίες, πανεπιστήμια, ιδρύματα κ.λπ . να δημιουργούν ένα κοινό λογαριασμό για τα μέλη τους, 
δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα κίνητρο και το μέσο ώστε άτομα που εργάζονται στον ίδιο χώρο 
να έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται τις διαδρομές με συναδέλφους, συμφοιτητές κ.λ.π. Το 
εγχείρημα αυτό είναι μια καινοτομία του carpooling.gr με σκοπό να προαχθεί η ιδέα του 
carpooling μέσα από κλειστές ομάδες συνεργατών, συναδέλφων, συμφοιτητών κ.λπ .. Με το 
Ττρόγραμμα να τρέχει ήδη στο Ε . Μ . Π. με επιτυχία, θα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο να ξεκινήσει αυτή 

η όμορφη όσο και χρήσιμη προσπάθεια και στην σχολή μας . 
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6.5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Για την επιτυχία του προγράμματος είναι μείζονος σημασίας η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού 
σχετικά με τον τομέα της ανακύκλωσης. Είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία του εκάστοτε 

συστήματος ανακύκλωσης να γίνε ι αντιληπτός ο στόχος της προσπάθειας μείωσης τόσο της 

Ποσότητας που παράγεται καθημερινά αλλά και αύξηση του ποσοστού αυτής που οδηγείται στην 
ανακύκλωση . Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δραστηριότητες στο Τ.Ε . Ι . είναι εμφανές ότι τα 

μεγαλύτερα ποσοστά της παραγωγής απορριμμάτων έχουν το πλαστικό και το χαρτί. 

Τα απορρίμματα αυτά οδηγούμενα στην ανακύκλωση εξασφαλίζουν την μείωση των 
απορριπτόμενων υλών επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση τους καθώς κατά την ανακύκλωση 

ανακτάται σημαντικό ποσοστό της αρχικής ποσότητας . Για την επίτευξη του πλάνου ανακύκλωσης 

βασικό στοιχε ίο, πέ ραν της ενημέρωσης, είναι ο ορθός σχεδιασμός του με πρώτιστη μέριμνα την 
σωστή διάταξη των κάδων ανακύκλωσης. Με τον όρο σωστή διάταξη ορίζουμε την τοποθέτηση 

των κάδων σε σημεία και χώρους όπου θα έχουν την βέλτιστη χρήση και στην σωστή ποσότητα. 

Για παράδειγμα τους χώρους του εστιατορίου και του κυλικείου, στα κτήρια της Σ .Τ . ΕΦ . , όπου 
υπάρχει ευρε ία κατανάλωση ειδών με πλαστικό περιτύλιγμα ή χαρτοπετσέτες οι μπλε κάδοι 
είναι απαραίτητοι. Στο συγκεκριμένο σημείο όντως υπάρχουν όμως είναι οι μοναδικοί στο Τ.Ε . Ι . , 
γεγονός που δηλώνε ι τον ανισομερή καταμερισμό τους. 

Οι κάδοι αυτοί είναι εξωτερικής χρήσεως και μεγάλοι σε όγκο άρα δεν εξυπηρετούν τους 
εσωτερικούς μικρούς σχετικά χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία κ.α.) . 

Σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν κάδοι γενικής χρήσεως όπου τοποθετούνται κάθε λογής 
απορρίμματα (πλαστικό, χαρτί, τρόφιμα κ . α.) με αποτέλεσμα η ανακύκλωση των ενδιαφερόμενων 

υλικών να γίνεται πολυπλοκότερη καθώς προϋποτίθεται διαλογή. Κατά συνέπεια για την 
ευκολότερη συλλογή και μεταγωγή των απορριμμάτων προς ανακύκλωση, η τοποθέτηση κάδων 

για ξεχωριστά είδη θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη . Η τοποθέτηση τέτοιων κάδων σε κάθε διδακτικό 

Χώρο είναι επιβεβλημένη για την απευθείας απόρριψη κάθε είδους εξαλείφοντας κάθε είδους 
δικαιολογία για την μη ύπαρξη κάδων. 
Είναι σημαντικό να τονισθεί το γεγονός ότι ακόμα και αν τοποθετηθούν αυτοί οι κάδοι το πρώτο 
και σημαντικότερο βήμα είναι η κατανόηση κάθε ατόμου για την σημασία της δραστηριότητας της 
ανακύκλωσης. Με σκοπό την ενημέρωση αυτή, θα ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, η διοργάνωση 
μιας ημερίδας αλλά και η καθημερινή προώθηση της ανακύκλωσης στα πλαίσια του 

Προγράμματος "Πράσινο Τ . Ε . Ι . Πειραιά" για το οποίο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά σε επόμενο 
Κεφάλαιο. 
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6.6 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Στα πλαίσια της ανακύκλωσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού μεταφοράς και 
επεξεργασίας των υλών που ανακυκλώθηκαν. Είναι αντιληπτό ότι το Τ.Ε.Ι . δεν διαθέτει αυτόν τον 
εξοπλισμό με αποτέλεσμα να απαιτείται η συνεισφορά άλλων εξωτερικών οργανισμών (κρατικών 
ή ιδιωτικών). 

Οι οργανισμοί αυτοί διαθέτουν τον εξοπλισμό, τεχνογνωσία και επιπλέον εργάζονται 
επαγγελματικά επί του θέματος . Το σχέδιο είναι η συλλογή των απορριμμάτων ανά είδος από 

το Τ. Ε.Ι . (διαφορετικοί κάδοι) και μεταφορά τους από οχήματα των εταιριών ανακύκλωσης που θα 
επιλεγούν για ανακύκλωση. 

Η συνεργασία με αυτές τις εταιρίες, εκτός του ότι προάγει την ανακύκλωση εντός του ιδρύματος 
άρα βελτιώνει την περιβαλλοντική συμπεριφορά του, μπορεί κατά πάσα πιθανότητα να αποδώσει 
επιπλέον καρπούς. 

Λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο γεγονός της έλλειψης χαρτιού (εαρινό εξάμηνο 2011) για την 
διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου, η προοπτική χρήσης εσόδων από την ανακύκλωση ή χρήση 
ανακυκλωμένου χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ε.Ι. φαντάζει επιβεβλημένη . 

Οι εταιρίες αυτές επικεντρώνονται στις εξής λειτουργίες: 

1) Συλλογή 

2) Μεταφορά 
3) Διάθεση 

Επιπλέον κάποιες από αυτές προσφέρουν την επιλογή μελέτης-οργάνωσης του προγράμματος 
ανακύκλωσης που ταιριάζει καλύτερα. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των εταιριών είναι : 

1) Διαθέτουν τα απορριμματοφόρα-φορτηγά για την μεταφορά των απορριμμάτων 
2) Προβαίνουν σε διαλογή των ανακυκλώσιμων ειδών από το ολικό μείγμα 
3) Διαθέτουν στους χώρους του φορέα (π.χ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά) κάδους ανακύκλωσης 

6.7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ 

Με στόχο την μείωση της κατανάλωσης του νερού κατά 10% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 

Προχωρούμε στις εξής προτάσεις: 

~ Τοποθέτηση συσκευών μειωμένης ροής σε όλα τα καζανάκια και τις βρύσες με στόχο την 
αποφυγή φαινομένων αλόγιστης χρήσης του νερού 

).> Την απαγόρευση του πλυσίματος οχημάτων αν και δεν είναι συχνά τέτοια περιστατικά 
).> Την διαρκή ενημέρωση με τοιχοκόλληση αφισών και την διανομή ενημερωτικού υλικού με 

στόχο την προώθηση του προγράμματος 
).> Συνετή κατανάλωση του κατά το πότισμα των φυτών και δέντρων στους χώρους του 

ιδρύματος 
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6.8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 

Μια ενδεχόμενη επένδυση σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στο Τ. Ε . Ι . Πειραιά θα μπορούσε 
να καλύψει ένα μέρος των ενεργειακών αναγκών του ιδρύματος. Όσον αφορά το κατά πόσο μια 
τέτοια ενέργεια θα είναι συμφέρουσα ή μη, καθώς και για τις τεχνικές τις λεπτομέρειες, 
προτείνεται μια διατμηματική μελέτη και στην συνέχεια την κήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού , ώστε 
να ανατεθεί σε τεχνική εταιρία. Μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση στο θέμα αυτό έγινε από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το ΑΠΘ προκειμένου να προσαρμοστεί και να αντέξει 
στις δύσκολες συνθήκες οικονομικής κρίσης, έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα αυτοδιαχείρισης και αξιοποίησης ιδίων πόρων και εσόδων. Με στόχο το Α.Π . Θ . να 
γίνει το πρώτο οικολογικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, μία από τις δράσεις που έχει αναπτύξει 
αφορά την ένταξή του στο πρόγραμμα "ΗΛΙΟΣ" για την αξιοποίηση αγροτικών εκτάσεων του 
Πανεπιστημίου, με σκοπό την πράσινη ανάπτυξη και την παραγωγή εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας. Το Α.Π.Θ . υπέβαλλε πρόταση προκειμένου να εντάξει 5.000 στρέμματα γεωργικών 
εκτάσεων της πανεπιστημιακής κοινότητας, χαμηλής αξίας και παραγωγικότητας. Με την ένταξη 
στο πρόγραμμα, το Α.Π.Θ. προσδοκά, από τη συνεκμετάλλευση, να κερδίσει περίπου 10 εκ. ευρώ, 

ετησίως, τα οποία θα υποκαταστήσουν μέρος των χαμένων δημόσιων εσόδων του. 
Η παραπάνω δράση αφορά μόνο μία από τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει οι 
Πρυτανικές Αρχές του Α.Π . Θ . και που χαρακτηρίζονται από την καινοτομία τους, καθώς πολλές 
από αυτές εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε ελληνικό πανεπιστήμιο. 

6.9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" 

Ιδιαίτερα σημαντική από τις πρώτες ενέργειες που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στο Τ.Ε . Ι. , έως 
και μια ενδεχόμενη περιβαλλοντική δήλωση και συμμόρφωση είτε με το EMAS, είτε με το 150 

140001 είναι η θέσπιση μιας ομάδας αποτελούμενης από εθελοντές φοιτητές, καθηγητές και 
όποιον άλλο ενδιαφέρεται να βοηθήσει. Στις αρμοδιότητες τους θα είναι η διοργάνωση ημερίδων 
νια την ενημέρωση σε περιβαλλοντικά ζητήματα ώστε να καλλιεργηθεί σταδιακά μια 
Περιβαλλοντική συνείδηση. Η διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τις προσπάθειες μείωσης 
στην κατανάλωση του νερού, του χαρτιού, αύξηση της ανακύκλωσης και γενικότερα ο έλεγχος για 

την τήρηση του νέου οικολογικού προφίλ της σχολής. Η προσπάθεια αυτή αρχικά θα έχει 
ανεπίσημο χαρακτήρα, αλλά στη συνέχεια το "Πράσινο ΤΕΙ Πειραιά" θα είναι αρμόδιο για τους 

εσωτερικούς ελέγχους που προβλέπονται από τα Σ.Π .Δ . Στα πλαίσια της αρχικής ενημέρωσης για 

την προσπάθεια που ευελπιστούμε να ξεκινήσει στο Τ.Ε.Ι . Πειραιά, κατασκευάστηκαν και οι 

ακόλουθες αφίσες : 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ξεκίνησε το Μάιο του 2011 με την συλλογή πληροφοριών μέσω του 
διαδικτύου για την υπάρχουσα εμπειρία σε δράσεις και εφαρμογές περιβαλλοντικής διαχείρισης . 
Συλλέχθηκαν στοιχεία από πρωτοπόρα στον τομέα αυτό πανεπιστήμια τόσο του εσωτερικού όσο 
και του εξωτερικού με σκοπό μία πρώτη γνωριμία με το αντικείμενο που επρόκε ιτο να 

μελετήσουμε. Στα πανεπιστήμια αυτά έχει καλλιεργηθεί μια οικολογική συνείδηση τόσο στους 
σπουδαστές, όσο και στους εργαζομένου ς και του ς επισκέπτες τους αποτέλεσμα της οποίας ε ίναι 

οι πολυάριθμες δράσεις και επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις τους. 
Σ υγκε ιφιμένα, καταγράφηκε ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών που ποικίλει ανάλογα με τα 
οικονομικά δεδομένα, την τοποθεσία και τις ανάγκες του κάθε ιδρύματος. Συνηθέστερες 

εφαρμογές ε ίναι αυτές που αποσκοπούν στην βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος μέσω 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανακύκλωσης και της διαχε ίρισης των φυσικών πόρων. 

Μέσω των εφαρμογών αυτών, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της κατανάλωσης των φυσικών 
Πόρων με οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη . Η στροφή που παρατηρείται τα τελε υταία έτη 
Προς τις δράσεις αυτές ε ίναι άμεσο αποτέλεσμα της ολοένα και μεγαλύτερης παγκόσμιας 

ανάγκης για οργανισμούς και επιχειρήσεις φιλικούς προς το περιβάλλον . Οργανισμούς δηλαδή 
Που δεν παράγουν το προϊόν ή την υπηρεσία μη αναλογιζόμενοι το περιβαλλοντικό κόστος, αλλά 
εναρμονισμένους με το περιβάλλον που ανήκουν. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε μια τέτοια 

Προσπάθεια θα πρέπει να είναι πρωτοπόρα προάγοντας την περιβαλλοντική συνείδηση 

ξεκινώντας εκ των έσω . Η προσπάθειες αυτές πολιτικοποιούνται και οργανώνονται μέσω των 
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π . Δ.) τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα και 
εφαρμόζονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα προγράμματα αυτά, στοχεύουν αρχικά στην 
καταγραφή των εισροών και των εκροών των δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου που επιθυμεί να 

εναρμονιστεί με αυτά. Με την καταγραφή αυτή, επιτυγχάνεται η ποσοτικοποίηση της 

υφιστάμενης κατάστασης και είναι έτσι ευκολότερο να τεθούν στόχοι σε βάθος ορισμένου χρόνου 
νια την βελτίωση της. 

Τα Σ.Π.Δ . επιπλέον δεν βοηθούν μόνο στην αρχική επισκόπηση αλλά και στο διαρκή έλεγχο της 
εφαρμογής του προγράμματος μέσω εσωτερικών ελέγχων και διαρκής βελτίωσης. Τα βασικότερα 
Σ.Π . Δ . είναι τα διεθνούς πιστοποίησης 150 14001:2004 και το EMAS 11, τα οποία περιγράφουν 
επακριβώς τις απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρμογή τους από οποιονδήποτε οργανισμό. 

Βασικό χαρακτηριστικά και των δύο είναι η αρχική επισκόπηση των λειτουργιών και της επίδρασής 
τους στο περιβάλλον. Ακολουθεί η αξιολόγηση του αντίκτυπου των λειτουργιών και εν' συνεχεία 

εξετάζονται προτάσεις βελτίωσης . 
Χαρακτηριστική είναι η διαδικασία του συνεχούς ελέγχου Σχεδιασμού -Δράσης-Αξιολόγησης
Διορθωτικών Κινήσεων που αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της εξεταζόμενης παραμέτρου . 
Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς όχι μόνο οδηγεί στην επιθυμητή βελτίωση 
αλλά επίσης προωθεί και την εξυγίανση της καθολικής περιβαλλοντικής-ενεργειακής 
συμπεριφοράς του εξεταζόμενου οργανισμού . 
Η υιοθέτηση ενός τέτοιου προτύπου αποτελεί σημαντικό βοήθημα για έναν οργανισμό ο οποίος 
Προτίθεται να βελτιώσε ι τον ενεργε ιακό-περιβαλλοντικό του αντίκτυπο . 
Η επιλογή του Τ . Ε.Ι. Πειρα ιά για την μελέτη μιας ενδεχόμενης εφαρμογής ενός Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έγινε τόσο λόγω της εγγύτητας μας στο ίδρυμα όντας φοιτητές του , 
όσο Ι<αι λόγω της θέση ς του και του πληθυσμού του. Συγκεκριμένα, το Τ. Ε . Ι . Πειραιά βρίσκεται σε 
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ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως ο δήμος Αιγάλεω και φιλοξενεί περίπου 16.000 φοιτητές και 
εργαζομένου ς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 2011. Αποτελώντας έναν πολύπλευρο από 

άποψη ς δραστηριοτήτων χώρο παρουσιάζε ι χαρακτηριστικά άξια μελέτης όπως η ενεργε ιακή 
κατανάλωση και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του . Αυτές οι δύο πτυχές είναι εξαιρετικά 

σημαντικές και κατά συνέπεια επιλέχθηκαν ως αντικείμενο αυτής της πτυχιακής . Αναλογιζόμενοι 

αρχικά το μεγάλο πληθυσμό που εργάζεται, μορφώνεται εντός του Τ.Ε.Ι. διαπιστώνουμε έπειτα 

από έρευνα στις ενεργειακές καταναλώσεις που παρουσιάζονται την ενεργοβόρα δράση του . 

Αμεσο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτό είναι οι αυξημένες 
απαιτήσε ις του σε ενέργε ια και οι απορρίψεις στο περιβάλλον . Για την συλλογή των 

απαιτούμενων στοιχε ίων ενεργε ιακής κατανάλωσης χρε ιάστηκε να αποταθούμε στην τεχνική 

υπηρεσία και στην διοίκηση του Τ . Ε . Ι . . 
Για τον υπολογισμό του πληθυσμού του Τ . Ε.Ι . απευθυνθήκαμε στην γραμματεία κάθε τμήματος 
ώστε να έχουμε μια σαφή εικόνα του πληθυσμού του ιδρύματος . 
Πρέπει ωστόσο να τονίσουμε ότι τα στοιχεία από τις γραμματείες δεν αντιστοιχούν στον 
Πραγματικό πληθυσμό λόγω της απόκλισης μεταξύ των εγγεγραμμένων φοιτητών και των 

ενεργών. Ασφαλέστερη προσέγγιση μπορεί να γίνει μέσω του καταγεγραμμένου αριθμού 

σταθμευμένων οχημάτων σε συνδυασμό με εκείνους που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς για την προσέλευση τους . 

Η καταγραφή αυτή, έγινε σε περίοδο κανονικής λειτουργίας της σχολής, στο μέσο του εξαμήνου, 
ώστε να υπολογισθεί η μέγιστη ημερήσια προσέλευση . 
Διήρκησε μια εβδομάδα σε ώρες αιχμής (12:00-13:00) και τα αποτελέσματα της καταγράφηκαν 
και απεικονίσθηκαν σε πίνακες και διαγράμματα. Επιπλέον μέσω της καταγραφής αυτής 

συμπεράναμε ότι υπάρχει έλλειψη χώρων στάθμευσης και καταφέραμε να υπολογίσουμε τη 

συνολική ποσότητα C02 που εκλύεται. 
Επ' αυτού αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά την έλλειψη χώρων στάθμευσης ένας παράγοντας 
είναι η συνήθεια κάθε φοιτητή, καθηγητή και εργαζόμενου να προσέρχεται στο Τ.Ε . Ι. με το δικό 
του όχημα. Κατά συνέπεια είναι λογικό να παρουσιάζεται συμφόρηση στους χώρους στάθμευσης. 

Εξετάζοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο συλλέξαμε στοιχεία σχετικά με τα απορρίμματα που 
παρουσιάζονται στους χώρους σίτισης του ιδρύματος. Τα στοιχεία αυτά συλλέχθηκαν με την 

βοήθεια των εργαζομένων στους χώρους σίτισης και έτσι σχηματίστηκε μια εικόνα σχετικά με τις 
Ποσότητες και το είδος των απορριμμάτων . Βάσει αυτής υπολογίστηκαν οι εκλυόμενοι τόνοι C02 

για την παραγωγή των συσκευασιών, οι οποίοι δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στους χώρους του 

ιδρύματος όμως αποτελούν έμμεση μόλυνση του περιβάλλοντος. 
Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω προτάθηκαν ενεργειακές και περιβαλλοντικές επεμβάσεις και 
τέ θηκαν στόχοι όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 για την άμεση βελτίωση του 
Περιβαλλοντικού αποτυπώματος . Για την πραγμάτωση τους είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση 

και η εκτενής ενημέρωση των φοιτητών και των εργαζομένων με σκοπό την προώθηση της 
οικολογικής συνείδησης. Απώτερος στόχος της προσπάθειας είναι η εναρμόνιση με κάποιο 
Πε ριβαλλοντικό πρότυπο η οποία θα απέφερε οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη . Μια τέτοια 
επιτυχία θα ήταν ιδιαιτέρως σημαντική τόσο για το ίδρυμα μας όσο και για την Ελληνική 
ε κπαίδευση γενικότερα αποδεικνύοντας ότι ένα εγχώριο πανεπιστήμιο μπορεί να καταφέρει να 
συμβαδίσει με τα παγκόσμια πρότυπα και απαιτήσεις της εποχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ-ΠΙΝΑΚΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΙΚΟΝΕΣ 

1) Ε ικόνα 1: Συστοιχίες φωτοβολταϊκών πλαισίων του πανεπιστημίου Princeton 
(σελ. 12) [7] 

2) Εικόνα 2: Πρόσοψη του κτηρίου προμήθειας ποδηλάτου και οδικής βοήθειας του Tufts 
Uniνe rs ity (σελ.25 ) [5] 

3) Εικόνα 3 : Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας υλοποίησης ενός περιβαλλοντικού 
συστήματος σύμφωνα με το EMAS 11 (σελ . 38) [9] 

4) Εικόνα 4 : Σχηματική αναπαράσταση των σταδίων υλοποίησης της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (σελ.45) [10] 

5) Εικόνα 5 : Συστατικά υγρών αποβλήτων (σελ . 58) [12] 

6) Εικόνα 6 : Κάτοψη κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του Τ.Ε.Ι. Πε ιραιά 
(σελ. 62) 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1) Διάγραμμα 1 : Καταμερισμός χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων του Uniνersity of lowa 

(σελ .. 18) [3] 

2) Διάγραμμα 2: Καταμερισμός εκπομπών CΟ2 του Harper Adams Uniνersity (σελ.19) (6] 

3) Διάγραμμα 3 :Καμπύλη παραγωγής αποβλήτων του Bristol Uniνersity (σελ.23) (4] 

4) Διάγραμμα 4 : Μέση ποιοτική σύσταση οικιακών αποβλήτων (σελ.53) (4] 

5) Διάγραμμα 5: Εβδομαδιαία καταμέτρηση σταθμευμένων οχημάτων στους χώρους 

στάθμευσης του ΤΕΙ. (σελ . 71) 

6) Διάγραμμα 6: Γραφική απεικόνιση εβδομαδιαίας κυκλοφορίας στους χώρους του ΤΕΙ Πειραιά 
(σελ. 71) 

7) Διάγραμμα 7: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε . Ι . Πειραιά 2009-2010 

(σελ . 74) 

8) Διάγραμμα 8 : Κατανάλωση θερμικής ενέργειας Τ.Ε . Ι. Πειραιά 2009-2010 (σελ.75) 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

1) Πίνακας 1: Κατάταξη των διεργασιών μετατροπής της βιομάζας σε ενέργεια (σελ . 15) 

2) Πίνακας 2: Αντικατεστημένες ποσότητες άνθρακα συγκριτικά με τις μειωμένες εκπομπές C02 

(σελ. 16) (3] 
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3) Πίνακας 3: Εγκατεστημένες ενεργε ιακές επεμβάσεις του uniνersity of lowa (σελ . 17) (3) 

4) Πίνακας 4: Απαιτήσεις ανακυκλωμένων ειδών (σελ.21) [1] 

5) Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανομή ανακυκλώσιμων ειδών (σελ.22 ) (4) 

6) Πίνακας 6: Εγκατεστημένες επεμβάσεις πανεπιστημίων του εξωτε ρικού 

(σελ. 25 ) 

7) Πίνακας 7: Μεταβολή Μ.Π.Α. ανάλογα την ανάπτυξη των χωρών (σελ . 53) (11) 

8 ) Πίνακας 8: Ειδικό βάρος κυριότερων συστατικών απορριμμάτων σε χώρες τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (σελ . 54) (11) 

9) Πίνακας 9: Τυπικές τιμές υγρασίας απορριμμάτων(% κ . β . ) (σελ. 55) (11) 

10) Πίνακας lΟ : Θερμιδικό περιεχόμενο απορριμμάτων (σελ. 56) (11) 

11) Πίνακας ll :Τυπικές πυκνότητες απορριμμάτων (σελ.57) [11] 

12) Πίνακας 12: Καταγραφή πλήθους μέσων μαζικής μεταφοράς στους χώρους στάθμευσης του 

Τ . Ε.Ι . Πειραιά (σελ . 61) 

13) Πίνακας 13 :Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση επιπτώσεων (σελ . 63) 

14) Πίνακας 14: Άμεσες επιπτώσεις δραστηριοτήτων και αξιολόγηση τους 

(σελ. 65) 

15) Πίνακας 15 : Έμμεσες επιπτώσεις δραστηριοτήτων και αξιολόγηση τους 

(σελ. 66) 

16) Πίνακας 16: Αξιολόγηση επιπτώσεων σε περίπτωση κινδύνου (σελ . 67) 

17) Πίνακας 17: Τελική αξιολόγηση επιπτώσεων (σελ. 68) 

18) Πίνακας 18 : Καταγραφή πλήθους μέσων μεταφοράς στους χώρους στάθμευσης του Τ . Ε.Ι . 

Πειραιά (σελ. 69) 

19) Πίνακας 18: Ημερήσια καταγραφή απορριμμάτων των κυλικείων-εστιατορίου του Τ . Ε . Ι . 

Π ε ιραιά και οι εκλυόμενες ποσότητες C02 (σελ.72) 

20) Πίνακας 19: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο Τ.Ε . Ι . Πειραιά το 2009-2010 (σελ. 73) 

21) Πίνακας 20: Εκπεμπόμενοι τόνοι C02 Τ . Ε . 1 . Πειραιά 2009-2010 (σελ. 74) 

22) Πίνακας 21: Πε ριβαλλοντικά προγράμματα και στόχοι (σελ. 77) 
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Φωτογραφίες ΤΕΙ Πειραιά 

Διαθέσιμα μέσα ανακύκλωσης-διάθεσης απορριμμάτων 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κυλικείο Τ.Ε.Ι Πειραιά Αμφιθέατρο Χατζηvικολάου 

Εστιατόριο Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πειραιά 
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