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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα
ππνινγηζκνχ
ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα ζε εηαηξία πψιεζεο
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα απνηειεί
εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο
θαη ηεο
ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο κηαο εηαηξίαο φπσο ε ΐ.ΚΏΤΚΏ Ώ.Β. κε ζθνπφ ηελ
πεξηβαιινληηθή βειηηζηνπνίεζε κέζα απφ πξφηαζεο γηα βειηίσζε ηνπ
θφζηνπο κέζα απφ ζπλερείο επελδχζεηο.
Ώξρηθά, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα,
εμεηάζηεθαλ νη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο βαζηθέο αλζξσπνγελείο πεγέο εθπνκπψλ θαη θαηά
πφζν απηέο επεξεάδνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο . ηε ζπλέρεηα έγηλε
αλάιπζε ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα γηα εηαηξίεο
πψιεζεο. Παξάιιεια παξνπζηάζηεθαλ θαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο κηαο
κεζνδνινγίαο απνγξαθήο εθπνκπψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηφκνξθα ραξαθηεξηζηηθά κηαο εηαηξίαο εθνδηαζκνχ
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, θαη ηελ ηδηνκνξθία ησλ θαηαζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηεο.
Σέινο, έγηλε αλάπηπμε ησλ κεζφδσλ απνγξαθήο εθπνκπψλ θαη
εθαξκνγή ππνινγηζκνχ κε κεζφδνπο πνπ πξνηαζήθαλ θαη πινπνηήζεθαλ απφ
ηελ εηαηξία, κε ζθνπφ ηελ κέηξεζε ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα γηα ην θάζε
καγαδί μερσξηζηά. Πξνηάζεθε ζχζηεκα on line παξαθνινχζεζεο 24 ψξεο ην
24σξν θαη έρεη πινπνηεζεί ζηα πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξίαο.
Αεκηνπξγήζεθε πιαηθφξκα ε φπνηα δίλεη πξφζβαζε ζε αθξηβή ζηνηρεηά γηα
ηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε KWH, γηα ηνλ θσηηζκφ θαη ηνλ
θιηκαηηζκφ μερσξηζηά θαη ηηο αληίζηνηρεο εθπνκπέο, ελψ πξνηάζεθαλ
δηάθνξεο παξεκβάζεηο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.

Λέξειρ κλειδιά: ελεξγεηαθφ απνηχπσκα, CO2, θαηαλάισζε ελέξγεηαο,
πξσηφθνιιν Κηφην, κέζνδνο αλάιπζεο, θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θίλεζεο,
PowerLogic EGX300, απνηχπσκα άλζξαθα, ξχπαλζε ηνπ πιαλήηε,
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EXECUTIVE SUMMARY

The purpose of the thesis is to examine the possibility of calculating the
carbon footprint for a company that sells electrical equipment. The calculation
of the carbon footprint is a company’s tool for environmental management in
order to assess the environmental performance and the company's energy
management of V.KAFKAS S.A. aiming to optimize energy through proposals.
Initially, the methods of calculating emissions of greenhouse gases of
the main anthropogenic sources of emissions were investigated in order to
determine the carbon footprint and how these affect the energy consumption.
Consequently, an analysis of the carbon footprint calculation methods for
selling companies was made, while presenting the stages of the development
of an emissions inventory in order to calculate the footprint, but taking into
account the unique characteristics of an electrical equipment supply company,
and the peculiarity of its stores.
Finally, the emissions inventory methods were developed and
calculated by using the approaches proposed and implemented by the
company, in order to measure the carbon footprint for each store separately.
Furthermore, a 24-hour monitoring system has been implemented in most of
the company’s stores. A platform was also developed that gives access to
precise data on overall energy consumption in KWh, individually for lighting
and air conditioning.

Keywords: energy footprint, CO2, energy consumption, Kyoto protocol,
method of analysis, consumption of diesel, PowerLogic EGX300, carbon
footprint.
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ΠΡΟΛΟΓΟ

Οη επηζηήκνλεο φινη ζπκθσλνχλ, φηη ε αλζξσπφηεηα έρεη παίμεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιαλήηε. Πάλσ απφ ην κηζφ ησλ
ρεξζαίσλ

εθηάζεσλ,

έρεη

αιιάμεη

ξηδηθά,

εμαηηίαο

ησλ

αλζξψπηλσλ

δξαζηεξηνηήησλ. Πάλσ απφ ην κηζφ δηαζέζηκν πφζηκν λεξφ ηνπ πιαλήηε,
ρξεζηµνπνηείηαη ήδε απφ ηνπο αλζξψπνπο. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηεο
αηκφζθαηξαο έρεη απμεζεί σο θαη 30% ζηηο βηνκεραληθέο

πεξηνρέο.

Πεξηζζφηεξν αηκνζθαηξηθφ άδσην παξάγεηαη θαη δεζκεχεηαη απφ ηα ρεξζαία
νηθνζπζηήκαηα ιφγν αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ, παξά ιφγν φισλ ησλ
επίγεησλ δηεξγαζηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπο. Σα 2/3 ησλ
παγθφζκησλ ζεκαληηθψλ ηρζπνηφπσλ έρνπλ πιήξσο ππεξεθκεηαιιεπζεί. Καη
νη απψιεηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζπλερψο απμάλνληαη. Βπνκέλσο ε έθζεζε ηνπ
απνηππψκαηνο άλζξαθα απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή ζέζε κηαο
εηαηξίαο. ηα πιαίζηα απηά κε ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή
εξγαζία

γίλεηε

κηα

πξνζπάζεηα

εθηίκεζεο

απηνχ

ηνπ

ελεξγεηαθνχ

απνηππψκαηνο ζε κηα εηαηξία εκπνξείνπ κε αληηθείκελν ην ειεθηξνινγηθφ
πιηθφ. Δ εηαηξία ΐ. Καπθάο Ώ.Β. απνηειεί
ειιεληθή αγνξά ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ.
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ηελ κεγαιχηεξε εηαηξία ζηελ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Διζαγυγή
ηελ ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα δνχκε ζην
θεθαιαίν 2 κηα αλαθνξά ζηελ πξφθιεζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, ζηελ
ζπλάρηα κηα εθηεηακέλε αλάιπζε ζην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην θαη πνην
ζπγθεθξηκέλα ζην πξσηφθνιιν ηνπ Παξηζηνχ, ζηνπο κεραληζκνχο θνηλήο
εθαξκνγήο πνπ απνθαζηζηήθαλ. Θα δνζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο
έλλνηαο αλάιπζεο ηνπ θχθινπ δσήο θαη ηέινο ζηα δηεζλή πξφηππα.
ην θεθαιαίν 3 ζα δείμνπκε ηνπο νξηζκνχο γηα ην απνηχπσκα
άλζξαθα, ζε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδεηαη ην απνηχπσκα άλζξαθα ηηο κνλάδεο
κέηξεζεο θαη κεζφδνπο ππνινγηζκνχ, ζα παξνπζηαζηή ην παγθφζκην
νηθνινγηθφ απνηχπσκα θαη ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηε παγθφζκηα επηηξνπή γηα
ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. ηελ ζπλερεία ζα παξνπζηαζηή ην πξσηφθνιιν
αέξησλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, δηαθνξά ζελάξηα γηα ην κέιινλ ηνπ πιαλήηε
βαζηζκέλα ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη.
ην θεθαιαίν 4 ζα γίλεη κηα πεξηγξαθή γηα ηηο εηαηξίεο πψιεζεο
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζην πσο απηέο επεξεάδνπλ ηελ ξχπαλζε ηνπ
πιαλήηε. ην θεθαιαίν 5 ζα δνχκε κηα πεξηγξαθή γηα ηελ εηαηξία ΐ. ΚΏΤΚΏ
Ώ.Β., ζηελ ζπλερεία ζα πεξηγξάςνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεη ε ζπιινγή
ζηνηρεηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα. Μεηά κηα
ζχληνκε παξνπζίαζε γηα ην ζχζηεκα κέηξεζεο θαη on line παξαθνινχζεζεο
θαη ηέινο ζα θάλνπκε ηελ αλάιπζε ζηνηρεηψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηελ
απνγξαθή.
ην θεθαιαίν 6 ζα παξαηεζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηα φπνηα βγήθαλ
απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ζα παξαηεζνχλ πξφηαζεο γηα ηελ κείσζε
ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ζην ηέινο έλα πιάλν εθαξκνγήο ησλ
πξνηάζεσλ πνπ ζα θαηαιήμνπκε.

1.2 Εζηνξηθή αλαδξνµή
Σελ δεθαεηία ηνπ 1960, ην βηβιίν «ησπειή Άλνημε» ηνπ Carson R.,
έπαημε ελεξγφ ξφιν ζηελ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο ησλ νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ,
πνπ πέξαζαλ ζηαδηαθά απφ ηνλ «νηθνινγηθφ ζπληεξεηηζµφ» ζηνλ «νηθνινγηθφ
αθηηβηζµφ». ∆έθα ρξφληα αξγφηεξα, ην βηβιίν «Σα ξηα ηεο Ώλάπηπμεο», ην
νπνίν εθδφζεθε εθ λένπ απφ µηα νµάδα εξεπλεηψλ ηνπ Σερλνινγηθνχ
Ελζηηηνχηνπ ηεο Μαζαρνπζέηεο (Meadows, D.H. at all., 1972), είρε κεγάιε
επίδξαζε ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, θαζψο παξείρε πξνβιέςεηο ζρεηηθά
ηα νηθνλνµηθά θαη νηθνινγηθά ζπζηήµαηα αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηνπ θφζµνπ.
Χο ην ηέινο ηνπ 20νχ αηψλα, ηνλίδνληαο µε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα ζνβαξά
πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιχζεη ε αλζξσπφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα
απνθχγεη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. Πνπ ζα
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νδεγνχζε ζε κείσζε ηνπ επίπεδνπ δσήο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ πιαλήηε
Μεηαμχ ησλ θξίζηµσλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθεξαλ, ήηαλ ε πνιχ έληνλε
ρξήζε ηεο νξπθηήο ελέξγεηαο θαη ε αλαπφθεπθηε µείσζε ησλ απνζεµάησλ
ηεο, ε µείσζε ησλ απνζεµάησλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο γεο, ε αχμεζε ηεο
βηνµεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ξχπαλζεο, ε ππέξµεηξε αχμεζε ηνπ
παγθφζµηνπ πιεζπζµνχ θαη ν ζπλεπαθφινπζνο πεξηνξηζµφο ηεο θέξνπζαο
βηνινγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο γεο.
Ο φξνο «βησζηµφηεηα» εηζήρζε γηα πξψηε θνξά σο δηεζλέο δήηεµα,
ζην βηβιίν «Δ Παγθφζµηα ηξαηεγηθή πληήξεζεο» ην 1980. Ώπφ εθείλε ηελ
εµέξα, ν φξνο άξρηζε λα ρξεζηµνπνηείηαη µε δηαξθψο κε φιν θαη απμαλφµελε
ζπρλφηεηα θαη ηφζν νη νηθνλνµηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ηνπ
δηαζηάζεηο, φζν θαη ε ζεµαζία ηνπ ζηελ αλαδήηεζε µηαο λέαο µνξθήο
αλάπηπμεο µε ιηγφηεξεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ζπδεηήζεθαλ πνιχ. Δ
ηδέα απηή, αλαιχεηαη ζηελ µειέηε πνπ πξνεηνηµάζηεθε γηα ηελ παγθφζµηα
Βπηηξνπή Πεξηβάιινληνο ησλ Δλσµέλσλ Βζλψλ, γλσζηή θαη σο «έθζεζε
Brundtland», ην 1987. Μεηαμχ ησλ άιισλ, ε έθζεζε απηή θαηαιήγεη ζην
ζπµπέξαζµα φηη είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ µεγάιεο αιιαγέο ζηελ έλλνηα θαη
ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, δεδνµέλνπ φηη φια ηα νηθνινγηθά
ζπζηήµαηα ηνπ πιαλήηε έρνπλ ππνζηεί ζνβαξή δεκηά.
Δ αλάγθε δεκηνπξγίαο δεηθηψλ πνπ ζα ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο βησζηµφηεηαο, εµθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ παγθφζµηα
δηάζθεςε ηνπ Ρίν ζρεηηθά µε ην πεξηβάιινλ, ην 1992. ε έλα απφ ηα ηειεπηεα
έγγξαθα ηεο, ηελ Ώηδέληα 21 θαη ζπγθεθξηµέλα ζην θεθάιαην 40 αλαθέξεηαη
φηη, «Οη ζπλεζηζµέλνη δείθηεο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ µέηξεζε ηεο
βησζηµφηεηαο, φπσο ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ (ΏΒΠ) θαη νη µεηξήζεηο ηεο
θαηαλάισζεο θπζηθψλ πφξσλ ή ηεο ξχπαλζεο αλά άηνµν, δελ παξέρνπλ
επαξθείο ελδείμεηο ζρεηηθά µε ηελ βηψζηµε αλάπηπμε ηεο αλζξσπφηεηαο, ελψ
µέζνδνη γηα ηελ εθηίµεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ µεηαμχ δηαθφξσλ
παξαµέηξσλ θνηλσληθήο αλάπηπμεο, δελ αλαπηχζζνληαη αξθεηά ή δελ
εθαξµφδνληαη. Οη δείθηεο ηεο βηψζηµεο αλάπηπμεο, µπνξνχλ λα παξέρνπλ
ζηεξεέο βάζεηο γηα ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα,
ζπµβάιινληαο έηζη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσµέλσλ
ζπζηεµάησλ δηαρεηξίζεηο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο γεο» (Δλσµέλα Έζλε,
1992). Δ πξφηαζε ήηαλ λα θαζνξηζηνχλ βηψζηµα φξηα αλάπηπμεο, ηα νπνία ζα
ιαµβάλνπλ ππφςε ηνπο φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνµηθέο, θνηλσληθέο,
εζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο πηπρέο ηεο.
Άμηεο πξνζνρήο είλαη µειέηεο ζρεηηθά µε ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ
δεηθηψλ βησζηµφηεηαο, έρνπλ δεµνζηεπηεί θαηά θαηξνχο ζην πεξηνδηθφ
«νηθνινγηθή νηθνλνµία», θαζψο θαη ζε άιια ζρεηηθά πεξηνδηθά.
Μηα απφ ηηο ζεµαληηθφηεξεο ζπλεηζθνξέο ζηελ αλάπηπμε ελφο
θαηάιιεινπ δείθηε βησζηµφηεηαο, ππήξμε απηήλ ηνπ W. Rees, ν νπνίνο ην
1992 παξνπζίαζε έλα δείθηε πνπ επξφθεηην λα εθαξµνζηεί επξέσο ηα
επφµελα έηε γηα ηελ εθηίµεζε ηεο βησζηµφηεηαο, ηφζν ζε παγθφζµην φζν θαη
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ζε εζληθφ ή θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαη νλνµάζηεθε νηθνινγηθφ απνηχπσµα
ή Ο.Ώ. Δ αξρηθή µεζνδνινγία ζπλίζηαην ζηελ θαηαζθεπή µηα µήηξαο
θαηαλάισζεο/ ρξήζεο έθηαζεο γεο», ελψ ζηφρνο απηνχ ηνπ δείθηε είλαη λα
ππνινγηζηεί ε απαξαίηεηε πεξηνρή γεο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε ζπληήξεζε
ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ µηα θαζνξηζµέλε
θνηλφηεηα (M. Wackernagel θαη W. Rees, 1996).

ήµεξα, ην «Παγθφζµην ∆ίθηπν ελεξγεηαθνχ Ώπνηππψµαηνο» ηνπ ΟΔΒ,
ζε ζπλεξγαζία µε εζληθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο αιιά θαη µε δηάθνξα δηεζλή
παλεπηζηήµηα, ζπγθεληξψλεη θαη ππνινγίδεη µε βάζε δηαζέζηµα εζληθά
ζηαηηζηηθά δεδνµέλα, ηφζν ην εζληθφ ελεξγεηαθφ απνηχπσκα ησλ δηαθφξσλ
ρσξψλ ηνπ θφζµνπ, φζν θαη ην µέζν ζπλνιηθφ παγθφζµην απνηχπσµα ηεο
γεο, παξέρνληαο έηζη έλα ηδηαίηεξα ρξήζηµν εξγαιείν γηα ηελ ιήςε πνιηηηθψλ
απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα. Οη ππνινγηζµνί απηνί,
δεµνζηεχνληαη ζην «Living Planet Report» πνπ εθδίδεηαη απφ ην 1998 απφ ηνλ
νξγαληζµφ WWF, πξνζθέξνληαο µηα ζπλνιηθή θαη πιήξε εηθφλα ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ
αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηφ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
2.1 Δ πξφθιεζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε
12

Ο
φξνο ππεξζέξκαλζε
ηνπ
πιαλήηε δειψλεη
κία
εηδηθή
πεξίπησζε θιηκαηηθήο κεηαβνιήο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ηεο
κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ σθεαλψλ ηεο γεο. Ο φξνο είλαη
ελ γέλεη νπδέηεξνο σο πξνο ηα αίηηα πξφθιεζεο ηεο ππεξζέξκαλζεο, σζηφζν
έρεη επηθξαηήζεη λα ππνλλνεί ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. Ώπνδίδεηαη ζπρλά
κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, σο πλανηηική (ςπεπ) θέπμανζη ή παγκόζμια αύξηζη
ηηρ θεπμοκπαζίαρ, ελψ άιιεο θνξέο ηαπηίδεηαη κε ην θαηλφκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ πνπ απνηειεί έλαλ κεραληζκφ ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε.
Δ επίζεκε επηζηεκνληθή ζέζε πάλσ ζηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο, φπσο
απηή εθθξάδεηαη απφ ηελ Αηαθπβεξλεηηθή Βπηηξνπή γηα ηελ Ώιιαγή ηνπ
Κιίκαηνο (ΑΒΏΚ) ηνπ ΟΔΒ. Βίλαη πσο ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε έρεη
απμεζεί 0.6 ± 0.2 °C απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη πσο ε αχμεζε απηή
νθείιεηαη ζεκαληηθά ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ.
Μία κεηνςεθία επηζηεκφλσλ, δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηελ άπνςε απηή,
ακθηζβεηψληαο ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε αλζξψπηλε
δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ παγθφζκηα ζέξκαλζε. ρεηηθά κε ηηο
θιηκαηηθέο κεηαβνιέο πνπ αλακέλνληαη κειινληηθά, επηθξαηεί έλα ζεκαληηθφ
πνζνζηφ αβεβαηφηεηαο ζε επίπεδν επηζηεκνληθψλ πξνβιέςεσλ. Σν ζέκα
απνηειεί επηπιένλ έλα ακθηιεγφκελν πνιηηηθφ δήηεκα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
αλάγθε ιήςεο πνιηηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο
παγθφζκηαο ζέξκαλζεο, εθ κέξνπο ησλ θπβεξλήζεσλ.
χκθσλα κε επηζηεκνληθέο έξεπλεο ηεο ΑΒΏΚ, ε ζεξκνθξαζία
ηεο Γεο ελδέρεηαη λα απμεζεί θαηά 1.4 - 5.8 °C εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
1990 θαη 2100. Μίαο ηέηνηα ελδερφκελε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δχλαηαη λα
έρεη σο ζπλέπεηεο ηελ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ησλ ζαιαζζψλ, ηελ δεκηνπξγία
αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο πιεκκχξεο ή ηπθψλεο, θαη ηελ
εμαθάληζε βηνινγηθψλ εηδψλ. Ώλ θαη ην θαηλφκελν ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ
πιαλήηε αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ έληαζε θαη ηελ ζπρλφηεηα αθξαίσλ
θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, ζεσξείηαη δχζθνιν λα ζπλδεζεί έλα κεκνλσκέλν
θαηξηθφ θαηλφκελν σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο ππεξζέξκαλζεο.
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(https://el.wikipedia.org). Γξάθεκα 2.1
Δ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε είλαη έλα θαηλφκελν πνιχ
έληνλν ζην νπνίν ε ζεκεξηλή θνηλσλία δελ αληαπνθξίζεθε φπσο ζα έπξεπε .
Δ αλζξσπνγελήο πξφθιεζε ηεο ππεξζέξκαλζεο απνξξέεη θπξίσο απφ ηε
ρξήζε νξπθηψλ πφξσλ θαη γηα απηφ δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν
κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο.
[https://el.wikipedia.org]
Δ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε είλαη ίζσο ην πην επείγνλ
πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ζην φπνην θαινχκαζηε λα πάξνπκε κέηξα φζν ε
ζπγθέληξσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. ε κία
εθηίκεζε ηεο Αηεζλνχο Βπηηξνπήο Πεξηβαιινληηθψλ Ώιιαγψλ ην 2001 (IPCC,
2001) βγήθε ην ζπκπέξαζκα φηη ε δεθαεηία ηνπ ‘90 ήηαλ κία απφ ηηο πην
ζεξκέο δεθαεηίεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, θαη φηη νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο ζα γίλνπλ πνιχ πην ζεκαληηθέο απφ φηη αλακέλεηαη θαη φηη ν ξπζκφο
ηεο αιιαγήο είλαη ρσξίο πξνεγνχκελν εδψ θαη 10.000 ρξφληα.[
https://el.wikipedia.org]
Δ γήηλε αηκφζθαηξα απνηειείηαη θπξίσο απφ άδσην (78,1%), νμπγφλν
(20,9%) θαη αξγφ (0,93%). Πνιιά αθφκε αέξηα πεξηιακβάλνληαη ζε ίρλε (CO2,
CH4, NO2, H2O, O3 θιπ). Χζηφζν, θάπνηα απφ ηα ηειεπηαία έρνπλ ηελ
ηδηφηεηα λα απνξξνθνχλ ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία θαη λα επηδξνχλ
ζεκαληηθά ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηνπ πιαλήηε. πγθεθξηκέλα, ε
απνξξφθεζε ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ επηθάλεηα
ηεο γεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ελέξγεηαο ζηελ
αηκφζθαηξα, ζπλεπψο ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ώπηφ νλνκάδεηαη
Φαινόμενο ηος Θεπμοκηπίος. Βθηφο απφ ηελ αχμεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο, αιιάδεη ζπλνιηθά ε θαηαλνκή ηεο
ζεξκνθξαζίαο, κε απνηέιεζκα ηνπηθέο αιιαγέο ζηελ ππθλφηεηά ηεο θαη
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επνκέλσο, αιιαγέο ζην παξαηεξνχκελν θιίκα. (M. Wackernagel θαη W. Rees,
2006). (https://el.wikipedia.org).

http://www.econews.gr/carbon-footprint-calculator/ εικόνα 2.1

2.1.1 Ώίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ
Οη θιηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη κεηαβάιινληαη ηφζν κέζα απφ θπζηθέο
"εζσηεξηθέο" δηαδηθαζίεο φζν θαη απφ εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο, αλζξψπηλεο ή
κε (φπσο ε ειηαθή δξαζηεξηφηεηα ή ε έθιπζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ
εθαίζηεηα). Ώλ θαη νη θιηκαηνιφγνη απνδέρνληαη ην γεγνλφο ηεο αχμεζεο ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο, σο πξνο ηα αίηηά ηνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο
εξκελείεο. λζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ζπλεηέιεζαλ θαη ζπληεινχλ ζηελ
αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αεξίσλ ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα
ηεο αηκφζθαηξαο (δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξαηκνί, ρισξνθζνξάλζξαθεο,
φδνλ θιπ.). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 450 εθαηνκκχξηα ηφλνη κεζαλίνπ
εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθθηαξα θάζε ρξφλν σο απνηέιεζκα αλζξσπνγελψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Οη ζπγθεληξψζεηο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη κεζάλην
έρνπλ απμεζεί απφ ην 1750 θαηά 31% θαη 149% αληίζηνηρα, ελψ βξίζθνληαη
ζηα πςειφηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ 650.000 εηψλ. Βθηηκάηαη φηη ηα ηξία
ηέηαξηα ηεο αλζξσπνγελνχο παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νθείιεηαη ζε
ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, ελψ ην ππφινηπν κέξνο πξνέξρεηαη απφ αιιαγέο
πνπ ζπληεινχληαη ζην έδαθνο, θπξίσο κέζσ ηεο απνδάζσζεο.
[https://el.wikipedia.org]
Ο εκπινπηηζκφο ηεο αηκφζθαηξαο κε αέξηα φπσο ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα (CO2) ή ην κεζάλην (CH4), έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζέξκαλζή ηεο. Σν
απνθαινχκελν θαηθςζικό θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, επζχλεηαη εμ άιινπ γηα

15

κία αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο πεξίπνπ 30 °C, γεγνλφο πνπ ηελ
θαζηζηά θαη θαηνηθήζηκε. [http://utopia.duth.gr/]
Με ηελ 4ε Έθζεζε Ώμηνιφγεζεο γίλεηαη μεθάζαξν φηη «ε αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ θιηκαηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζέκα ρξφλνπ», θαζψο θη φηη ε
αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα κέζσ ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, έρεη επεξεάζεη ηελ θαηάζηαζε απηή, κε ζηνηρεία ηα νπνία
μεπεξλάλε ην 90% ησλ εθπνκπψλ. Υσξίο δξαζηηθέο κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ,
ε κέζε πιαλεηηθή ζεξκνθξαζία ζα απμεζεί, σο ην ηέινο ηνπ αηψλα θαηά 1,7°C
κε 7°C. Σα επίπεδα απηά ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε
ηα αληίζηνηρα πξνβηνκεραληθά, φκσο είλαη γεγνλφο βάζεη κειεηψλ, φηη ν
ηξφπνο δσήο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πξνο ηελ θάιπςε απηψλ, είλαη ε
θπξηφηεξε αηηία. Οη ζεκεξηλέο εθπνκπέο βξίζθνληαη ζηε κέγηζηε θακπή ησλ
πξνβιεπφκελσλ εθηηκήζεσλ (GCM–General Circulation Models), θαη ρσξίο
ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, πηζαλφηαηα ζα επηθέξνπλ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ζε αλψηεξν εχξνο.
Ήδε παξαηεξνχκε ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην νηθνζχζηεκα θαη ζηνλ
αλζξψπηλν πιεζπζκφ. Παξαδείγκαηα κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηελ
Ώξθηηθή κε ηελ ηήμε ησλ ζαιάζζησλ πάγσλ, κεηά απφ ηελ αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηεο ηάμεο ηνπ 0,8 °C ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο κεηξήζεηο
ηνπ 1990. Οη ήδε αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ
ζεηηθέο αλαηξνθνδνηήζεηο πνπ ζα επηθέξνπλ αθφκα κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαζψο θαη ζα έρνπλ πεξαηηέξσ δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηα
νηθνζπζηήκαηα ηνπ πιαλήηε. [http://utopia.duth.gr/]
ηελ ηέηαξηε έθζεζε ηεο δηαθπβεξλεηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ αιιαγή ηνπ
θιίκαηνο κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε ηα εμήο ζηνηρεία:
Πξνβιέπεηαη έιιεηςε λεξνχ ζε πεξηζζφηεξν απφ 1 δηο αλζξψπνπο,
κέζα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο, θαζψο ηα απνζέκαηα λεξνχ ηα νπνία είλαη
απνζεθεπκέλα ζηνπο παγεηψλεο θαη ζηηο ρηνληζκέλεο πεξηνρέο ζα κεηψλνληαη.
Ώλ ε άλνδνο ηεο κέζεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο μεπεξάζεη ηνπο 1,5-2,5°C,
ην 20% κε 30% φισλ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ ζηνλ πιαλήηε ζα
αληηκεησπίζνπλ απμεκέλν θίλδπλν εμαθάληζεο. [http://www.ipcc.ch/]
Ώθφκα θαη κηθξέο απμήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο ηάμεο ησλ 1°C-2°C,
αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ιηκψλ, ζε ρακειφηεξα γεσγξαθηθά
πιάηε, θπξίσο ζε μεξέο θαη ηξνπηθέο πεξηνρέο,
Βμαηηίαο ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θάζε ρξφλν, κεηά ην 2080
πνιιά εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ πιεκκχξεο
ζε νηθηζκνχο. ε ηδηαίηεξν θίλδπλν βξίζθνληαη ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο,
θαζψο θαη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειφ πςφκεηξν κε πεξηνξηζκέλεο
ηθαλφηεηεο πξνζαξκνγήο. [http://www.ipcc.ch/]
Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο επηηαρχλνληαη κε ξπζκνχο πνιχ ηαρχηεξνπο απφ
φηη πξνβιέπεη ε ηέηαξηε έθζεζε ηεο Αηαθπβεξλεηηθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ
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Ώιιαγή ηνπ Κιίκαηνο. Βπηπιένλ, παξαηεξνχληαη επηπηψζεηο πνιχ λσξίηεξα
ηνπ πξνβιεπφκελνπ-πνιιέο θνξέο κε δηαθνξά δεθαεηηψλ-θπξίσο επεηδή ην
θιηκαηηθφ ζχζηεκα αληηδξά πην έληνλα απφ φηη αλακελφηαλ, ελψ νη εθπνκπέο
απμάλνληαη γξεγνξφηεξα απφ ην πξνβιεπφκελν.
Με ηελ 5ε έθζεζε αμηνιφγεζεο ζα ππάξμεη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηζηεκνληθέο, ηερληθέο θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο
πηπρέο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. [http://utopia.duth.gr/]

2.2 Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην

Με βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε χκβαζε, ζηελ
Σξίηε χλνδν ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ (Κπφην, Αεθέκβξηνο 1997)
πηνζεηήζεθε Πξσηφθνιιν ζηε χκβαζε, γλσζηφ σο Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην.
Σν Πξσηφθνιιν ζηνρεχεη ζε ζπλνιηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπιάρηζηνλ
θαηά 5% ηελ πεληαεηία 2008-2012 ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Γηα
ηελ επίηεπμή ηνπ, ηα αλεπηπγκέλα Κξάηε - Μέξε ηνπ Πξσηνθφιινπ θαινχληαη
λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη εθπνκπέο ηνπο, γηα 6 ζπλνιηθά αέξηα, δελ ζα
ππεξβνχλ ηα φξηα πνπ ηνπο ηίζεληαη κε ην Πξσηφθνιιν απηφ, ζην Παξάξηεκα
ΐ. Σν Πξσηφθνιιν ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2005.
Δ Βιιάδα ππέγξαςε ην Πξσηφθνιιν ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1998,
παξάιιεια κε ηα ππφινηπα Κξάηε Μέιε ηεο Β.Β. θαη ηελ Βπξσπατθή
Βπηηξνπή. ια ηα Κ-Μ ηεο ΒΒ θχξσζαλ ην Πξσηφθνιιν ην Μάην 2002. Δ
Βιιάδα ην θχξσζε κε ην Νφκν 3017/2002 (ΦΒΚ Ώ'117). χκθσλα κε ην
Πξσηφθνιιν, ε ΒΒ θαη ηα Κ-Μ ηεο έρνπλ ππνρξέσζε κείσζεο ησλ εθπνκπψλ
θαηά 8% θαηά ηε πεξίνδν 2008-2012 ζε ζχγθξηζε κε ηηο εθπνκπέο ηνπ έηνπο
βάζεο (1990). ΐάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Πξσηνθφιινπ πνπ επηηξέπεη ηελ απφ
θνηλνχ αληαπφθξηζε ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ην
Πξσηφθνιιν, ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Β.Β. ηεο 4εο
Μαξηίνπ 2002, επεηεχρζε ζπκθσλία ζε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ
"έγθξηζε εμ νλφκαηνο ηεο Βπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ
Κπφην ηεο χκβαζεο Πιαίζην ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ
θιίκαηνο θαη ηελ απφ θνηλνχ αληαπφθξηζε ζηηο αληηζηνίρσο αλαιακβαλφκελεο
ππνρξεψζεηο". Δ απφθαζε απηή θνηλνπνηήζεθε ζηε Γξακκαηεία ηεο
χκβαζεο ζηε ΐφλλε, ηελ ίδηα κέξα πνπ έγηλε ε θαηάζεζε ησλ πξάμεσλ
θχξσζεο
ηνπ
Πξσηνθφιινπ
ζην
ζεκαηνθχιαθα
(Νέα
Τφξθε). [http://unfccc.int/2860.php]
Δ Βιιάδα ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε απηή, δεζκεχεηαη λα πεξηνξίζεη
ηελ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ηεο ζην +25% γηα ην δηάζηεκα 2008-2012,
πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξεη ζην θνηλφ ζηφρν ηεο ΒΒ γηα 8% κείσζε ησλ
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εθπνκπψλ ηεο γηα ην απηφ δηάζηεκα. Γηα λα αληαπνθξηζεί ζηε δέζκεπζή ηεο
απηή, ε ρψξα καο εθπφλεζε ην Βζληθφ Πξφγξακκα κείσζεο εθπνκπψλ
αεξίσλ
θαηλφκελνπ
ζεξκνθεπίνπ
γηα
ηελ
πεξίνδν
2000-2010.
[http://unfccc.int/2860.php]
Σα θχξηα ζεκεία ηνπ Πξσηνθφιινπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
Σα αλεπηπγκέλα θξάηε δεζκεχνληαη λα κεηψζνπλ ηηο ζπλνιηθέο ηνπο
εθπνκπέο θαηά ηνπιάρηζηνλ 5%. Ο ζηφρνο απηφο αλαθέξεηαη ζε έμη αέξηα
(δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κεζάλην, ππνμείδην ηνπ αδψηνπ, πδξνθζνξάλζξαθεο,
πιήξσο θζνξηνκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο θαη εμαθζνξηνχρν ζείν).
Ο ζηφρνο θάζε θξάηνπο πξέπεη λα επηηεπρζεί ηελ πεξίνδν 2008-2012.
Απλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ θνηλνχ. Σα Κξάηε
δχλαληαη λα δειψζνπλ θνηλή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, κέζσ κηαο
ζπκθσλίαο πνπ ζα ζπλάςνπλ, φπνπ ζα θαηαγξάθεηαη ε ππνρξέσζε θάζε
θξάηνπο σο πξνο ην επίπεδν ησλ εθπνκπψλ θαη ε νπνία πξέπεη λα θαηαηεζεί
καδί κε ην θείκελν επηθχξσζεο.
Απλαηφηεηα εθπιήξσζεο κέξνπο ησλ ππνρξεψζεσλ κέζσ ηξηψλ
επέιηθησλ κεραληζκψλ. Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα
επηηπγράλεηαη ε εθπιήξσζε κέξνπο ησλ ππνρξεψζεσλ κέζσ ηξηψλ
κεραληζκψλ: απφ θνηλνχ εθαξκνγή, κεραληζκφο "θαζαξήο" αλάπηπμεο θαη
εκπφξην εθπνκπψλ. Δ γεληθή πξνυπφζεζε είλαη ε εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ κέζσ ησλ κεραληζκψλ απηψλ λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ
εζληθψλ
δξάζεσλ
γηα
ηελ
επίηεπμε
ηνπ
ζηφρνπ.
Τηνζέηεζε πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ. Σν Πξσηφθνιιν δεζκεχεη ηα Κξάηε-Μέξε
ηνπ ζε εθαξκνγή ή πηνζέηεζε πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ ηνπ Πξσηνθφιινπ, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο θάζε θξάηνπο.
Πεξηιακβάλεη θαη ελδεηθηηθφ θαηάινγν ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνπ κπνξνχλ
λα εθαξκνζζνχλ απφ ηα Κξάηε-Μέξε. (http://www.ypeka.gr).
πλεθηίκεζε απνδεθηψλ (θαηαβφζξεο). Σν Πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη
δηαηάμεηο γηα ηελ ζπλεθηίκεζε ησλ απνδεθηψλ (θαηαβφζξεο), νη νπνίεο αλ θαη
ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ κειέηε θαη δηεπθξηλήζεηο, παξέρνπλ θαη' αξρήλ ηε
δπλαηφηεηα ζπλππνινγηζκνχ ηεο πξφζιεςεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηα
δάζε
θαη
ηηο
θαιιηεξγνχκελεο
γαίεο
ζηε
κείσζε
ησλ
εθπνκπψλ. (http://www.ypeka.gr).
Ώπζηεξφ θαζεζηψο ζπκκφξθσζεο. Σν Πξσηφθνιιν πξνβιέπεη ηελ
εγθαζίδξπζε ελφο απζηεξνχ θαζεζηψηνο ζπκκφξθσζεο . Αελ ππάξρνπλ
πνζνηηθνί
ζηφρνη
γηα
αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο.
Βλελήληα κέξεο κεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ Πξσηνθφιινπ θαη απφ ηε
Ρσζία ηθαλνπνηήζεθαλ πιένλ θαη νη δχν απαξαίηεηνη φξνη πξνθεηκέλνπ λα
ηεζεί ζε ηζρχ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην, δει. λα έρεη θπξσζεί ηνπιάρηζηνλ
απφ 55 θξάηε- Μέξε ηεο χκβαζεο γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, θαη κεηαμχ
απηψλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη Μέξε ηνπ Παξαξηήκαηνο Ε ηεο χκβαζεο
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(αλεπηπγκέλεο ρψξεο) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 55% ησλ
ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ησλ ρσξψλ απηψλ θαηά ην
1990. (http://www.ypeka.gr).
χλνδνο ησλ Μεξψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην - CMP
Δ Αηάζθεςε ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ (COP) ελεξγεί θαη σο
χλνδνο ησλ Μεξψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην (CMP). ηαλ ε COP
ελεξγεί CMP, ηα θξάηε ηεο χκβαζεο πνπ δελ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπ
πξσηνθφιινπ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ CMP σο παξαηεξεηέο,
αιιά δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Σα θαζήθνληα ηεο
CMP ζρεηηθά κε ην Πξσηφθνιιν είλαη παξφκνηα κε εθείλα πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ COP γηα ηε ζχκβαζε.
Δ CMP ζπλεδξηάδεη εηεζίσο ηελ ίδηα πεξίνδν κε ην COP.
Δ πξψηε ζχλνδνο ησλ Μεξψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην,
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μφληξεαι ηνπ Καλαδά ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 2005, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ελδέθαηε ζχλνδν ηεο Αηάζθεςεο ησλ Μεξψλ (COP 11).
(http://www.ypeka.gr).

2.2.1 Ππυηόκολλο ηος Κιόηο (Παπίζι)
Αηάζθεςε ηνπ Παξηζηνχ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή - λέα παγθφζκηα ζπκθσλία.
Δ δηάζθεςε ηνπ Παξηζηνχ γηα ην θιίκα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 30
Ννεκβξίνπ έσο ηηο 11 Αεθεκβξίνπ 2015.
ηηο 12 Αεθεκβξίνπ, ηα κέξε θαηέιεμαλ ζε λέα παγθφζκηα
ζπκθσλία γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Δ ζπκθσλία ζπληζηά ηζνξξνπεκέλν
απνηέιεζκα θαη πεξηιακβάλεη ζρέδην δξάζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
ππεξζέξκαλζεο
ηνπ
πιαλήηε «αξθεηά
θάησ»
απφ
2 °C.
(http://www.consilium.europa.eu)
Σν Βπξσπατθφ πκβνχιην δηαδξακάηηζε θεληξηθφ ξφιν ζηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην θιίκα
θαη ηελ ελέξγεηα, ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ηεο ζέζεο ηεο ΒΒ φζνλ αθνξά ηε λέα παγθφζκηα ζπκθσλία γηα ην θιίκα. Καηά
ηελ έγθξηζε απηνχ ηνπ πιαηζίνπ δξάζεο γηα ηελ πεξίνδν έσο ην 2030 ζηηο 23
Οθησβξίνπ 2014, ην Βπξσπατθφ πκβνχιην επηθχξσζε επίζεο ηνλ ζηφρν γηα
κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Ο δεζκεπηηθφο ζηφρνο
ηεο εγρψξηαο κείσζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 40% ζα επηηεπρζεί ζπιινγηθά απφ
ηελ
ΒΒ,
κε
ηε
ζπκκεηνρή
φισλ
ησλ
θξαηψλ
κειψλ.
(http://www.consilium.europa.eu)
ηε ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6εο Μαξηίνπ 2015, νη ππνπξγνί
πεξηβάιινληνο ζπδήηεζαλ ηηο πξνεηνηκαζίεο ελφςεη ηεο Αηάζθεςεο ηνπ
Παξηζηνχ. Βηδηθφηεξα, ελέθξηλαλ επηζήκσο ηελ εζληθά θαζνξηζκέλε πξνζέζε
ζπλεηζθνξάο ηεο ΒΒ (INDC) ζην πιαίζην ηεο λέαο παγθφζκηαο ζπκθσλίαο γηα
19

ην θιίκα. πσο νξίδεηαη ζην πιαίζην πνιηηηθήο γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα
γηα ην 2030, πξφθεηηαη γηα δεζκεπηηθφ ζηφρν κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηεο Έλσζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 40% ζε ζχγθξηζε κε ην 1990,
έσο ην 2030. Δ ΒΒ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο είλαη ε πξψηε κεγάιε νηθνλνκία πνπ
αλαθνηλψλεη ηελ INDC ηεο. Τπεβιήζε επηζήκσο ζηελ UNFCCC ζηηο 6
Μαξηίνπ 2015. (http://www.consilium.europa.eu)
ηηο 13 Ενπιίνπ 2015, ην πκβνχιην εμέδσζε απφθαζε κε ηελ νπνία
εμνπζηνδνηείηαη ε ΒΒ λα επηθπξψζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Νηφρα, κε ηελ
νπνία ζεζπίδεηαη ε δεχηεξε πεξίνδνο δεζκεχζεσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ
Κηφην.
ηηο
18
επηεκβξίνπ
2015,
ην
πκβνχιην
Πεξηβάιινληνο εμέδσζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο ηεο ΒΒ
ελφςεη ηεο δηάζθεςεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζην
Παξίζη. Οη ππνπξγνί ζπκθψλεζαλ φηη ε ΒΒ ζα επηδηψμεη θηιφδνμε, λνκηθά
δεζκεπηηθή θαη δπλακηθή ζπκθσλία, κε ζηφρν λα πεξηνξηζηεί ε άλνδνο ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θάησ απφ 2°C. (http://www.consilium.europa.eu)
Πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ην πκβνχιην ηφληζε φηη νη
παγθφζκηεο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζα πξέπεη λα θηάζνπλ ζηηο
πςειφηεξεο ηηκέο ηνπο έσο ην 2020 ην αξγφηεξν, λα ειαηησζνχλ θαηά 50%
ηνπιάρηζηνλ έσο ην 2050, ζε ζχγθξηζε κε ην 1990, θαη λα είλαη ζρεδφλ
κεδεληθέο ή θαη ρακειφηεξεο έσο ην 2100. (http://www.consilium.europa.eu)
ν πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ θαη Αεκνζηνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ, θαηά ηε
ζχλνδφ ηνπ ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2015, ελέθξηλε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θιίκαηνο. ηα ζπκπεξάζκαηα, αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θιίκαηνο σο κέζνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ αχμεζεο
ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ιηγφηεξν απφ 2° C θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ
νηθνλνκηψλ ζε αλζεθηηθέο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, βηψζηκεο νηθνλνκίεο, κε
ρακειέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Βπίζεο ηα ζπκπεξάζκαηα
δίλνπλ έκθαζε ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο ηεο ΒΒ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κε ζηφρν ηα 100 δηζ. $ εηεζίσο απφ επξχ θάζκα
ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ ηα νπνία έρνπλ δεζκεπζεί λα ζπγθεληξψζνπλ νη
αλεπηπγκέλεο ρψξεο έσο ην 2020. Οη ππνπξγνί ζπκθψλεζαλ φηη ρξεηάδνληαη
ζεκαληηθνί πφξνη γηα λα βνεζεζνχλ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα
αληηκεησπίζνπλ
απνηειεζκαηηθά
ηελ
θιηκαηηθή
αιιαγή.
(http://www.consilium.europa.eu)
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Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο λέαο ζπκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ είλαη ηα εμήο:
μακποππόθεζμορ ζηόσορ: νη θπβεξλήζεηο ζπκθψλεζαλ λα ζπγθξαηεζεί ε
αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε αξθεηά θάησ απφ 2 °C ζε
ζρέζε κε ηα πξνβηνκεραληθά επίπεδα θαη λα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα
ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζε 1,5 °C
ζςνειζθοπέρ: πξηλ θαη θαηά ηε δηάζθεςε ηνπ Παξηζηνχ νη ρψξεο ππέβαιαλ
νινθιεξσκέλα εζληθά ζρέδηα δξάζεο γηα ην θιίκα κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ
εθπνκπψλ ηνπο
θιλοδοξία: νη θπβεξλήζεηο ζπκθψλεζαλ λα θνηλνπνηνχλ θάζε 5 ρξφληα ηηο
ζπλεηζθνξέο ηνπο κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ πην θηιφδνμσλ ζηφρσλ
διαθάνεια: δέρζεθαλ επίζεο λα θνηλνπνηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ελεκεξψλνπλ
ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ, κε ζθνπφ ηελ
εμαζθάιηζε δηαθάλεηαο θαη επνπηείαο
αλληλεγγύη: ε ΒΒ θαη νη άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα
παξέρνπλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ην θιίκα ψζηε λα βνεζήζνπλ ηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο θαη λα ζσξαθηζηνχλ έλαληη
ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (http://www.consilium.europa.eu).

2.3 Μεραληζκφο Κνηλήο Βθαξκνγήο
Μεραληζκφο Κνηλήο Βθαξκνγήο (JI) δίλεη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο
θνηλψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ
θξαηψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ. Δ ρψξα πνπ ρξεκαηνδνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο
απηέο επσθειείηαη απφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ άιιε ζπκβαιιφκελε ρψξα. ΐαζηθή
πξνυπφζεζε είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο λα επηθέξνπλ κείσζε εθπνκπψλ
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ζηελ ρψξα ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη [Kyoto Protocol, 2015]. Με ηνλ
κεραληζκφ απηφ δεκηνπξγνχληαη δηθαηψκαηα εθπνκπψλ ηα νπνία νλνκάδνληαη
Μνλάδεο Μείσζεο Βθπνκπψλ). (Emission Reduction Unit – ERU).

2.4 Δ έλλνηα ηεο Ώλάιπζεο Κχθινπ Γσήο
Σν λα θαηαλφεζνπκε ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο,
θαζψο θαη νη πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζρεηίδνληαη κε ηα πξντφληα,
ηφζν απηά πνπ παξαζθεπάδνληαη αιιά θαη απηά πνπ θαηαλαιψλνληαη, έρνπλ
απμήζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Μία απφ
ηηο ηερληθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ε Ώλάιπζε Κχθινπ
Γσήο. .( http://www.gcex.gr)

Δ Ώλάιπζε Κχθινπ Γσήο είλαη κία απφ ηηο πνιιέο ηερληθέο πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο (π.ρ. εθηίκεζε θηλδχλνπ, αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
απφδνζεο, πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο, θαζψο θαη εθηίκεζε επηπηψζεσλ ζην
πεξηβάιινλ) θαη ίζσο λα κελ είλαη ε πην θαηάιιειε ηερληθή γηα ρξήζε ζε φιεο
ηηο θαηαζηάζεηο. Δ Ώλάιπζε Κχθινπ Γσήο θαηά θαλφλα δελ εμεηάδεη ηηο
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πηπρέο ελφο πξντφληνο, αιιά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ
θχθινπ δσήο θαη ηηο κεζνδνινγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ πνπ
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε απηέο ηηο άιιεο πηπρέο. ηελ αλάιπζε Κχθινπ
Γσήο πεξηέρεηαη νιφθιεξνο ν θχθινο δσήο ελφο πξντφληνο, απφ ηελ εμαγσγή
πξψησλ πιψλ κέρξη ηελ αγνξά, εξεπλψληαο ηα ζηάδηα παξαγσγήο ηεο
ελέξγεηαο θαη ησλ πιηθψλ, ηελ θαηαζθεπή, ηε ρξήζε, ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ
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πξντφληνο θαη ηελ απφξξηςή ηνπ. Μέζα απφ κηα ηέηνηα ζπζηεκαηηθή
επηζθφπεζε θαη αλάιπζε, εξεπλάηαη επξχηεξα ε πηζαλή
πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ θχθινπ
δσήο ή ηηο κεκνλσκέλεο δηαδηθαζίεο. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα
αλαγλσξηζηνχλ θαη ελδερνκέλσο λα απνθεπρζνχλ. .( http://www.gcex.gr)
Με ηελ φιν θαη πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ
πιεζπζµνχ γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, ε ειαρηζηνπνίεζε
ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία έρεη γίλεη
κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο πνιιψλ θξαηψλ θαη νξγαληζµψλ. Βλψ µέρξη ηψξα ε
αχμεζε ηνπ θέξδνπο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο
απνηεινχζαλ ηνλ κνλαδηθφ ζηφρν θάζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
παξάγνληεο φπσο ε ειάηησζε ησλ ξχπσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ
αξρίδνπλ λα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ιεηηνπξγία ησλ παξαγσγηθψλ
κνλάδσλ. Δ δξαζηηθή ειάηησζε ηεο παξαγσγήο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ,
ηνμηθψλ νπζηψλ θαη θαζ’ επέθηαζε αζηηθψλ απνβιήησλ µπνξεί λα γίλεη µφλν
µε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ
δηεξγαζηψλ. Γηα ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ
ζηνλ ζρεδηαζκφ µηαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή θάπνηαο ππεξεζίαο
απαηηείηαη λέα πξνο εγγηζε ζρεδηαζκνχ µε θχξην ζηνηρείν ηελ αλαγλψξηζε θαη
ηελ θαηάηαμε ησλ ξππνγφλσλ ξνψλ απφ ηηο δηεξγαζίεο. Δ µειέηε Ώλάιπζεο
Κχθινπ Γσήο είλαη έλα ζχλνιν ζπζηεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ µε ζθνπφ ηελ
ζπιινγή θαη εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ελεξγεηαθψλ
ηζνδπγίσλ θαη ηζνδπγίσλ κάδαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ
ζπλδένληαη µε απηά θαη πξνζδηνξίδνληαη απεπζείαο µέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξντφληνο ή ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ
δσήο .( http://www.gcex.gr)
H αλάιπζε Κχθινπ Γσήο είλαη ηαπηφρξνλα µηα ζπιινγηζηηθή, µηα λέα
ζθέςε, έλα εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη απνηίκεζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ελφο πξντφληνο ή µηαο δηεξγαζίαο ή µηαο δξάζεο
θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο χπαξμεο ηνπ απφ ην ζεκείν ηεο αλάθηεζεο ηεο
πξψηεο χιεο κέρξη ηεο ηειηθήο δηάζεζεο είηε µέζσ αλαθχθισζεο ή θαχζεο ή
απφξξηςεο ή παξαζθεπή ιηπάζκαηνο Σν πνιχ ηζρπξφ απηφ εξγαιείν µπνξεί
λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθψλ λφκσλ γηα ηελ θαηεχζπλζε
ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ ρξήζε πξντφλησλ, λα βνεζήζεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα
αλαιχζνπλ ηηο δηεξγαζίεο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαζψο
επίζεο θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο θαηαλαισηέο παξέρνληάο ηνπο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη φηαλ πξφθεηηαη λα επηιέμνπλ µεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ. .( http://www.gcex.gr)
Δ SETAC (Society for Environmental Toxicology and Chemistry, 1991)
έρεη νξίζεη ηελ Ώλάιπζε Κχθινπ Γσήο ζαλ “µηα ηερληθή εθηίκεζεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηβαξχλ-ζεσλ πνπ ζπλδένληαη µε θάπνην πξντφλ,
δηεξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα πξνζδηνξίδνληαο θαη πνζνηηθνπνηψληαο ηελ
ελέξγεηα θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη, θαζψο θαη ηα απφβιεηα πνπ
απειεπζεξψλνληαη ζην πεξηβάιινλ, εθηηκψληαο ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ ρξήζε
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ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πιηθψλ θαζψο θαη ησλ απνβιήησλ θαη αλαγλσξίδνληαο
θαη
εθηηκψληαο
ηηο
δπλαηφηεηεο
πεξηβαιινληηθψλ
βειηηψζεσλ.
(http://www.gcex.gr).

2.4.1 Μεζνδνινγία ηεο Ώλάιπζεο Κχθινπ Γσήο
Δ Ώλάιπζε Κχθινπ Γσήο είλαη έλα λέν εξγαιείν αλάιπζεο πνπ
βξίζθεηαη αθφκε ζε εμέιημε γη’ απηφ δελ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηνχλ απζηεξνί
θαλφλεο κεζνδνινγίαο. Δ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ γηα ηελ εηζαγσγή
απινπνηήζεσλ ή ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ αλάιπζεο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ηνλ ζθνπφ θάζε µηαο κειέηεο μερσξηζηά. Σν πιαίζην
κεζνδνινγίαο ηεο Ώλάιπζε Κχθινπ Γσήο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ SETAC
(1991, 1992, θαη 1993) απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα:
1) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ θαη ηεο έθηαζεο ηεο κειέηεο,
2) ηελ αλαιπηηθή απνγξαθή δεδνκέλσλ,
3) ηελ εθηίµεζε επηπηψζεσλ θαη
4) ηελ εθηίµεζε βειηηψζεσλ.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ θαη ηεο έθηαζεο ηεο κειέηεο θαζνξίδεηαη
απφ ηνλ ζθνπφ, ην αληηθείκελν, θαη ηε κειινληηθή εθαξκνγή ηεο κειέηεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ θαηεχζπλζε, ην βάζνο ηεο, θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηειηθήο
αλαθνξάο θαη ηεο επαλεμέηαζήο ηεο. Καηά ηελ αλαιπηηθή απνγξαθή ηνπ
θχθινπ δσήο, ζπιιέγνληαη θαη παξνπζηάδνληαη δεδνµέλα ζηνηρείσλ εηζφδνπ
θαη εμφδνπ ηνπ ππφ εμέηαζε ζπζηήκαηνο. Δ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ρξεζηµνπνηνχληαη ζηηο αλαιπηηθέο απνγξαθέο, απνηειεί ππφζεζε πςίζηεο
ζεκαζίαο ιφγσ ηεο κεγάιεο αλνκνηνκνξθίαο ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο θαη ηεο
επξχηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δ εθηίµεζε ησλ επηπηψζεσλ δίλεη µία πξννπηηθή
ζηα δεδνµέλα θαη ζηηο πιεξνθνξίεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Υσξίο ηελ εθηίµεζε
ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ απνβιήησλ, θαη ηεο ειάηησζεο ησλ
απνζεµάησλ, είλαη δχζθνιν λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζρέζε ησλ δεδνκέλσλ
εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο µε ην πεξηβάιινλ, ή ην φθεινο απφ ηελ
επίηεπμε βειηηψζεσλ ζην ζχζηεκα. Δ εθηίµεζε βειηηψζεσλ βνεζά ζην λα
εμαζθαιηζηνχλ νη βέιηηζηεο δπλαηέο ζηξαηεγηθέο κείσζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα
βειηίσζεο πνπ δελ ζα δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεηεο απξφβιεπηεο επηπηψζεηο
ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ πγεία ηνπ πεξηβάιινληνο. ( http://www.gcex.gr)
Δ Ώλάιπζε Κχθινπ Γσήο είλαη µηα ηππνπνηεκέλε κέζνδνο ε νπνία
επηηξέπεη ηελ νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή, πνζνηηθνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε
ησλ πεξηβαιινληηθψλ βιαβψλ πνπ ζπλδένληαη µε έλα πξντφλ, µηα δηαδηθαζία
ή µηα ππεξεζία ζην πιαίζην µηαο δεδνκέλεο αλαδήηεζεο. Δ νινθιεξσκέλε
επηζθφπηζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηαδία πνπ πξνεγνχληαη θαη αθνινπζνχλ µηα
δηαδηθαζία. Δ δνκή ηεο Ώλάιπζε Κχθινπ Γσήο πεξηγξάθεηαη µε ηνπο
θαλνληζκνχο DIN/ISO 14040. Ώξρηθά νξίδεηαη ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο θαη ην
πιαίζην ηεο απνηίκεζεο. ην δεχηεξν ζηάδην αλαιχεηαη ε απνγξαθή. ην
ζεκείν απηφ µε βάζε νξηζκέλνπο θαλφλεο θαηαγξάθνληαη νη ξνέο πιηθνχ θαη
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ελέξγεηαο ησλ ζρεηηθψλ ζηαδίσλ δηεξγαζίαο ζε ζρέζε µε µηα πνζφηεηα πνπ
ζρεηίδεηαη µε ην θέξδνο (κνλάδα θέξδνπο). .( http://www.gcex.gr)
ε έλα ηξίην ζηάδην κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεθκεξησκέλνπ
ηζνδχγηνπ µπνξεί λα αξρίζεη ε απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ. Δ απνηίµεζε
απηή αθνξά ηελ ηαπηνπνίεζε, άζξνηζε θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ δπλεηηθψλ
πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ εμεηαδφκελσλ ζπζηεµάησλ θαη παξέρεη
ζηνηρεηψδεηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξκελεία πνπ αθνινπζεί ζην ηέηαξην
ζηάδην. Βδψ ζπλνςίδνληαη θαη ζπδεηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηζνδπγίσλ
κάδαο θαη ελέξγεηαο θαη γίλεηαη απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζε ζρέζε ηνλ
αληηθεηκεληθφ ζηφρν. Καηά ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ, αλεμάξηεηα απφ
ηα θαζαξά απνηειέζκαηα, µπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςηλ θαη πξνηάζεηο γηα
ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο ζε ζρέζε µε ην εξψηεκα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα
αηνκηθά ζηνηρεία φπσο εζηθά ζέκαηα, ηερληθή επηηεπμηκφηεηα θαζψο επίζεο θαη
πνιηηηθνθνηλσληθά θαη νηθνλνµηθά ζέκαηα. ( http://www.gcex.gr)

2.4.2 Ση είλαη ε εθηίµεζε ηνπ θχθινπ δσήο
Δ εθηίµεζε ηνπ θχθινπ δσήο είλαη µηα πξνζέγγηζε ¨απφ ην ιίθλν κέρξη
ηνλ ηάθν¨ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ βηνκεραληθψλ ζπζηεµάησλ. Δ πξνζέγγηζε
¨απφ ην ιίθλν κέρξη ηνλ ηάθν¨ μεθηλά µε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πξψησλ πιψλ
απφ ηε γε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξντφληνο θαη ηειεηψλεη ζην ζεκείν φπνπ
φια ηα πιηθά επηζηξέθνπλ ζηε γε. Δ εθηίµεζε ηνπ θχθινπ δσήο απνηηκά φια
ηα ζηάδηα ηεο δσήο ελφο πξντφληνο σο πξνο ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπο,
πξάγκα ην νπνίν ζεµαίλεη φηη µία ιεηηνπξγία νδεγεί ζηελ επφκελε. Δ εθηίµεζε
ηνπ θχθινπ δσήο θαζηζηά δπλαηή ηελ απνηίκεζε ησλ ζπζζσξεπηηθψλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ
δσήο ηνπ πξντφληνο, θαη ζπρλά πεξηιακβάλνπλ επηπηψζεηο πνπ δελ
ππνινγίδνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο παξαδνζηαθέο αλαιχζεηο (π.ρ. εμφξπμε ησλ
πξψησλ πιψλ, κεηαθνξά ησλ πιψλ, ηειηθή απφζεζε ηνπ πξντφληνο θ.α.).
πκπεξηιακβάλνληαο ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ θχθινπ
δσήο, ε εθηίµεζε ηνπ θχθινπ δσήο εμαζθαιίδεη µηα θαηαλνεηή εηθφλα ησλ
πεξηβαιινληηθψλ απφςεσλ γηα ην πξντφλ ή ηελ δηεξγαζία θαη µηα πην αθξηβή
εηθφλα ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ αληαιιαγψλ ζηελ επηινγή ηνπ
πξντφληνο. πγθεθξηµέλα ε εθηίµεζε ηνπ θχθινπ δσήο είλαη µηα ηερληθή απφηίκεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζέζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ επηπηψζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη µε έλα πξντφλ, δηαδηθαζία, ή ππεξεζία:
• Μεηαθξάδνληαο ηελ απνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ πιηθψλ πνπ
εηζάγνληαη θαζψο θαη ησλ εθπνκπέο ζην πεξηβάιινλ.
• Ώπνηηκψληαο ηηο ελδερφκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε
µε ζπγθεθξηκέλεο εηζξνέο θαη εθξνέο.
• Βξκελεχνληαο ηα απνηειέζκαηα έηζη ψζηε λα ιεθζεί µηα πνην ζσζηή
απφθαζε. .( http://www.gcex.gr)
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Δ εθηίµεζε ηνπ θχθινπ δσήο είλαη µηα ηερληθή απνηίκεζεο φισλ ησλ
εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ ελφο πξντφληνο, δηαδηθαζίαο ή ππεξεζίαο, ηεο
αλζξψπηλεο πγείαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αξρή έσο
ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφ- ληνο ή δηεξγαζηψλ.
`Ο φξνο ¨θχθινο δσήο¨ αλαθέξεηαη ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
φιεο πνξείαο ηεο δηάξθεηαο δσήο απφ ηελ παξαγσγή ηνπ, ηε ρξεζηκνπνίεζε,
ηελ δηαηήξεζε, θαη ηελ ηειηθή απφζεζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ
απφθηεζε ησλ πξψησλ πιψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ
πξντφληνο. [http://www.gcex.g]

2.5 Αηεζλή Πξφηππα
Βπηθεληξψλνληαο ζε θπζηθέο πεγέο θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελέξγεηα, ηφηε
εζηηάδνπκε ζην πξψην, δειαδή ζηελ νηθνινγηθή δηάζηαζε. Καζψο ε νηθηαθή
θαηαλάισζε ελέξγεηαο επζχλεηαη γηα ην έλα πέκπην ηεο ζπλνιηθήο
θαηαλάισζεο ζηηο OECD ρψξεο (Οξγαληζκφο γηα Οηθνλνκηθή πλ-Βξγαζία
θαη Ώλάπηπμε) θαη φζν ηα επίπεδα ηεο ρξήζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηαξθψο
απμάλνληαη, δηθαηνινγεκέλα ζπδεηείηαη ην ζέκα πεξί εθαξκνγήο κέηξσλ
πνιηηηθήο γηα κείσζε ελεξγεηαθήο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο. Καλνληζηηθέο
δηαηάμεηο πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε απνδνηηθψλ κέηξσλ θαη ηε
ζεζκνζέηεζε εηηθεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο, νη νπνίεο λα πξνβάινπλ
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, εθείλα ηα νπνία αξθεηέο ρψξεο έρνπλ ελζηεξληζηεί. Ώπηφ,
έρεη απνδεηρζεί φηη επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ζηελ νηθηαθή ρξήζε ελέξγεηαο
ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηε ρξήζε απνδνηηθφηεξνπ εμνπιηζκνχ θαη ειεθηξηθψλ
ζπζθεπψλ θαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ λνηθνθπξηψλ κπνξεί λα δηαθέξεη ζε
ηέηνην βαζκφ ψζηε ζηελ νηθηαθή ρξήζε ελέξγεηαο δηαθέξεη θαηά έλαλ
παξάγνληα δχν, αθφκα θαη φηαλ ν εμνπιηζκφο θαη νη ζπζθεπέο είλαη
ηαπηφζεκα . Βίλαη επίζεο ελδηαθέξνλ γηα λα ζπδεηεζνχλ ηα κέζα πνιηηηθήο γηα
ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηδφκελεο κε
απηφ ην πιαίζην είλαη π.ρ.:
 ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα λνηθνθπξηά θάλνπλ κπάλην ή ληνπο,
 ην θιείζηκν ησλ δηαθνπηψλ ηνπ θσηηζκνχ ζε αρξεζηκνπνίεηα δσκάηηα,
 ην πφζν γεκάην κπνξεί λα είλαη έλα πιπληήξην πηάησλ ή έλα πιπληήξην
ξνχρσλ πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ,
 ε ξχζκηζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο
 ε ηνπνζέηεζε πψκαηνο ζηα δνρεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καγεηξέκαηνο
ησλ ηξνθίκσλ. (http://www.liberoassurance.org).

2.5.1 Ση είλαη ην πξφηππν ISO 14001:2004
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Σν πξφηππν ΒΝ ISO 14001 είλαη ην πιένλ αλαγλσξηζκέλν θαη
δηαδεδνκέλν παγθνζκίσο πξφηππν Πεξηβαιινληηθήο Αηαρείξηζεο. Καζνξίδεη
ηηο απαηηήζεηο - πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελφο
πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Αηαρείξηζεο, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε κείσζε
ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο απφ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε
ζπλερήο βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ
πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. ΐάζε ηνπ πξνηχπνπ απνηειεί ε αλάιπζε ησλ
δηεξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ απηέο επεξεάδνπλ ην
πεξηβάιινλ (πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο). Παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε :
 ηελ πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο
 ηα κέηξα παξαθνινχζεζεο, κέηξεζεο θη ειαρηζηνπνίεζεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.
 ηα απαηηνχκελα ζεκεία ειέγρσλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ επηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ φπσο είλαη:
 ε θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ. λεξφ θ.ιπ.) θαη ελέξγεηαο
 ε δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ απνβιήησλ
 ε πνηεο επηρεηξήζεηο απεπζχλεηαη Σν ελ ιφγσ πξφηππν, φπσο θαη ην
ISO 9001, κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ
ελδηαθέξεηαη λα βειηηψζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε, αλεμάξηεηα
απφ ην κέγεζνο ή ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίνλ δξαζηεξηνπνηείηαη.
 Οθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο θαηά ISO 14001
Σα νθέιε πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο θαηά ISO 14001:2004 είλαη:
 Δ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο
 Δ επίηεπμε κεγαιχηεξνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο κε ηε λνκνζεζία θαη ε
απνθπγή πξνζηίκσλ.
 Δ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο
 Δ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο κέζσ:
 ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο α’ πιψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ
 ηεο αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο
 ηεο κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο απνβιήησλ
 ηεο κε επηβνιήο πξνζηίκσλ πεξηβαιινληηθψλ παξαβάζεσλ
 Δ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ε πξνζέιθπζε λέσλ
πειαηψλ θαη ε είζνδνο ζε λέεο αγνξέο
 Δ δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο εηαηξείεο νη νπνίεο απαηηνχλ
ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
 Δ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο πξνο ην επξχ θνηλφ, ηνπηθή
θνηλσλία, αξκφδηεο αξρέο, δαλεηζηέο, επελδπηέο κέζσ ηεο αλάδεημεο
ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο ηεο εηαηξείαο
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Δ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ε
απμεκέλε πξνζπκία γηα αλάιεςε επζπλψλ. (http://www.sustchem.gr)

ρέζε ISO 14001 - EMAS θαη ζπκβαηφηεηα κε άιια ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο. Σν πξφηππν ISO 14001 απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ εθαξκνγή θαη
άιισλ ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα, φπσο είλαη ην
Κνηλνηηθφ χζηεκα Οηθνινγηθήο Αηαρείξηζεο θαη Οηθνινγηθνχ Βιέγρνπ
(EMAS). Βπηπξνζζέησο, έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε άιια
πξφηππα ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, φπσο ΒΛΟΣ ΒΝ ISO 9001, ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε ελνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζε έλα εληαίν
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο. (http://www.sustchem.gr)
Σν πξφηππν ISO 14001 έρεη αλαζεσξεζεί ην 2004 (ε έθδνζε ηνπ 1996 δελ
ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ) γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θηιηθφ ζηνλ ρξήζηε θαη
πεξηζζφηεξν ζπκβαηφ κε ηα πξφηππα ISO 9001 θαη OHSAS 18001, δίλνληαο
κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα εμνηθνλνκήζνπλ
πφξνπο πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεηνη γηα ην «ζηήζηκν» θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
παξαπάλσ πξνηχπσλ ρσξηζηά.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
3.1 Οξηζκφο απνηχπσκα άλζξαθα [Ση είλαη ην CO2,Βλεξγεηαθφ
απνηχπσκα (Carbon foot),Μεζάλην- NO2 θαη άιια αέξηα]
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Σν Ανθπακικό Αποηύπωμα ππνινγίδεη ην ζχλνιν ησλ εθπνκπψλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ νη νπνίεο πξνθαινχληαη άκεζα ή έκκεζα απφ έλα
άηνκν, νξγαληζκφ, εθδήισζε ή πξντφλ.
Σν απνηχπσκα ιακβάλεη ππφςε θαη ηα έμη αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ
Πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην: Αηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), Μεζάλην (CH4),
Μνλνμείδην
ηνπ
Ώδψηνπ
(N2O),
Τδξνθζνξάλζξαθεο
(HFCs),
Τπεξθζνξάλζξαθεο (PFCs) θαη Βμαθζνξηνχρν ζείν (SF6).
Έλα αλζξαθηθφ απνηχπσκα κεηξηέηαη ζε ηφλλνπο ηζνδπλάκνπ ηνπ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (t CO2e). Σν ηζνδχλακν ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
(CO2e) επηηξέπεη ηα δηαθνξεηηθά αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ λα είλαη ζπγθξίζηκα
κεηαμχ ηνπο ζε κηα βάζε ππνινγηζκνχ ε νπνία σο κνλάδα κέηξεζεο έρεη ηε
κηα κνλάδα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2). Σν CO2e (ηζνδχλακν) ππνινγίδεηαη
αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο εθπνκπέο θαζελφο απφ ηα έμη αέξηα ηνπ
ζεξκνθεπίνπ κε ην Απλακηθφ Θέξκαλζεο ηνπ Πιαλήηε εληφο πεξηφδνπ 100
εηψλ (ΑΘΠ). [http://www.footprintnetwork.org].
Γηα ηελ απινπνίεζε ησλ εθζέζεσλ ππνινγηζκνχ, εθθξάδεηαη ζε φξνπο
ζπλνιηθνχ βάξνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ή ηνπ ηζνδπλάκνπ ηνπ θαη ησλ
ππνινίπσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηα νπνία απειεπζεξψλνληαη ζην
πεξηβάιινλ. [http://www.footprintnetwork.org].
3.1.1 Σι είναι ηο Ανθπακικό Αποηύπωμα ενόρ Πποϊόνηορ
Σν Ώλζξαθηθφ Ώπνηχπσκα ελφο Πξντφληνο είλαη ην ζπλνιηθφ δηνμείδην
ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη ηα ππφινηπα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηα νπνία
εθπέκπνληαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο (θχθιν δσήο) ηνπ πξντφληνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαγσγήο ηνπ, ηεο ρξήζεο ηνπ θαη ηεο ηειηθήο
απφξξηςήο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην Ώλζξαθηθφ Ώπνηχπσκα κηα ζνθνιάηαο
γάιαθηνο πεξηιακβάλεη ηηο εθπνκπέο ηεο εθηξνθήο ησλ αγειάδσλ θαη ηεο
παξαγσγήο ηνπ γάιαθηνο, ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ζπφξσλ ηνπ θαθάν θαη ηεο
δάραξεο, ηε κεηαπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ηελ παξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία θαη
ηελ ζπζθεπαζία. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο εθπνκπέο πνπ πξνθαινχληαη απφ
ηε κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο θαηά ηε δηαλνκή ηνπ ζηα ζεκεία πψιεζεο θαζψο
θαη ηεο απφξξηςεο ηεο ζπζθεπαζίαο απφ ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. [ECCM,
2008].
Γιαηί να ςπολογίζω ηο Ανθπακικό Αποηύπωμα ηων Πποϊόνηων και ηων
Τπηπεζιών μος;
Με ηελ απαίηεζε γηα ηαρεία θαη ζεκαληηθή δξάζε γηα ηε κείσζε ησλ
Παγθφζκησλ εθπνκπψλ άλζξαθα, ε αλάγθε γηα έλα αμηφπηζην θαη αθξηβή
ππνινγηζκφ απηψλ ησλ εθπνκπψλ κε βάζε έλα Αηεζλέο Πξφηππν, πνηέ δελ
ήηαλ κεγαιχηεξε. Σν θαιφ είλαη φηη γηα κηα επηρείξεζε ε νπνία ππνινγίδεη θαη
ζηε ζπλέρεηα κεηψλεη ην Ώλζξαθηθφ Ώπνηχπσκα ησλ πξντφλησλ ηεο, πέξαλ
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ηελ ζεηηθήο επίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ, απφ ηε δξάζε απηή πξνθχπηνπλ
ζεκαληηθφηαηα εκπνξηθά νθέιε. [ECCM, 2008].
Δ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ κηαο
επηρείξεζεο θαη ηεο ίδηαο ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο, ζηηο εθπνκπέο
άλζξαθα, βνεζά λα αλαγλσξηζηεί ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηε
κείσζε
ηνπο.
Ώλαδεηθλχεη
επθαηξίεο
γηα
θαιχηεξε
ελεξγεηαθή
απνηειεζκαηηθφηεηα, πεξηνξηζκφ ησλ απνβιήησλ, θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ
logistics θαη άιιεο βειηηψζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ο
ππνινγηζκφο ηνπ Ώλζξαθηθνχ Ώπνηππψκαηνο ησλ πξντφλησλ είλαη κηα
ζεκαληηθή δηεξγαζία ε νπνία επηηξέπεη ζε κηα επηρείξεζε λα κεηψζεη
θφζηε, λα δηαρεηξηζηεί θιηκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη να ενιζσύζει ηη θήμη ηων
εμποπικών ηηρ ζημάηων. ε θάζε ηνκέα, απφ ηα ηξφθηκα κέρξη ηνλ
ηξαπεδηθφ θιάδν, νη θαηαλαισηέο ζέινπλ πιένλ λα επηιέγνπλ κεηαμχ ησλ
πξντφλησλ ηα νπνία δεζκεχνληαη λα κεηψζνπλ ηελ επίδξαζε ηνπο ζην
πεξηβάιινλ θαη ησλ ππνινίπσλ. [http://www.footprintnetwork.org].
Σν πξφβιεκα ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ε
αλακθηζβήηεηα ζπλδεδεκέλε αλάγθε ηεο αλζξσπφηεηαο γηα ελέξγεηα. Οη
ιχζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ απηψλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ
εμάξηεζε ηεο εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Καηά ζπλέπεηα, θάζε
βηψζηκν ζρέδην γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξέπεη
λα αληηκεησπίζεη απηή ηε ζεκειηψδε αλάγθε γηα ελέξγεηα.
Σν βηψζηκν επίπεδν ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλά
άηνκν κπνξεί λα ππνινγηζηεί δηαηξψληαο ην πνζφ ηεο ζηφρεπζεο αλά έηνο ηεο
έθζεζεο IPCC ησλ 11,5 δηζεθαηνκκπξίσλ ηφλσλ CO2, φπνπ ε βηφζθαηξα
κπνξεί λα αθνκνηψζεη (IPCC, 2001). Ο παγθφζκηνο πιεζπζκφο αλακέλεηαη
λα είλαη 7 δηζ., έηζη νη βηψζηκεο θαηά θεθαιήλ εθπνκπέο είλαη 11.5/7 ηφλνη.
Αειαδή ην επίπεδν είλαη κηθξφηεξν απφ 2 ηφλνπο CO2 αλά άηνκν αλά έηνο θαη
κεηψλεηαη κε ελδερφκελε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ώλ ζεσξήζνπκε δεδνκέλν
φηη ν ηνκέαο ηνπ θαγεηνχ ρξεζηκνπνηεί ην 30-35% απηνχ ηνπ απνηππψκαηνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξάιιεισλ εξγαζηψλ γχξσ απφ ηνλ ηνκέα,
ηφηε ην απνηχπσκα ηνπ αηφκνπ πνπ αθνξά ζηε δηαηξνθή ηνπ ππνινγίδεηαη
ζηα 700kg CO2 αλά άηνκν ην ρξφλν. [ECCM, 2008].
Έηζη, κέζνδνη κείσζεο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε:
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο,
αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο,
απεμάξηεζε/ξχζκηζε άλζξαθα.
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Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (ρεκηθφο ηχπνο: CO2) είλαη ε ρεκηθή έλσζε
πνπ απνηειείηαη απφ δχν άηνκα νμπγφλνπ ελσκέλα κε νκνηνπνιηθφ δεζκφ κε
έλα άηνκν άλζξαθα. Βίλαη αέξην ζπζηαηηθφ ηεο γήηλεο αηκφζθαηξαο, άρξσκν,
άνζκν θαη άγεπζην ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο θαη
επίζεο είλαη έλα απφ ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ώπνηειεί ππνπξντφλ φισλ
ησλ θαχζεσλ νξπθηψλ θαπζίκσλ (θάξβνπλνπ, πεηξειαίνπ, βελδίλεο, θπζηθνχ
αεξίνπ θιπ.), αιιά θαη ηνπ μχινπ, πιαζηηθψλ θ.ά. νξγαληθψλ ελψζεσλ.
Παξάγεηαη αθφκα απφ ηελ απνζχλζεζε νξγαληθψλ νπζηψλ. Μεγάιεο
πνζφηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα εθπέκπνληαη επίζεο απφ ηα θαη απφ ηηο
ζεξκέο πεγέο αιιά θαη απφ ηε δηάιπζε ησλ αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ.
Βλσκέλν, κε ηε κνξθή αλζξαθηθψλ αιάησλ, βξίζθεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο
ζην ζηεξεφ θινηφ ηεο γεο. Σν CO2 ζεσξείηαη αέξην ζεξκνθεπίνπ, αθνχ
δηαπεξλάηαη απφ ην νξαηφ θσο αιιά απνξξνθά έληνλα ζηελ ππέξπζξε θαη
εγγχο ππέξπζξε πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο. [ECCM, 2008].
Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ε
απνςίισζε ησλ δαζψλ έρνπλ πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο
ζπγθέληξσζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά πεξίπνπ 35% απφ ηελ αξρή
ηεο επνρήο ηεο εθβηνκεράληζεο. Έσο θαη ην 40% ησλ αεξίσλ πνπ
εθπέκπνληαη απφ νξηζκέλεο εθαηζηεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη δηνμείδην ηνπ
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άλζξαθα. Βθηηκάηαη φηη ηα εθαίζηεηα απειεπζεξψλνπλ πεξίπνπ 130-230
εθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2 ζηελ αηκφζθαηξα θάζε ρξφλν. Σν δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα παξάγεηαη επίζεο απφ ζεξκέο πεγέο φπσο απηέο ζην Bossoleto
θνληά ζηελ Σνζθάλε ηεο Εηαιίαο. ηελ θπθιηθή απηή ηνπνζεζία κε δηάκεηξν
πεξίπνπ 100 κέηξα, νη ηνπηθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ CO2 απμάλνληαη ζε
πνζνζηφ πάλσ απφ 75% κέζα ζε κηα λχρηα θαη είλαη αξθεηέο γηα λα
ζθνηψζνπλ ηα έληνκα θαη ηα κηθξά δψα ηεο πεξηνρήο. Οη εθπνκπέο ηνπ CO2
απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο αλέξρνληαη ζήκεξα πεξίπνπ ζε 27
δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο θαη είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
πνζφηεηεο πνπ εθιχνληαη απφ ηα εθαίζηεηα. [Wright et al., 2011]
Δ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζε CO2 (θαηά κέζν φξν
κεηαμχ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη κέρξη χςνπο πεξίπνπ 30km) θπκαίλεηαη
απφ 0,036 % (360ppm) έσο θαη 0,039% (390ppm), αλάινγα κε ηελ
ηνπνζεζία. Δ παξαηεηακέλε έθζεζε ζε κέηξηεο ζπγθεληξψζεηο κπνξεί λα
πξνθαιέζεη κεηαβνιηθή νμέσζε (metabolicacidosis-κείσζε ζην pH ηνπ
ζψκαηνο), αλαπλεπζηηθή νμέσζε (respiratoryacidosis-αλεπαξθή αεξηζκφο ηνπ
αίκαηνο) θαη λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην κεηαβνιηζκφ ηνπ αζβεζηίνπ
θαη ηνπ θσζθφξνπ. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη ηνμηθφ γηα ηελ θαξδηά θαη
πξνθαιεί αξξπζκίεο. Δ ηνμηθφηεηα θαη νη επηπηψζεηο ηεο απμάλνληαη κε ηελ
αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ αέξα ζε CO2: [ECCM, 2008].
ε πεξηεθηηθφηεηα 1% v/v (γεκάηε αίζνπζα κε θαθφ εμαεξηζκφ), ην CO2
κπνξεί ζε παξαηεηακέλε έθζεζε λα πξνθαιέζεη ππλειία. ε πεξηεθηηθφηεηα
2% v/v ην CO2 ζπκπεξηθέξεηαη σο ήπην λαξθσηηθφ. Πξνθαιεί απμεκέλε
αξηεξηαθή πίεζε θαη θαξδηαθφ ξπζκφ, θαη κεηψλεη ηελ αθνή.
ε πεξηεθηηθφηεηα πεξίπνπ 5% v/v πξνθαιεί δηέγεξζε ηνπ
αλαπλεπζηηθνχ θέληξνπ, δάιε, ζχγρπζε θαη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή
ζπλνδεπφκελε απφ θεθαιαιγία θαη δχζπλνηα.
ε πεξηεθηηθφηεηα 8% v/v πξνθαιεί θεθαιαιγία, εθίδξσζε,
παξαηζζήζεηο, ηξφκν θαη απψιεηα ζπλείδεζεο κεηά ηελ έθζεζε γηα πέληε έσο
δέθα ιεπηά. [ECCM, 2008].

3.1.2 Ώπνηχπσκα άλζξαθα
Σν απνηχπσκα άλζξαθα απνηειεί κηα έλλνηα φπνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα
έρεη γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη είλαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε, θαζψο
ζρεηίδεηαη κε ηελ επζχλε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ απνηεινχλ έλα
απφ ηα πην θξίζηκα δεηήκαηα παγθνζκίσο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ απηψλ ησλ
θαηλνκέλσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ απηψλ πξνέθπςε ε
αλάγθε ηεο πνζνηηθήο έθθξαζεο ηεο επαηζζεζίαο ησλ δηάθνξσλ πξντφλησλ,
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νξγαληζκψλ ή δηαδηθαζηψλ ζηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
[Wiedmann, 2007]

Δ έλλνηα ηνπ απνηππψκαηνο γεληθά, δεκηνπξγήζεθε αξρηθά γηα λα
πεξηγξάςεη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη αλζξψπηλεο παξαγσγηθέο θαη
θαηαλαισηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πεξηβάιινλ. Ο φξνο ηνπ αλζξαθηθνχ
απνηππψκαηνο πξνήιζε απφ ηνλ φξν ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο σο
ππνζχλνιφ ηνπ. Σν νηθνινγηθφ απνηχπσκα εθθξάδεη ην κέηξν ηεο έθηαζεο
παξαγσγηθήο γεο θαη ζάιαζζαο πνπ απαηηείηαη απφ έλα άηνκν, έλαλ
πιεζπζκφ ή κηα δξαζηεξηφηεηα γηα λα παξάγεη ηνπο πφξνπο πνπ θαηαλαιψλεη
θαη γηα λα αθνκνηψζεη ηα απφβιεηα πνπ παξάγεη, θαη εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο
έθηαζεο γεο, ζε παγθφζκηα εθηάξηα. Με ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ην αλζξαθηθφ
απνηχπσκα απνηειεί ππνζχλνιν ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο, νξίδεηαη
αληίζηνηρα σο ην κέηξν ηεο έθηαζεο ηεο παξαγσγηθήο γεο θαη ηεο ζάιαζζαο
πνπ απαηηείηαη γηα λα απνξξνθεζνχλ κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο νη εθπνκπέο
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηηο θαχζεηο νξπθηψλ θαπζίκσλ. κσο φπσο ζα
θαλεί θαη απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα, παξά ηελ πξνέιεπζε
απηή ηνπ φξνπ, ην απνηχπσκα άλζξαθα ζρεηίδεηαη πην ζπρλά θπξίσο κε ηηο
εθπνκπέο δηαθφξσλ αεξίσλ, ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή,
θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο αλζξψπηλεο παξαγσγηθέο θαη θαηαλαισηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη νη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί ηνπ αλαθέξνληαη ζηε κέηξεζε
ηεο πνζφηεηαο ησλ αεξίσλ πνπ εθπέκπνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο.
Βπίζεο παξά ην γεγνλφο φηη ζαλ έλλνηα ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα απνηειεί
έλαλ πξφζθαην θαη λενζχζηαην φξν, ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε
ζηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ, θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο πξνζδηνξηζκνχ
ηνπ, ζην ηη ζπκπεξηιακβάλεη θαη πσο κεηξηέηαη. [Wiedmann, 2007]
Ώλάινγα κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ν θάζε έλαο επηιέγεη ή έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο δηακνξθψλεηαη ην
ελεξγεηαθφ απνηχπσκά ηνπ, δειαδή ηελ εθιπφκελε πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα.
Ώθνξά θπξίσο:
Μεηαθηλήζεηο (θαπζίκσλ ή ειεθηξηζκνχ)
Βπηινγή ζπηηηνχ
Ώλαθχθισζε
Βπηινγή θσηηζκνχ
Stand-by ιεηηνπξγία ζπζθεπψλ
Βπηινγή ηξνθψλ (εγρψξηεο/εηζαγσγή)
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Σα πην πνιιά απφ ηα παξαπάλσ εμαξηψληαη απφ:
Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Ο ηξφπνο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επεξεάδεη ηελ
παξαγσγή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Οη θπξηφηεξνη ηξφπνη παξαγσγήο είλαη
κε θαχζε δηαθφξσλ νπζηψλ φπσο πεηξέιαην, ιηγλίηεο ή ρσξίο θαχζε ζηα
ππξεληθά εξγνζηάζηα, ζηα ειηαθά πάξθα, ζηα πδξνειεθηξηθά θξάγκαηα θαη
ζηα αηνιηθά πάξθα. Με ηελ θαχζε έρνπκε κεγαιχηεξα πνζνζηά παξαγσγήο
CO2, ελψ πξνζπάζεηα γίλεηαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κε ηε ρξήζε Ώλαλεψζηκσλ Πεγψλ Βλέξγεηαο
(Ώ.Π.Β.) νη νπνίεο έρνπλ κηθξφηεξν ελεξγεηαθφ απνηχπσκα.
Σν πξφβιεκα είλαη φκσο αξθεηά ζχλζεην δηφηη φρη κφλν παξάγεηαη CO2
γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο αιιά θαη απφ ηηο ζπζθεπέο πνπ ηελ
θαηαλαιψλνπλ θαη κεξηθέο θνξέο ιεηηνπξγψληαο αιιά θαη κε. χκθσλα κε
ηνπο Wallen et al. (2004) κέζσ κίαο κειέηεο πνπ δηεμήρζε ζηελ νπεδία, ε
κείσζε ζηε ρξήζε ελέξγεηαο θαη ζηηο εθπνκπέο GHG απφ ηελ αιιαγή ηεο
δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ακειεηέα. Δ αιιαγή ζηνπο ηξφπνπο ζηα
κέζα παξαγσγήο είλαη απηή πνπ νδεγεί ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ.
πκπεξαίλνπλ πσο ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηνξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε ρξήζεο
νξπθηψλ θαπζίκσλ ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ηξνθίκσλ. Πξνηεηλφκελνη
ηξφπνη είλαη:
Ώχμεζε ρξήζεο βηνθαπζίκσλ ζηε γεσξγία
Ώλάπηπμε ηερλνινγίαο απνδνηηθφηεξεο θαη πην βειηησκέλεο ζηνπο ηνκείο ηεο
γεσξγίαο, παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο
Ληγφηεξε ρξήζε ηεο δσηθήο ηξνθήο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζηηάξη
Ώμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο απφ ηηο βηνκεραλίεο.
[POST, 2006]
Σν απνηχπσκα άλζξαθα είλαη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα θαη άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ εθπέκπνληαη θαηά ηελ
δηάξθεηα φινπ ηνπ θχθινπ δσήο κηαο δηαδηθαζίαο ή ελφο πξντφληνο.
Βθθξάδεηαη ζε γξακκάξηα
ηζνδχλακνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αλά
θηινβαηψξα παξαγσγήο (g CO2-

𝑒

kWh

),

ιακβάλνληαο έηζη ππφςε ην

δηαθνξεηηθφ δπλακηθφ ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε ησλ άιισλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ.
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Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη ην αλζξαθηθφ απνηχπσκα κπνξεί λα είλαη
έλαο ρσξηθφο δείθηεο θαη λα εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο έθηαζεο παξαγσγηθήο
γεο, δειαδή ζε παγθφζκηα εθηάξηα ελψ ζχκθσλα κε άιινπο νξηζκνχο κπνξεί
λα εθθξαζηεί ζε κνλάδεο κάδαο (γξακκάξηα, θηιά ή ηφλνπο) είηε δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα (CO2) είηε ηζνδχλακνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2-e). [Wiedmann,
2007]

Παξά ηηο επηθξαηνχζεο δηαθνξέο, νη κνλάδεο κάδαο ηζνδχλακνπ δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα είλαη επξέσο απνδεθηέο θαη έρνπλ ζεσξεζεί ζαλ αλαθνξηθή
κνλάδα κέηξεζεο απνηππψκαηνο άλζξαθα [Carbon Trust, 2012]. Οη θπζηθέο
κνλάδεο κέηξεζεο ησλ εθπνκπψλ είλαη εθθξαζκέλεο ζε κνλάδεο κάδαο, έηζη
γηα ηε ρσξηθή έθθξαζή ηνπο πξέπεη λα γίλνπλ δηάθνξεο παξαδνρέο νη νπνίεο
απμάλνπλ ηηο αβεβαηφηεηεο θαη ηα ιάζε ζηελ εθηίκεζε ησλ εθπνκπψλ.
[POST, 2006]

3.1.3 ΜΒΘΏΝΕΟ
Σν κεζάλην (methane) είλαη ην απινχζηεξν αιθάλην, δειαδή άθπθινο
θνξεζκέλνο πδξνγνλάλζξαθαο. Έρεη ρεκηθφ ηχπν CH4. Βίλαη ην θχξην
ζπζηαηηθφ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (70-90%). Σν κφξηφ ηνπ έρεη ηε δνκή θαλνληθνχ
ηεηξαέδξνπ, κε ην άηνκν άλζξαθα ζην θέληξν θαη ηα ηέζζεξα άηνκα ηνπ
πδξνγφλνπ ζηηο θνξπθέο. ηηο «ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο» (25°C, 1 atm) είλαη
αέξην άρξσκν θαη άνζκν, ειάρηζηα δηαιπηφ ζην λεξφ. Αηαιχεηαη επθνιφηεξα
ζε νξγαληθνχο δηαιχηεο. Σν κεζάλην είλαη έλα ζρεηηθά ηζρπξφ αέξην
ζεξκνθεπίνπ κε κεγάιν δπλακηθφ παγθφζκηαο ζέξκαλζεο ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ νξίδνληα 25 εηψλ ή 72 εηψλ). Σν κεζάλην φκσο νμεηδψλεηαη αξγά
ζηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο απφ ην αηκνζθαηξηθφ νμπγφλν (O2), κε ηε βνήζεηα
ηεο πγξαζίαο (H2O) θαη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UV) ηνπ ειηαθνχ
θσηφο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο νμείδσζεο είλαη λα έρεη ην κεζάλην εκηδσή
επηά εηψλ ζηε γήηλε αηκφζθαηξα. (https://el.wikipedia.org)
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Δ κνξηαθή αλαινγία ηνπ κεζαλίνπ ζηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο ην 1750
ππνινγίζηεθε φηη ήηαλ 700ppb. Tν 1998 αλέβεθε ζηα 1.745ppb. Σν 2008
έθηαζε ηα 1.800ppb. Σν 2010 κεηξήζεθε ζηελ Ώξθηηθή ζηα 1850ppb, έλα
επίπεδν πνπ απνηειεί ην πςειφηεξν εδψ θαη 400.000 ρξφληα. Εζηνξηθά, ηα
επίπεδα ηεο κνξηαθήο ζπγθέληξσζεο κεζαλίνπ ζηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο
θπκαίλνληαλ κεηαμχ 300 θαη 400ppb, θαηά ηηο επνρέο ησλ παγεηψλσλ θαη
κεηαμχ 600 θαη 700ppb, θαηά ηηο κεζνπαγεηψδεηο πεξηφδνπο. [Carbon Trust,
2012].

Σν ίδην ην κεζάλην δελ είλαη ηνμηθφ. Βίλαη φκσο εμαηξεηηθά εχθιεθην θαη
κπνξεί λα πξνθαιέζεη έθξεμε ζε κίγκαηά ηνπ κε ηνλ αέξα. Βπίζεο ην κεζάλην
αληηδξά βίαηα κε νμεηδσηηθέο νπζίεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα αινγφλα
θαη κεξηθέο αινγνλνχρεο ελψζεηο. Βπίζεο είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζεη
αζθπμία, γηαηί απιά κπνξεί λα κεηψζεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγφλνπ ζε
θιεηζηνχο ρψξνπο. Κάηη ηέηνην είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί απφ δηαξξνή θπζηθνχ
αεξίνπ ή θσηαεξίνπ αιιά θαη δηείζδπζε βηναεξίνπ απφ θνληηλέο ρσκαηεξέο.
(https://el.wikipedia.org)

3.1.4 Αηνμείδην ηνπ Ώδψηνπ NO2
Ώέξην κε θαθέ ρξψκα θαη ηδηάδνπζα νζκή. Ο θχξηνο ξχπνο ηνπ λέθνπο
θαη ηεο φμηλεο βξνρήο. ε πςειέο ζπγθεληξψζεηο βιάπηεη αλζξψπνπο θαη
βιάζηεζε. Σν άδσην επίζεο κπνξεί λα ελσζεί κε ην νμπγφλν δίλνληαο
δηάθνξα νμείδηα ηνπ αδψηνπ:
Σν κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ, ΝΟ, ην νπνίν αληηδξά ηαρχηαηα κε νμπγφλν
πξνο δηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη είλαη ζεκαληηθφο αηκνζθαηξηθφο ξχπνο,
Σν δηνμείδην ηνπ αδψηνπ, NO2, ελδηάκεζν ζηελ παξαγσγή ηνπ ληηξηθνχ
νμένο θαη ηζρπξφ νμεηδσηηθφ. Άιια δχν νμείδηα, ην ηξηνμείδην ηνπ δηαδψηνπ
(Ν2Ο3) θαη ην πεληνμείδην ηνπ δηαδψηνπ (Ν2Ο5), είλαη πνιχ αζηαζή θαη
εθξεθηηθά. [GHG Protocol, 2005a].
Σειεπηαία είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο εθζέζεηο ηεο Β.Β., γηα ηελ
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα θξάηε κέιε, φζνλ αθνξά αθελφο ζηηο
ζπγθεληξψζεηο ησλ νμεηδίσλ ηνπ Ώδψηνπ (ΝΟx), αιιά θαη ζηε κείσζε ηνπ
πξνζδφθηκνπ ρξφλνπ δσήο θαηά έμε κήλεο ζηελ Βιιάδα, ζχκθσλα κε ηνπο
πίλαθεο πνπ παξνπζίαζαλ εηδηθνί επί ηνπ ζέκαηνο επηζηήκνλεο.

36

Σα νμείδηα ηνπ αδψηνπ (ζπλνιηθά επηά) είλαη απφ ηνπο ζνβαξφηεξνπο
ξππαληέο κε θπξίαξρν ην Αηνμείδην ηνπ Ώδψηνπ NO2. Σν 50% ησλ εθπνκπψλ
ζε NOx, έρνπλ ζαλ θχξηα πεγή ην απηνθίλεην ελψ παξάγεηαη σο παξαπξντφλ
απφ ηεο βηνκεραληθέο θαηεξγαζίεο ηνπ ληηξηθνχ θαη ζεηηθνχ νμένο, θαηά ηελ
παξαγσγή λάηινλ, απφ ηε λίηξσζε νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ, απφ κεηαηξνπή
ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ Ώδψηνπ (ΝΟ) δηνμείδην θαηά ηηο θσηνρεκηθέο κεηαηξνπέο
πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ αηκφζθαηξα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. [GHG Protocol,
2005a

Δ βιαπηηθή επίδξαζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ Ώδψηνπ ζηα θπηά μεθηλά απφ
ζπγθεληξψζεηο 0,6mg/kgr, νπφηε έρνπκε παξεκπφδηζε ηεο θσηνζχλζεζεο. ε
ζπγθεληξψζεηο 2mg/kgr, θαηαζηξέθνληαη ηα θχιια.
κσο νη κεγαιχηεξεο βιαπηηθέο επηδξάζεηο ηνπ αζθνχληαη πάλσ ζηνλ
άλζξσπν. Δ πεξηνξηζκέλε δηαιπηφηεηα ηνπ επηηξέπεη λα δηεηζδχζεη ζην
θαηψηεξν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Ώπφ 25ppm αξρίδνπλ νη αλαπλεπζηηθέο
ελνριήζεηο, βήραο, δχζπλνηα, πφλνη ζην ζηήζνο, θπάλσζε, ππξεηφο, θξίζε
άζζκαηνο, βξνγρνπλεπκνλία θαη πλεπκνληθφ νίδεκα. Έθζεζε ζε 150-200ppm
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζαλαηεθφξα πλεπκνληθή ίσζε.
δνλ, Ο3
Ώέξην, άρξσκν, ην θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ θσηνρεκηθνχ λέθνπο ζηελ
επηθάλεηα ηεο Γεο. ηε ζηξαηφζθαηξα, σζηφζν, ην φδνλ πξνζηαηεχεη απφ ηηο
αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ. Σν φδνλ ζρεκαηίδεηαη ζηελ θαηψηεξε αηκφζθαηξα σο
απνηέιεζκα ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπ νμπγφλνπ, πηεηηθψλ νξγαληθψλ
ελψζεσλ (VOCs), θαη νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ κε ηε βνήζεηα ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο θαη θπξίσο φηαλ έρνπκε θαιφ, δεζηφ θαηξφ. Πεγέο ηνπ φδνληνο
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είλαη ηα νρήκαηα, εξγνζηάζηα, ρσκαηεξέο, ρεκηθά δηαιπηηθά θαη πνιιέο άιιεο
κηθξέο πεγέο φπσο βελδηλάδηθα, αγξνηηθφο εμνπιηζκφο, θιπ. Σν φδνλ είλαη
επίζεο ν ξχπνο κε ηηο δπζκελέζηεξεο επηδξάζεηο ζηα θπηά, κεηψλεη ηελ
παξαγσγή ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη πξνθαιεί δεκηά ζηε δαζηθή
βιάζηεζε. [GHG Protocol, 2005a].
3.1.5 Αηνμείδην ηνπ ζεηνπ, SO2
Άρξσκν αέξην, άνζκν ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο αιιά κε έληνλε
εξεζηζηηθή κπξσδηά ζε πνιχ πςειέο ζπγθεληξψζεηο.
Βίλαη θχξηα
εθπνκπή
εξγνζηαζίσλ
παξαγσγήο ελέξγεηαο,
βηνκεραληψλ, θεληξηθήο ζέξκαλζεο, δηπιηζηεξίσλ πεηξειαίνπ, ρεκηθψλ
βηνκεραληψλ, ραξηνβηνκεραληψλ θ.α.
Βίλαη ν βαζηθφο ξχπνο ηνπ λέθνπο, πξνθαιεί αιινηψζεηο ζε βιάζηεζε
θαη κέηαιια. Μεηψλεη ηελ νξαηφηεηα θαη απμάλεη ηελ νμχηεηα ησλ ιηκλψλ θαη
πνηακψλ.
Ρχπνη Τπεχζπλνη Γηα Σε Μείσζε Σνπ ηξαηνζθαηξηθνχ δνληνο:
Βίλαη θπξίσο ρεκηθέο ελψζεηο φπσο νη ρισξνθζνξηνκέλνη
πδξνγνλάλζξαθεο (CFCs), halons, ηεηξαρισξηνχρνο άλζξαθαο, κεζπιηθφ
ρισξνθφξκην πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ςπθηηθέο νπζίεο θαη ζε δηάθνξεο
βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ώπηέο νη ελψζεηο αησξνχληαη ζηνλ αέξα γηα
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηγά-ζηγά ζπγθεληξψλνληαη ζηελ αλψηεξε
αηκφζθαηξα φπνπ θαη θαηαζηξέθνπλ ην πξνζηαηεπηηθφ καλδχα ηνπ φδνληνο
πνπ απνηξέπεη ηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο UV λα θζάζνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο
Γεο. [U.S.EPA, 2010]

3.2 Καηεγνξίεο εθπνκπψλ απνηππψκαηνο άλζξαθα
Οη εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα κπνξεί λα είλαη είηε άκεζεο είηε
έκκεζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ
πξνζδηνξίδνληαη θαη δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηελ θαηεγνξία εθπνκπψλ πνπ
αλήθνπλ. Οη εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ρσξίδνληαη κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
1ε θαηεγνξία : ε απηή ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη άκεζεο
εθπνκπέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρνληαη άκεζα
απφ κία νληφηεηα ή επηρείξεζε.
2ε θαηεγνξία : πκπεξηιακβάλνληαη νη έκκεζεο εθπνκπέο πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο θαχζεηο γηα ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
θαη ζεξκφηεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη.
3ε θαηεγνξία : πκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη ππφινηπεο έκκεζεο εθπνκπέο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ειέγρνληαη άκεζα απφ ηελ
νληφηεηα ή ηελ επηρείξεζε. Ώπηέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαθνξά ή
ηελ αγνξά πξντφλησλ, ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ, ηελ κεηαθνξά ηνπ
εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα, ηελ θαηαλάισζε λεξνχ
θ.ά. [U.S.EPA, 2010]
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Με βάζε ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ζηηο θαηεγνξίεο απηέο
δηαθξίλεηαη ην πξσηεχνλ απνηχπσκα άλζξαθα, φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη
άκεζεο εθπνκπέο απφ ηελ θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη απφ ηελ έκκεζε
θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαη ην δεπηεξεχνλ απνηχπσκα άλζξαθα, φπνπ
πεξηιακβάλεη ηηο εθπνκπέο απφ ηνλ θχθιν δσήο ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
απφ ηελ παξαγσγή ησλ πξψησλ πιψλ κέρξη ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπο. ηαλ ην
δεπηεξεχνλ απνηχπσκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ, ην θαιείηαη
πιήξεο απνηχπσκα άλζξαθα.
Οη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο εθπνκπψλ ινηπφλ απνηεινχλ ην βαζηθφ ή
πξσηεχνλ απνηχπσκα άλζξαθα. Σα φξηα απηψλ ησλ πεδίσλ κπνξνχλ λα
πξνζδηνξηζηνχλ εχθνια θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηνπ απνηππψκαηνο λα είλαη αξθεηά αθξηβήο. Δ ηξίηε θαηεγνξία απνηειεί ην
δεπηεξεχνλ απνηχπσκα άλζξαθα. Οη εθπνκπέο ζε απηή ηελ θαηεγνξία
πξνζδηνξίδνληαη δχζθνια ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν, θαζψο ηα φξηα ηεο γηα ην
πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηή δελ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ
κε ζαθή ηξφπν, θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη εμίζνπ δχζθνιε, θαζψο νη
εθπνκπέο απηέο δελ ειέγρνληαη άκεζα. Βπίζεο γηα ην αλ ρξεηάδεηαη λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο ππνινγηζκνχο είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηεί ζε
πνην βαζκφ ππάξρεη έιεγρνο ησλ εθπνκπψλ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία.
Οη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο εθπνκπψλ είλαη ππνρξεσηηθφ λα
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα κε βάζε ηα
δηάθνξα δηεζλή πξσηφθνιια θαη θαλνληζκνχο, ελψ ε ηξίηε ζεσξείηαη
πξναηξεηηθή θαη ζπρλά δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ
απνηππψκαηνο άλζξαθα. [U.S.EPA, 2010]

3.3 Μνλάδεο κέηξεζεο - κέζνδνο ππνινγηζκνχ
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα απαηηείηαη ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. Ο
ππνινγηζκφο ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα ηαπηίδεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζε κνλάδεο ηζνδχλακνπ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2-e), πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
κίαο νληφηεηαο. Δ πεξηγξαθή ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ν δηαρσξηζκφο πεγψλ εθπνκπψλ βαζίδεηαη ζηηο
πξαθηηθέο θαη ηνπο νδεγνχο, πην θνηλή θαη απιή κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ
εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ ηνπ πεξηερφκελνπ ζην νπνίν κηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα
ιακβάλεη ρψξα, πνπ νλνκάδεηαη δεδνκέλα δξαζηεξηφηεηαο (Activity Data,
AD), θαη ζπληειεζηψλ πνπ πνζνηηθνπνηνχλ ηηο εθπνκπέο αλά κνλάδα
δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίνη νλνκάδνληαη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ (Emission
Factors, EF). Έηζη ε βαζηθή εμίζσζε ππνινγηζκνχ είλαη: [Climate Registry,
2008].
𝐴 = 𝐴𝐷 ∗ 𝐸𝐹
Δ βαζηθή απηή εμίζσζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο
πεξηπηψζεηο γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιιεο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε
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ηελ εθηίκεζε ησλ εθπνκπψλ πέξα απφ ηνπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ Οη
ζπλνιηθέο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο
άλζξαθα πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο θάζε αεξίνπ,
αθνχ γίλεη ε κεηαηξνπή θάζε αεξίνπ ζε ηζνδχλακεο εθπνκπέο CO2 (CO2-e). Δ
κεηαηξνπή απηή γίλεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο ελφο
αεξίνπ κε ηνλ δείθηε Απλακηθνχ Τπεξζέξκαλζεο ηνπ Πιαλήηε ηνπ θάζε
αεξίνπ. Δ ππνινγηζηηθή κέζνδνο βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα δξαζηεξηφηεηαο θαη
ζπληειεζηέο θαχζεηο. Ο φξνο δεδνκέλα δξαζηεξηφηεηαο αλαθέξεηαη ζε
δεδνκέλα ηεο πνζφηεηαο ηνπ θαπζίκνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ θαχζεδξαζηεξηφηεηα ελψ νη ζπληειεζηέο θαχζεηο εμαξηψληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ θαπζίκνπ. [Climate Registry, 2008].
Δ ππνινγηζηηθή κέζνδνο βαζίδεηαη ζε αληηπξνζσπεπηηθά δεδνκέλα
πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ζπιινγή α) δεδνκέλσλ γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα, ζηε
κνξθή ηεο πνζφηεηαο ηνπ θαπζίκνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα απηή ηελ
δξαζηεξηφηεηα θαη β) δεδνκέλσλ γηα ζπληειεζηέο εθπνκπψλ, ζηε κνξθή
πιεξνθνξηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαπζίκνπ θαη ηεο απφδνζεο ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο νμείδσζεο.
Οη εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε ηελ ππνινγηζηηθή κέζνδν
πξνθχπηνπλ κε βάζε κία απφ ηηο παξαθάησ εμηζψζεηο αλάινγα κε ηελ κνξθή
ησλ δεδνκέλσλ
44
𝐸 = 𝐴𝑓, 𝑣 ∗ 𝑓𝑐, 𝑣 ∗ 𝑓𝑜, 𝑥 ∗
12
Β= Οη εθπνκπέο κάδαο ηνπ CO2 (ζε t)
Af,v= Ο φγθνο ησλ θαπζίκσλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ (ζε m3, L,)
Fc,v=
Δ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θαχζηκνπ ζε άλζξαθα εθθξαζκέλε ζε κνλάδεο
φγθνπ (ζε t C/mᵌ)
Fo,x =
Ο ζπληειεζηήο νμείδσζεο ηνπ θαχζηκνπ
44/12 = Ο ιφγνο ηνπ κνξηαθνχ βάξνπο ηνπ CO2 πξνο ην κνξηαθφ βάξνο ηνπ
άλζξαθα
Οη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ αλαθέξνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαπζίκνπ, δειαδή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θαπζίκνπ ζε
άλζξαθα, θαη ηεο ζεξκηδηθήο αμίαο ηνπ θαπζίκνπ φηαλ απηή ρξεηάδεηαη. Ώπηφ
κπνξεί λα γίλεη κε βάζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ηνπ θαπζίκνπ πνπ
θαηαλαιψλεηαη. ηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ είηε
απφ δεδνκέλα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ θαπζίκσλ είηε απφ
πξνεπηιεγφκελνπο ζπληειεζηέο αλάινγα κε ηνλ ηχπν θάζε θαπζίκνπ. [Climate
Registry, 2008].

3.3.1 Πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα
Δ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θαπζίκνπ ζε άλζξαθα εμαξηάηαη απφ ηελ ρεκηθή
ζχζηαζε ηνπ θαπζίκνπ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ, σζηφζν ππάξρεη
κεηαβιεηφηεηα αθφκα θαη ζε ίδηνπο ηχπνπο θαπζίκσλ ζε θάζε δείγκα. ηαλ
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απηφ δελ είλαη δπλαηφ, πξνεπηιεγφκελνη ζπληειεζηέο είλαη δηαζέζηκνη γηα
βαζηθνχο ηχπνπο θαπζίκσλ, νξπθηψλ θαη κε-νξπθηψλ, απφ δηεζλείο
νξγαληζκνχο ή εζληθνχο νδεγνχο.
πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο ππνινγηζκνχ ε
πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα κπνξεί λα εθθξαζηεί είηε ζε θπζηθέο κνλάδεο,
κάδαο ή φγθνπ, είηε ζε κνλάδεο ελέξγεηαο (ζεξκφηεηαο). ηελ πεξίπησζε πνπ
είλαη εθθξαζκέλε ζε κνλάδεο ζεξκφηεηαο είλαη απαξαίηεηνο θαη ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεξκηδηθήο αμίαο ηνπ θαπζίκνπ. Βπίζεο ε πεξηεθηηθφηεηα
ηνπ θαπζίκνπ ζε άλζξαθα εθθξαζκέλε ζε κνλάδεο ελέξγεηαο παξνπζηάδεη
κηθξφηεξε κεηαβιεηφηεηα ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ζεξκηθήο
αμίαο θαη πεξηεθηηθφηεηαο άλζξαθα (ζε κνλάδεο ελέξγεηαο) θαη γηα απηφ
ζπλίζηαηαη
λα
ρξεζηκνπνηνχληαη
πξνεπηιεγφκελνη
ζπληειεζηέο
πεξηεθηηθφηεηαο κφλν ζε ελεξγεηαθή βάζε.
Θεξκνγφλνο δχλακε
Δ ζεξκνγφλνο δχλακε ελφο θαπζίκνπ είλαη ε πνζφηεηα ηεο ζεξκφηεηαο
πνπ απειεπζεξψλεηαη θαηά ηελ θαχζε ηνπ θαπζίκνπ. Δ ζεξκνγφλνο δχλακε
ελφο θαπζίκνπ είλαη πξνηηκφηεξν λα πξνζδηνξίδεηαη απφ εξγαζηεξηαθέο
αλαιχζεηο απφ δείγκαηα θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. ηαλ απηφ δελ είλαη
δπλαηφ, πξνεπηιεγφκελνη ζπληειεζηέο είλαη δηαζέζηκνη γηα βαζηθνχο ηχπνπο
θαπζίκσλ, νξπθηψλ θαη κε-νξπθηψλ, απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο ή εζληθνχο
νδεγνχο.

3.3.2 πληειεζηέο νμείδσζεο
Οη ζπληειεζηέο νμείδσζεο αληηπξνζσπεχνπλ ην κέξνο ηνπ άλζξαθα
ελφο θαπζίκνπ πνπ παξακέλεη κε νμεηδσκέλν θαη ζε ζηέξεα κνξθή κεηά ηελ
δηαδηθαζία ηεο θαχζεο. Σν πνζφ ηνπ άλζξαθα πνπ δελ νμεηδψλεηαη εμαξηάηαη
απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο, ηνλ ηχπν ηνπ θαπζίκνπ, ηελ ηερλνινγία ηεο
κνλάδαο θαχζεο, ηελ ειηθία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο.
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ νμείδσζεο κπνξεί λα γίλεη είηε κε
βάζε αλαιχζεηο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ζηεξενχ,
είηε κε πξνεπηιεγκέλνπο ζπληειεζηέο νμείδσζεο. Δ Αηαθπβεξλεηηθή Βπηηξνπή
γηα ηελ Κιηκαηηθή Ώιιαγή (IPCC) δίλεη ηηκέο κε βάζε κηα δηεζλή κέζε έλδεημε
ηνπ ζπληειεζηή νμείδσζεο (%), ελψ κπνξεί λα ιεθζεί ίζνο κε 100% γηα κηα
πην ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε.

41

3.4 Παγθφζκην νηθνινγηθφ απνηχπσκα
Σν 2003, ζχµθσλα µε ην ‘’Living Planet Report 2006’’ πνπ
δεµνζηεχηεθε απφ ην WWF, ην παγθφζµην νηθνινγηθφ απνηχπσκα αλήξζε
ζηα 14,1 δηο παγθφζµηα εθηάξηα ή 2,2 παγθφζµηα εθηάξηα αλά άηνµν, ελψ ε
ζπλνιηθή παγθφζµηα θέξνπζα βηνινγηθή ηθαλφηεηα ηεο γεο ήηαλ 11,2 δηο
παγθφζµηα εθηάξηα ή 1,8 παγθφζµηα εθηάξηα αλά άηνµν. Σν νηθνινγηθφ
απνηχπσκα ηεο αλζξσπφηεηαο, μεπέξαζε γηα πξψηε θνξά ηελ παγθφζµηα
θέξνπζα βηνινγηθή ηθαλφηεηα ηεο γεο, ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ελψ απηήλ ε
ππεξεθµεηάιιεπζε ηνπ πιαλήηε ζπλέρηζε λα απμάλεη θάζε ρξφλν, ηφζν ψζηε
ην 2003 ε απαίηεζε λα μεπεξλάεη ηελ πξνµήζεηα ζε θπζηθνχο πφξνπο, θαηά
25%. Σν γεγνλφο απηφ απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξαµµα πνπ αθνινπζεί θαη
ζεµαίλεη φηη ε γε ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 1 ρξφλν θαη 3 µήλεο γηα λα παξάγεη ηνπο
πφξνπο
πνπ
θαηαλαιψζεθαλ
ζε
1
µφιηο
ρξφλν.

ρήκα 3.1. Ώχμεζε αηκνζθαηξηθήο ζπγθέληξσζεο ηνπ CO2 - Κακπχιε Keeling
[http://www.esrl.noaa.gov]

Οηθνινγηθφ απνηχπσµα ηεο αλζξσπφηεηαο απφ ην 1961 σο ην 2003
Ώιιά ε παγθφζµηα νηθνλνµία, δελ µπνξεί λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί
ππφ θαζεζηψο ππεξεθµεηάιιεπζεο ησλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε, θαζψο δελ
µπνξνχµε λα ζπλερίζνπµε µε απηφλ ηνλ ξπζµφ θαηαλάισζεο, ρσξίο λα
εμαληιήζνπµε ηα απνζέµαηα ηνπ πιαλήηε θαη ρσξίο λα επεξεάζνπµε
µαθξνπξφζεζµα, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ηα αλαλεψλεη. ηελ δηάξθεηα ησλ
ρξφλσλ, ν πιαλήηεο έρεη ζπγθεληξψζεη θάπνηα απνζέµαηα ζε πφξνπο,
ηα νπνία µπνξνχλ γηα έλα πεξηνξηζµέλν ρξνληθφ δηάζηεµα, λα αληιεζνχλ µε
ξπζµφ γξεγνξφηεξν απφ απηφλ µε ηνλ νπνίν αλαλεψλνληαη, ρσξίο ζεµαληηθέο
επηπηψζεηο γηα ην µέιινλ. µσο ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο, ν πιαλήηεο
βξίζθεηαη ζπλερψο ππφ θαζεζηψο ππεξεθµεηάιιεπζεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί
ζε ζπλερή µείσζε ησλ απνζεµάησλ ηνπ.[ WWF for a leaving planet(2006)].
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Ο δηαρσξηζµφο ηνπ νηθνινγηθφ απνηχπσκα ζηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία απφ
ηα νπνία απνηειείηαη, µαο δείρλεη πψο θαζέλα απφ απηά ζπλεηζθέξνπλ ζηηο
ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ηεο αλζξσπφηεηαο ζε θπζηθνχο πφξνπο. Σα
δηαγξάµµαηα πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνπλ ην πνζνζηφ απηψλ ησλ
ζηνηρείσλ ζην ζπλνιηθφ απνηχπσµα ζε παγθφζµηα εθηάξηα ην 2003, γηα
δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζµνπ. Δ δηαδηθαζία απηήλ, µαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα
ζπγθξίλνπµε ηα απφιπηα επίπεδα δήηεζεο, ζην πέξαζµα ηνπ ρξφλνπ. Ώμίδεη
λα ζεµεησζεί φηη ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα ηνπ CO2, απφ ηελ ρξήζε νξπθηψλ
θαπζίµσλ, ήηαλ απηφ πνπ παξνπζίαζε ηελ µεγαιχηεξε αχμεζε, θαζψο απφ ην
1961 σο ην 2003 ζρεδφλ ελλεαπιαζηάζηεθε. Βπίζεο , ην νηθνινγηθφ
απνηχπσκα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη απηφ ηεο θηηζµέλεο γεο, δειαδή ηεο
έθηαζεο πνπ θαηαιαµβάλνπλ νη αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο, είλαη απηά πνπ αλ
θαη απμήζεθαλ ζεµαληηθά απνηεινχλ ην µηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ
νηθνινγηθφ απνηχπσκα αλά έηνο. Οηθνινγηθφ απνηχπσµα ησλ δηαθφξσλ
ζηνηρείσλ πνπ ην απνηεινχλ απφ ην 1961 σο ην 2003
Ωο γλσζηφλ, ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα µηαο ρψξαο εμαξηάηαη απφ ηνλ
πιεζπζµφ ηεο, ηελ νηθνλνµηθή θαηάζηαζε ησλ πνιηηψλ ηεο, θαζψο θαη απφ
ηελ µέζε παξαγσγηθφηεηα ηεο έθηαζήο ηεο. ηνλ ράξηε 3.1 πνπ αθνινπζεί, ην
µέγεζνο θάζε ρψξαο αληηπξνζσπεχεη ην µεξίδην ηεο ζε νηθνινγηθφ
απνηχπσκα ελψ ην ρξψµα θάζε µηαο απφ απηέο, είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ θαηά
θεθαιήλ νηθνινγηθφ απνηχπσκα. ησλ θαηνίθσλ ηεο. [ WWF for a leaving
planet(2006)].
Σα ηειεπηαία 40 ρξφληα ην µέζν νηθνινγηθφ απνηχπσκα ζε ρψξεο
ραµεινχ εηζνδήµαηνο, θπµαίλεηαη µφιηο πάλσ απφ ηα 0,8 παγθφζµηα εθηάξηα
αλά άηνµν, ελψ αληίζεηα ην µέζν νηθνινγηθφ απνηχπσκα αλά άηνµν ζε ρψξεο
πςεινχ εηζνδήµαηνο παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 18%. Σν
ελεξγεηαθφ απνηχπσµα παξνπζηάδεη ηελ µεγαιχηεξε δηαθνξά µεηαμχ ησλ
ραµεινχ θαη πςεινχ εηζνδήµαηνο ρσξψλ. Ώπηφ νθείιεηαη ελ µέξεη, ζην
γεγνλφο φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
θαηαλαισηή λα πιεξψζεη. ∆ειαδή, θάηνηθνη ρσξψλ ραµεινχ εηζνδήµαηνο,
δελ θαηαλαιψλνπλ µεγάια πνζά ελέξγεηαο, δηφηη δελ δηαζέηνπλ ηελ νηθνλνµηθή
επρέξεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα ηελ αγνξάζνπλ. ην δηάγξαµµα πνπ αθνινπζεί,
παξνπζηάδεηαη ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα θάζε πεξηνρήο αλάινγα µε ην µέζν
θαηά θεθαιήλ εηζφδεµα. πσο θαίλεηαη, ην θαηά θεθαιήλ νηθνινγηθφ
απνηχπσκα ησλ ρσξψλ µε πςειφ εηζφδεµα αλά άηνµν, ππεξδηπιαζηάζηεθε
ζην ρξνληθφ δηάζηεµα απφ ην 1961 σο ην 2003, ζε αληίζεζε µε απηφ ησλ
ρσξψλ µέζνπ ή ραµεινχ εηζνδήµαηνο πνπ παξέµεηλε ζρεηηθά ζηαζεξφ.
Οηθνινγηθφ απνηχπσµα αλάινγα µε ην µέζν εζληθφ εηζφδεµα απφ ην 1961σο
ην 2003[ WWF for a leaving planet(2006].
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Σηµείυζη: Οι διακεκοµµένερ γπαµµέρ ανηιζηοισούν ζε εκηιµήζειρ ηος Ο.Α.
λόγυ έλλειτηρ επαπκών ζηοισείυν

Χώπερ ςτηλού ειζοδήµαηορ

Χώπερ µεζαίος ειζοδήµαηορ
Χώπερ σαµηλού ειζοδήµαηορ

Έηη
Γπαθημα 3.2 Οικολογικό αποηύπυµα ανάλογα µε ηο µέζο εθνικό ειζόδηµα από ηο
1961 υρ ηο 2003 (πηγή: Living Planet Report 2006)

3.5 Παγθφζκηα Βπηηξνπή γηα ηελ Ώιιαγή ηνπ Κιίκαηνο
Δ Αηαθπβεξλεηηθή
Βπηηξνπή
γηα
ηελ
Ώιιαγή
ηνπ
Κιίκαηνο (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) είλαη
επηζηεκνληθή δηαθπβεξλεηηθή επηηξνπή ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ
Δλσκέλσλ Βζλψλ. Εδξχζεθε ην 1988 απφ ηνλ Παγθφζκην Μεηεσξνινγηθφ
Οξγαληζκφ θαη ην Ππόγπαμμα Πεπιβάλλονηορ. Ο ζθνπφο ηεο επηηξνπήο είλαη
ε αμηνιφγεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλσζηηθήο βάζεο θαη ησλ εξεπλψλ πνπ
δηεμάγνληαη γηα ηε κειέηε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Δ επηηξνπή αμηνινγεί
επίζεο ηηο ζπλέπεηεο ησλ θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, κειεηψληαο πηζαλέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ. πληνλίδεη επηζηήκνλεο απφ
νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη κέρξη ην 2007 είρε δεκνζηεχζεη ηέζζεξηο εθζέζεηο
(1990, 1995, 2001 θαη 2007) ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ
παξαηεξνχληαη θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπο. Οη εθζέζεηο ηεο IPCC
απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο παγθφζκηαο
ζέξκαλζεο θαη βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο εηδηθψλ εξεπλεηψλ.(
: Living Planet Report 2006)

Δ επηηξνπή είλαη έλα δηαθπβεξλεηηθφ ζψκα, αλνηρηφ ζε φιεο ηηο ρψξεο
κέιε ηεο Παγθφζκηαο Μεηεσξνινγηθήο Οξγάλσζεο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα
ην Πεξηβάιινλ ηνπ ΟΔΒ. πλέξρεηαη κία θνξά εηεζίσο, πξνθεηκέλνπ λα
θαζνξηζηνχλ ε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, νη αξρέο θαη ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο
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ή λα εγθξηζνχλ νη εθζέζεηο ηεο. Πεξηιακβάλεη ηξεηο νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ επηζηεκνληθψλ παξακέηξσλ ησλ θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ, ησλ
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεψλ ηνπο θαη ησλ πηζαλψλ πνιηηηθψλ
πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο αληίζηνηρα. Οη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηηξνπήο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζεινληηθέο
ζπλεηζθνξέο ησλ θπβεξλήζεσλ, ελψ πξφζζεηε νηθνλνκηθή ζηήξημε παξέρνπλ
ε Παγθφζκηα Μεηεσξνινγηθή Οξγάλσζε θαη ην Πξφγξακκα Πεξηβάιινληνο
ηνπ ΟΔΒ. [ WWF for a leaving planet(2006)].
Δ επηηξνπή κνηξάζηεθε κε ηνλ Ώι Γθνξ ην Νφκπει Βηξήλεο 2007.
Οη εθζέζεηο ηεο επηηξνπήο γξάθνληαη απφ νκάδεο αλζξψπσλ,
πξνεξρφκελσλ
απφ παλεπηζηήκηα,
εξεπλεηηθά
θέληξα
ή
άιινπο
πεξηβαιινληηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, ε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ
γίλεηαη ζηνλ εηδηθφ ηνκέα εμεηδίθεπζήο ηνπο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, νη εθζέζεηο πεξλνχλ απφ πνιιαπιφ
επηζηεκνληθφ θαη θπβεξλεηηθφ έιεγρν. Δ επηηξνπή έρεη δεκνζηεχζεη κέρξη
ζήκεξα ηέζζεξηο εθζέζεηο, ην 1990, 1995, 2001 θαη 2007 αληίζηνηρα. Δ
επηηξνπή δελ πξαγκαηνπνηεί έξεπλα, νχηε ζπιιέγεη παξαηεξεζηαθά
δεδνκέλα, αιιά ζπλζέηεη θαη αμηνινγεί ηελ ήδε ππάξρνπζα επηζηεκνληθή
γλψζε γηα ηα δεηήκαηα ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. [ WWF for a leaving
planet(2006)].
Δ έθζεζε ηνπ 2001, θαηέιεγε ζηα εμήο βαζηθά ζπκπεξάζκαηα, φπσο
απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ εμέηαζε ησλ πην πξφζθαησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε
ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο:
Έλαο
απμαλφκελνο
αξηζκφο
παξαηεξήζεσλ
επηβεβαηψλνπλ
κία παγθφζκηα ζέξκαλζε θαζψο θαη άιιεο κεηαβνιέο ζην θιίκα. Δ κέζε
επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηεο Γεο έρεη απμεζεί πεξίπνπ θαηά 0.6oC ζηνλ 20φ
αηψλα, ε θάιπςε ησλ πάγσλ έρεη κεησζεί, ελψ ε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο
έρεη απμεζεί. Οξηζκέλνη ζεκαληηθνί θιηκαηηθνί παξάγνληεο, φπσο ε ζπρλφηεηα
αλεκνζηξφβηισλ ή ραιαδφπησζεο θαη ε ζεξκνθξαζία πεξηνρψλ ηνπ βφξεηνπ
εκηζθαηξίνπ θαη ηεο Ώληαξθηηθήο, δελ έρνπλ ζεκεηψζεη αμηνζεκείσηεο
κεηαβνιέο.
Δ εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο
κεηαβάιεη ηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλακέλνληαη
αιιαγέο ζην θιίκα.
Δ αμηνπηζηία ησλ θιηκαηηθψλ κνληέισλ θαη ησλ πξνβιέςεψλ ηνπο έρεη
απμεζεί.
Τπάξρνπλ νινέλα ηζρπξφηεξεο ελδείμεηο πσο ε παγθφζκηα ζέξκαλζε ησλ
ηειεπηαίσλ πελήληα εηψλ νθείιεηαη ζε αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο.
Δ αλζξψπηλε παξέκβαζε ζα ζπλερίζεη λα κεηαβάιεη ηε ζχλζεζε ηεο
αηκφζθαηξαο ζηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα.
Δ παγθφζκηα κέζε ζεξκνθξαζία θαη ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο αλακέλεηαη λα
απμεζνχλ ζην κέιινλ. Δ πξφβιεςε απηή είλαη θνηλή γηα δηαθνξεηηθέο εθδνρέο
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πνπ εμεηάζηεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ κειινληηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
αλάπηπμε ησλ ρσξψλ. [ WWF for a leaving planet(2006)].
Δ ηέηαξηε έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο IPCC εθδφζεθε ην 2007 θαη
επηβεβαίσζε ηηο θπξηφηεξεο δηαπηζηψζεηο ηεο ηξίηεο έθζεζεο ηνπ 2001, ζηηο
νπνίεο πξνζηέζεθαλ λέεο γλψζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ λέεο παξαηεξήζεηο θαη
βειηησκέλα θιηκαηηθά κνληέια. Μία κεηνςεθία ησλ εκπιεθφκελσλ
επηζηεκφλσλ έρεη δηαθσλήζεη κε νξηζκέλεο πηπρέο ησλ πνξηζκάησλ ηεο
επηηξνπήο, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο κειινληηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε
ησλ θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ.( Living Planet Report 2006)

3.6 Πξσηφθνιιν Ώεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ
Σν Πξσηφθνιιν Ώεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ είλαη ην πην επξέσο
ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν ππνινγηζκνχ ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα πνπ
παξέρεηαη απφ ηελ Πξσηνβνπιία ηνπ Πξσηνθφιινπ. Σν εξγαιείν απηφ
ρξεζηκνπνηείηαη παγθνζκίσο απφ θπβεξλήζεηο θαη επηρεηξήζεηο γηα λα
θαηαλνήζνπλ, λα πνζνηηθνπνηήζεσλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο εθπνκπέο ησλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ . Παξέρεη ην ππνινγηζηηθφ πιαίζην ζρεδφλ γηα θάζε
πξφηππν θαη πξφγξακκα ππνινγηζκνχ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ –
φπσο ηεο Αηαθπβεξλεηηθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Ώιιαγή (IPCC) θαη
θαζψο θαη γηα πνιιέο απνγξαθέο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ
κεκνλσκέλεο εηαηξείεο. [http://www.ghgprotocol.org/]
Σν Πξσηφθνιιν GHG δηαζέηεη κηα πιεζψξα απφ ππνινγηζηηθά
πξνγξάκκαηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ ησλ αέξησλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, πνπ είλαη ζπλεπή ζε απηά πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη απφ ηελ
IPCC γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ εθπνκπψλ. Σα εξγαιεία απηά είλαη γηα εθείλεο
ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθπέκπνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πνζφηεηεο CO2
παγθνζκίσο. Οη θαηεγνξίεο εθπνκπψλ δηαρσξίδνληαη ζε :
1. Καχζεηο ζηαζεξψλ εγθαηαζηάζεσλ - ζηαζεξνπνηεκέλεο θαχζεηο
2. Καχζεηο κέζσλ κεηαθνξάο θαη θηλεηψλ πεγψλ - θηλεηέο θαχζεηο
3. Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - αγνξαζκέλνο ειεθηξηζκφο
4. Καηαλάισζε ζεξκφηεηαο – αγνξαζκέλε ζεξκφηεηα
5. ηαζκνί ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (combined heat
and ower – CHP)
6. Υξήζε ςπγείσλ θαη air-condition
Καζψο θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα φπσο:
 Παξαγσγή ηζηκέληνπ
 Παξαγσγή ζίδεξνπ θαη ράιπβα
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Παξαγσγή αζβέζηε
Παξαγσγή ακκσλίαο
Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ θαη ραξηηνχ

Κάζε εξγαιείν απφ απηά απνηειείηαη απφ έλαλ νδεγφ θαη έλα ππνινγηζηηθφ
πξφγξακκα Excel ηεο Microsoft. [http://www.ghgprotocol.org/]

3.7 Σξφπνη γηα ηελ κείσζε ηνπ παγθνζκίνπ νηθνινγηθνχ
απνηππψκαηνο
Δ βηψζηµε αλάπηπμε, ζεµαίλεη επεκεξία ηεο αλζξσπφηεηαο, εληφο ησλ
θπζηθψλ νξίσλ ηεο θχζεο. Δ θάζε ρψξα δειαδή, ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη
λα δεη εληφο ησλ νξίσλ ηεο βησζηµφηεηαο θαη λα κεηψζεη ην Ο.Ώ. ηεο φηαλ απηφ
απαηηείηαη. Μηα ιχζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη
ε ζέζπηζε δηεζλψλ θαλφλσλ πνπ ζα επηβάιινπλ ζε θάζε ρψξα, λα δεη εληφο
ησλ νξίσλ ηεο θέξνπζαο βηνινγηθήο ηεο ηθαλφηεηαο. Μηα δεχηεξε ιχζε ζα
ήηαλ λα θαηαλείκνπκε ζε θάζε παγθφζµην πνιίηε έλα ίζν µεξίδην παγθφζκηαο
θέξνπζαο βηνινγηθήο ηθαλφηεηαο, πέξα απφ ηελ νπνία δελ ζα επηηξέπεηαη λα
θαηαλαιψλεη. Γεληθά νη ρψξεο µε κεγάιν Ο.Ώ. ζα πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα γηα
ηελ κείσζή ηνπ, ελψ θάπνηεο ρψξεο µε ηδηαίηεξα ρακειφ Ο.Ώ. µπνξνχλ λα ην
απμήζνπλ ψζηε νη θάηνηθνί ηνπο λα θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο ζε
θαηαλάισζε αγαζψλ. [Climate Registry, 2008]
Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ζπλνιηθά ηξφπνη µε ηνπο νπνίνπο µπνξνχµε λα
κεηψζνπκε ηελ ππεξεθµεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζπλεπψο λα
κεηψζνπκε ην παγθφζµην Ο.Ώ. (8)
Ώχμεζε ή δηαηήξεζε ηεο θέξνπζαο βηνινγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο γεο
Πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηελ δηάβξσζε θαη ηελ ππνβάζκηζε
Αηαηήξεζε γεο γηα θαιιηέξγεηεο αληί ππέξκεηξεο αζηηθήο αλάπηπμεο
πξνζηαζία ησλ δηάθνξσλ πγξνηφπσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ απνζέµαηα
πφζηκνπ θαζαξνχ λεξνχ
Αηαηήξεζε θαη
πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ,
ζαιάζζησλ θαη θάζε
είδνπο νηθνζπζηεκάησλ
Βμάιεηςε ηεο ρξήζεο ηνμηθψλ θαη ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ ππνβαζκίδνπλ ην
πεξηβάιινλ
ΐειηίσζε ηεο επάξθεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ ηνπο νπνίνπο παξάγνληαη
ηα δηάθνξα αγαζά θαη ππεξεζίεο
ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 40 ρξφλσλ ε ηερλνινγηθή πξφνδνο έρεη
απμήζεη ηελ επάξθεηα ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή
αγαζψλ. Ωο απνηέιεζκα ην µέζν Ο.Ώ. αλά άηνµν είρε δηαηεξεζεί ζρεηηθά
ζηαζεξφ, αιιά παξφια απηά ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ζπλερψο. [Climate
Registry, 2008]

47

Μείσζε ηεο µέζεο θαηαλάισζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλά άηνµν
Σν ελδερφκελν κείσζεο ηεο αλά άηνµν θαηαλάισζεο εμαξηάηαη ελ
µέξεη απφ ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ. Οη πνιίηεο πνπ δνπλ ζηα φξηα
ηεο αλέρεηαο πξέπεη λα απμήζνπλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο γηα λα βγνπλ απφ ηελ
θηψρεηα. σζηφζν νη πινχζηνη θάηνηθνη ρσξψλ φπσο νη ΔΠΏ θαη ν Καλαδάο,
µπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην Ο.Ώ. ηνπο ρσξίο λα ρεηξνηεξεχζνπλ ηελ πνηφηεηα
δσήο ηνπο, απιά κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ µε
κεγάιν απνηχπσµα. [Climate Registry, 2008]

Μείσζε ηνπ παγθφζµηνπ πιεζπζµνχ
Δ αχμεζε ηνπ πιεζπζµνχ µπνξεί λα κεησζεί θαη ζηαδηαθά λα
αληηζηξαθεί ιακβάλνληαο κέηξα πνπ ζα νδεγήζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο λα
πξνηηκήζνπλ λα έρνπλ ιηγφηεξα παηδηά. Καιχηεξε εθπαίδεπζε, νηθνλνµηθέο
επθαηξίεο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ γπλαηθψλ απνηεινχλ ηξεηο
ελδεδεηγκέλεο ηαθηηθέο. [Climate Registry, 2008]
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4

4.1 Πεξηγξαθή Βηαηξίεο δηαλνκήο θαη πψιεζεο ειεθηξνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ
Οη εηαηξίεο δηαλνκήο θαη πφισζεο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη ν
βαζηθφο ππιψλαο ηεο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο. Ώπφ ηηο εηαηξείεο απηέο
εμαξηάηαη ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπ
νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο. Οη επζελή ε φπνηα έρνπλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ
πιηθψλ πνπ πξνκεζεχνπλ ηελ αγέξα είλαη κεγάιε πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ
ζπλεξγαζία κε εηαηξίεο θαηαζθεπήο πιηθψλ νη νπνίεο ηεξνχλ ζσζηά φιε ηελ
δηαδηθαζία παξαζθεπήο, ψζηε ηα πιηθά ηα φπνηα θηάλνπλ ζηελ αγνξά λα είλαη
θαιή πνηφηεηαο θαη ρακάιεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Σα πιηθά απηά πξέπεη
λα πιεξνχλ ηεο πξνδηαγξαθέο ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαηά ISO ψζηε ν
θαηαλαισηήο είηε απηφο είλαη ρνλδξηθήο ε ιηαληθήο πφισζεο λα είλαη ζίγνπξνο
γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγηά ηνπο . (Σδσξηδάθεο θαη Σδσξηδάθε, 2002)
Δ εθαζηνηε εηαηξεία πξέπεη λα παξνπζηάδεη πιήξεο ηαπηφηεηα ηνπ
θνξέα πνπ δεκηνπξγεί λα αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία -δηαθξηηηθφο ηίηινο,
ην έηνο ίδξπζεο, ν ζθνπφο- δξαζηεξηφηεηα ζηελ φπνηα ζα ιεηηνπξγήζεη , ε
δηάξθεηα θαη ζχληνκν ηζηνξηθφ ηεο εηαηξηθήο ηεο εμέιημεο, ζηελ ζπλερεία ζα
πξέπεη λα Παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηνπο κεηφρνπο – εηαίξνπο ηεο επηρείξεζεο,
θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο. Γηα έθαζην κέηνρν παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία
ηαπηφηεηαο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι απηνχ. (Σδσξηδάθεο θαη
Σδσξηδάθε, 2002)
Πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο. Βδψ, ζε γεληθέο γξακκέο, πεξηγξάθνληαη:
Ννκηκνπνίεζε - ηχπνο επηρείξεζεο: Εδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ηχπνο
επηρείξεζεο, άδεηεο θαη εμνπζηνδνηήζεηο.
Βίδνο επηρείξεζεο: Βκπνξία,
θαηαζθεπή, Τπεξεζίεο. Ώλ είλαη λέα αλεμάξηεηε επηρείξεζε, ππνθαηάζηεκα,
επέθηαζε, franchise θ.ιπ. ηη άιιν είλαη γλσζηφ γηα ηνπο εμσηεξηθνχο
πφξνπο ηεο επηρείξεζεο (outside sources), φπσο πξνκεζεπηέο,
ρνλδξέκπνξνη, ηξάπεδεο, ζηξαηεγηθνί ζπλεξγάηεο, θ.ιπ. ηελ πεξηγξαθή,
επίζεο, πξέπεη λα ηνλίδεηαη θάπνην ζηνηρείν κνλαδηθφηεηαο -αλ ππάξρεη- ηνπ
πξντφληνο (ή ησλ ππεξεζηψλ) θαη λα δίλεηαη έκθαζε ζην γηαηί ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ζα πξνζειθχνπλ θαη ζα ηθαλνπνηνχλ πειάηεο.
Πξντφληα / Τπεξεζίεο.
ηηο εηαηξείεο πφισζεο είλαη απαξαίηεην λα ππαξρή αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηα νθέιε πνπ έρνπλ νη
θαηαλαισηέο απφ απηά /απηέο. πλνπηηθά, ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ηα εμήο:
• ηη πνπιάεη ε επηρείξεζε
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πψο απηφ σθειεί ηνλ θαηαλαισηή
ηη δηαθνξεηηθφ παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα / ππεξεζίεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο
ηη έρεη κεγάιε δήηεζε

Πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πξνθίι θαηαλαισηή ην νπνίν λα πεξηιακβάλεηαη
ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, ηα θίλεηξα θαη νη αλεθπιήξσηεο αλάγθεο ή
επηζπκίεο ηνπ θαηαλαισηή ζε θάζε ηκήκα ηεο αγνξάο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη
ε επηρείξεζε. παξάδεηγκα: έλαο ηξφπνο λα ηκεκαηνπνηεζεί ε αγνξά ησλ
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ (εξγαιεία, δηαθνληθφ πιηθφ, θαιψδηα πιηθά κέζεο θαη
ρακάιεο ηάζεο θ.ιπ.) είλαη λα δηαηεζνχλ απηά ζε ιηαληθή πψιεζε θαη
ηξνθνδνζία (θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο , ζε πειάηεο ιηαληθήο ζε κηθξφηεξα
θαηαζηήκαηα γηα κεηαπψιεζε). Έλαο άιινο ηξφπνο ηκεκαηνπνίεζεο είλαη ζε
νκάδεο κε βάζε ηα θίλεηξα, π.ρ. κε βάζε ηηο κεραληθέο αληνρέο, ηελ ηηκή, ηελ
επθνιία θ.ιπ. (Σδσξηδάθεο θαη Σδσξηδάθε, 2002)
ηελ ζπλερεία πξνζδηνξίδεηε ν θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε
επηρείξεζε. Δ αγνξά (πειάηεο, κέγεζνο αγνξάο θ.α.) Δ αλάιπζε αγνξάο έρεη
δχν ζθνπνχο. Ο πξψηνο είλαη λα πξνζδηνξίζεη πφζν ειθπζηηθή είλαη ε αγνξά
θαη νη ππφ-αγνξέο ηεο. Ο δεχηεξνο ζθνπφο είλαη λα θαηαλνεζεί ε δπλακηθή ηεο
αγνξάο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη επθαηξίεο, αιιά θαη νη παγίδεο. Έηζη,
κπνξνχλ λα ιεθζνχλ πξνιεπηηθά κέηξα θαη λα ζπληαρζνχλ αλάινγεο
ζηξαηεγηθέο. Δ αλάιπζε αγνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
• Μέγεζνο αγνξάο
• Οξίδνληεο Ώλάπηπμεο
• Κεξδνθνξία αγνξάο
• Αηάξζξσζε θφζηνπο
• Καλάιηα Αηαλνκήο
• Σάζεηο
• Παξάγνληεο επηηπρίαο
ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ
Πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. Με ηνλ φξν «πεξηβάιινλ» ελλννχληαη φινη νη
παξάγνληεο πνπ πεξηβάιινπλ ηελ αγνξά θαη ηε βηνκεραλία ελφο πξντφληνο.
ε απηφλ ηνλ ηνκέα ειινρεχεη κεγάινο θίλδπλνο πιαηεηαζκνχ, γη' απηφ πξέπεη
λα απνκνλψζνπκε κφλν απηά πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά ή ηελ ππναγνξά
καο. (Σδσξηδάθεο θαη Σδσξηδάθε, 2002)
Δ αλάιπζε πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο πέληε (5)
παξάγνληεο:
• Σερλνινγία
• Κξάηνο
• Οηθνλνκία
• Κνπιηνχξα-Πνιηηηζκφο
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Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία

 Ο Ώληαγσληζκφο Δ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ αξρίδεη κε ηελ
αλαγλψξηζε ησλ ππαξρφλησλ, αιιά θαη ησλ δπλάκεη αληαγσληζηψλ. ηε
ζπλέρεηα, πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ νη αληαγσληζηέο απηνί θαη νη ζηξαηεγηθέο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Βμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα δπλαηά θαη ηα
αδχλαηα ζεκεία ησλ αληαγσληζηψλ θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ
δηεμνδηθά. Γηα λα αλαπηπρζεί κηα ζσζηή ζηξαηεγηθή, πξέπεη λα έρνπλ
θαηαλνεζεί νη αληαγσληζηέο θαη εηδηθφηεξα ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
• Ώπφδνζε: νη πσιήζεηο, ν ηδίξνο, ηα θέξδε θαη ε κεηαβνιή απηψλ
θαηαδεηθλχνπλ ην πφζν πγηείο είλαη νη αληαγσληζηέο Βηθφλα &
Πξνζσπηθφηεηα: Πψο ηνπο αληηιακβάλνληαη νη πειάηεο
• ηφρνη: Βίλαη πάληα ελδεηθηηθνί ησλ πξνζέζεψλ ηνπο;
• Παξνχζα θαη πξνεγνχκελεο ζηξαηεγηθέο
• Αηάξζξσζε θφζηνπο (cost structure)
• Απλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία
• Πψο ηα πξντφληα ηνπο δηαθέξνπλ απφ ηα ππφινηπα.
ηαλ κηα εηαηξία δηαζέηε θαη κνλάδα παξάγσγεο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ην
πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηα ζηνηρεηά παξάγσγεο :
• Παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο, γεληθή θαηάζηαζε πθηζηάκελνπ
εμνπιηζκνχ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν, ηερληθέο ζπλεξγαζίεο
κε εηδηθεπκέλνπο νίθνπο, θιπ. Ώλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο
ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο ηεο κνλάδαο
• ΐαζκφο
απαζρφιεζεο
ησλ
γξακκψλ
παξαγσγήο/
εμνπιηζκνχ
• Αηαδηθαζίεο παξαγσγήο. χληνκν ηερληθφ ππφκλεκα ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (δηάγξακκα ξνήο, θάζεηο, εηζξνέο
θαη εθξνέο πξψησλ & βνεζ. πιψλ, ελέξγεηαο, ελδηάκεζσλ θαη
ηειηθψλ πξντφλησλ, δηάξθεηα θχθινπ θάζε θάζεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,)
• Όιεο Παξαγσγήο Καηαγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ πξψησλ
πιψλ/ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη εηνίκσλ πξντφλησλ.
• Πνηνηηθφο έιεγρνο
• Λνηπά θαηά πεξίπησζε ζηνηρεία παξαγσγήο
Βμίζνπ ζεκαληηθφ γηα λα πξνζδηνξηζηή ζε κηα επίρξηζε είλαη ν ηνκέαο
ηνπ Marketing ηεο επηρείξεζεο
• Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή-Υαξαθηεξηζηηθά πξντφληνο, δειαδή νλνκαζία
(brand name), ζπζθεπαζία (packaging), πνηφηεηα, θιπ
• Σν Αίθηπν Αηαλνκήο- Βκπνξηθή πνιηηηθή
• Πσιήζεηο
• Αηαθήκηζε
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Αεκφζηεο ρέζεηο
Πσιήζεηο (πξνψζεζε πσιήζεσλ, ηκήκα πσιήζεσλ)
Σνπνζέηεζε (positioning) θαη πξνψζεζε (promotion) πξντφληνο
ζηελ αγνξά

Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηεο επηρείξεζεο πξεπεη λα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά θαη
αμηνινγνχληαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο
εηαηξίαο θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη νη
ηζνινγηζκνί θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, αλαιχεηαη ε θαζαξή ζέζε ηεο
εηαηξίαο θαη αμηνινγείηαη ε νηθνλνκηθή δηάξζξσζε, ε ξεπζηφηεηα θαη ην
θεθάιαην θίλεζεο θ.ιπ. (Σδσξηδάθεο θαη Σδσξηδάθε, 2002)
Δ νξγαλσηηθή δνκή επηρείξεζεο δίλεηαη ζε δηαγξακκαηηθή κνξθή θαη κε
βάζε ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο θαηά δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα, ην γεληθφ
νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο δηεπζχλζεηο θαη ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο κε βάζε
ην νξγαλφγξακκα θαη παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο νξγάλσζεο ηεο θάζε
νξγαληθήο κνλάδαο. Παξνπζίαζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα θάζε
δηεχζπλζε θαη ηκήκα, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην νξγαλφγξακκα,
αλαθέξνληαο, κεηαμχ άιισλ, ην επίπεδν ζπνπδψλ θαη ηελ θαηεγνξία
εηδίθεπζεο. Ο ξφινο ηεο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο είλαη
πνιιαπιφο θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ:
• θαηαλφεζε ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο
• δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ
• θαηάδεημε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ ηειηθψλ πξνηάζεσλ ζηα
νπνία πξφθεηηαη λα ζηεξηρηνχλ νη πξνηάζεηο καο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ
θξίλνληαη απαξαίηεηα ψζηε ε εηαηξία λα εξγαζζεί επέιηθηα, ζε πγηείο βάζεηο
θαη λα απνθηήζεη κία ζπλερή θαη αζθαιή θεξδνθνξία.
Γσηηθήο ζεκαζίαο θνκκάηη γηα ηελ εηαηξεία είλαη ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ:
• Μαθξνρξφληνη θαη ΐξαρπρξφληνη ζηφρνη
• ηξαηεγηθή επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ
• Πνζνηηθά ηνηρεία ηφρσλ
Πξνζδηνξηζκφο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ
ηεο επηρείξεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο (δπλαηφηεηεο
-αδπλακίεο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Καζνξηζκφο
λέσλ ζηφρσλ θαη αλαζεψξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ. Πξνζδηνξηζκφο θαη
αλάιπζε ελαιιαθηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηεο επηρείξεζεο.
Βπηινγή ζηξαηεγηθήο/σλ, κε βάζε ηηο επηδξάζεηο ησλ παξαγφλησλ ηνπ
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ. Βλδεηθηηθά νη πξνηάζεηο δχλαηαη λα αθνξνχλ:
1. Ώλαδηνξγάλσζε Βπηρείξεζεο
2. Βλίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηεο δνκήο
3. Οξγάλσζε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ

52

4. Βπαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ καθξνπξνζέζκσλ θαη βξαρππξνζέζκσλ
ππνρξεψζεψλ ηεο.
5. Βθζπγρξνληζκφο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο.
Καζνξηζκφο ζηφρσλ κάξθεηηλγθ Οη ζηφρνη κάξθεηηλγθ πνπ ηίζεληαη είλαη
ηφζν πνζνηηθνί φζν θαη πνηνηηθνί. Οη πνζνηηθνί ζηφρνη αλαθέξνληαη ζε
πξνζδνθψκελεο :
• πσιήζεηο ζε αμία
• πσιήζεηο ζε φγθν,
• κεξίδηα αγνξάο, ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο κάξθεηηλγθ
ζπκπεξηιακβάλνληαη:
• ε βειηίσζε ή δηαηήξεζε ηεο θαιήο εηαηξηθήο εηθφλαο πνπ
αληηιακβάλνληαη νη πειάηεο
• ε πςειή αλαγλσζηκφηεηα / αλαθιηζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ
ηεο εηαηξίαο
• ε εθκεηάιιεπζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο
εηαηξίαο γηα απνηειεζκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο θαη
πξνβνιήο ελφο θαηλνηφκνπ «πνηνηηθνχ πξνθίι»
• ε κείσζε ηνπ θφζηνπο (παξαγσγήο θαη εκπνξίαο) κε
απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ιεηηνπξγηψλ
• ε απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο αιπζίδαο εκπνξίαο
πξνο ακνηβαίν φθεινο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
• ε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηδηαίηεξα ησλ
αλζξψπηλσλ
κε
εθαξκνγή
εζσηεξηθνχ
κάξθεηηλγθ
(εθπαίδεπζε, θίλεηξα θηι.)
Δ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαζνξίδεη ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζα επηιεγεί
έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη κάξθεηηλγθ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί. Έηζη,
είλαη δπλαηφλ λα αλαθέξεηαη :
• ζηελ ηκεκαηνπνίεζε ή θαη ζηνλ θαζνξηζκφ λέσλ αγνξψλ
ζηφρσλ ζε εζληθφ ή ζε δηεζλέο επίπεδν
• ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπο
ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπ
• ζηελ ηθαλνπνίεζε λέαο ή ππνθαηάζηαηεο δήηεζεο κε ηελ
αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ή ηε δηεχξπλζε ηεο νκάδαο
πξντφλησλ πνπ εκπνξεχεηαη ε εηαηξία αλεμάξηεηα εάλ είλαη
παξαγσγήο ηεο ή φρη
• ζηελ επαλαηνπνζέηεζε πθηζηάκελσλ πξντφλησλ κε ζηφρν
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ
• ζηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηφζν ησλ πξντφλησλ φζν θαη
ηεο εηαηξίαο κέζσ νινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίαο πνπ ζα
πεξηιακβάλεη δηαθήκηζε θαη δεκφζηεο ζρέζεηο
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•
•

ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ
κάξθεηηλγθ θαη ησλ δηθηχσλ πσιήζεσλ θαη αληηπξνζψπσλ.
ζηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ γηα βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε
ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ αιπζίδα εκπνξίαο (παξαγσγνχο,
ιηαλέκπνξνπο θιπ.).

Σν πξφγξακκα δξάζεο πξνζδηνξίδεη ηη ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ, πφηε ζα
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, πνηνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζή
ηνπο θαη πφζν ζα είλαη ην θφζηνο ηνπο. ηελ παξνχζα θάζε κειεηάηαη ε
αλάγθε γηα επαλαζρεδηαζκφ ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ. Βηδηθφηεξα, ζε επίπεδν πξντφληνο
εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ε κάξθα, ε ζπζθεπαζία ηνπ, ηα γξαθηθά,
ην logo πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θηι. ζνλ αθνξά ηε δηαλνκή αλαιχνληαη ν
πηζαλφο επαλαζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ, νη δπλαηφηεηεο
«νινθιήξσζεο» ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά κε επέθηαζε ζηελ νινθιεξσκέλε
δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ, ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο κεζαδφλησλ ζηελ
αιπζίδα εκπνξίαο, ε επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ιηαλέκπνξνπο πνπ απνηεινχλ πιένλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ζηελ αιπζίδα εκπνξίαοθαη ν θαζνξηζκφο «κεγάισλ πειαηψλ» πνπ ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ
ηδηαίηεξα πξνλφκηα. ηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ηεο ηηκήο επαλεμεηάδνληαη νη ηηκέο
ιηαληθήο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θαη ηηο ηηκέο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηα πεξηζψξηα
θέξδνπο, νη ζπλζήθεο πηζηψζεσλ θαζψο θαη νη εθπηψζεηο πνπ παξέρνληαη
ζηνπο πειάηεο. Σέινο, ν ζρεδηαζκφο ηεο πξνβνιήο πεξηιακβάλεη ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ επηθνηλσλίαο, ηελ επηινγή ησλ κέζσλ θαη ησλ
κελπκάησλ, ηελ επηινγή ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ
(ρνξεγηψλ, πξνσζεηηθψλ ζπζθεπαζηψλ, δηαγσληζκψλ θηι.) θαζψο θαη ηελ
αμηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. (Σδσξηδάθεο θαη Σδσξηδάθε, 2002)
Δ δηνίθεζε κίαο επηρείξεζεο ζπλεπάγεηαη πνιιέο επζχλεο. Δ
πεπνίζεζε "είκαη αθεληηθφ ηνπ εαπηνχ κνπ" είλαη απινπζηεπηηθή θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ ηζρχεη. Δ δηνίθεζε ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο
επηρείξεζεο. Οη άλζξσπνη, ηα κεραλήκαηα θαη νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο
επηρείξεζεο ρξεηάδνληαη ζπληνληζκφ, εθπαίδεπζε θαη νξγάλσζε ζην ρψξν θαη
ην ρξφλν (time and space management). Δ πξνλνεηηθφηεηα είλαη ην
κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα γηα έλα ζσζηά δνκεκέλν δηνηθεηηθφ πιάλν. Βπίζεο,
πξέπεη λα απαληεζνχλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα:
• Πνηεο αδπλακίεο ππάξρνπλ ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν;
• Πνηνο ή πνηνη ζα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε;
• Πνηα είλαη ηα θαζήθνληά ηνπο;
• Βίλαη μεθάζαξεο θαη θαηαλεκεκέλεο νη επζχλεο;
• Πνηεο είλαη νη αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ;
• Πνην ζα είλαη ην κηζζνινγηθφ θαζεζηψο;
• Ση πξνλφκηα, πξηκ παξαγσγηθφηεηαο, δηαθνπέο θαη αξγίεο ζα
πξνζθέξνληαη;
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•

Πψο θαη πφηε ζα γίλεηαη ε εθπαίδεπζε θαη απφ πνηνπο;

Έλα νηθνλνκηθφ πιάλν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
• Εζνινγηζκφο: θαηαδεηθλχεη ην πφζν πγηήο είλαη ε επηρείξεζε
πεξηγξάθνληαο ην ελεξγεηηθφ, ην παζεηηθφ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα. Σν
ζρέδην πξέπεη λα πεξηέρεη ελδεηθηηθνχο ηζνινγηζκνχο ησλ επνκέλσλ
εηψλ
• Ώλάιπζε Υξεκαηνξνψλ: αλαιχεη ηε ξεπζηφηεηα κηαο επηρείξεζεο.
Μέζσ απηήο ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα απνθηήζεη πιήξε εηθφλα
ησλ ρξεκάησλ πνπ κπαίλνπλ θαη βγαίλνπλ απφ ην ηακείν. Ώπηφ ην
εξγαιείν είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα ηελ επηρείξεζε, γηαηί βνεζά ζηε
ζσζηή ξχζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηεο.
• Καηάζηαζε πξνβιεπνκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο: παξνπζηάδεη
ηα έζνδα, ηα έμνδα, ηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο επηρείξεζεο.
• Break-even Analysis: θαηαδεηθλχεη ηηο πσιήζεηο πνπ πξέπεη λα
γίλνπλ (ζε επξψ ή ζε ηεκάρηα), γηα λα θαιπθζεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο
ηεο επηρείξεζεο.
• Πξννπηηθέο - Πξνβιέςεηο πσιήζεσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
• Ώλάιπζε πξνβιεπφκελσλ ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο
θαη αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ
• Ώλάιπζε βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ θεθαιαηαθψλ
αλαγθψλ
• Απλαηφηεηα
εμππεξέηεζεο
δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ
θαη
ελδερφκελε αλάγθε αλαδηάξζξσζήο ηνπο
• Οηθνλνκηθή αλάιπζε – αμηνιφγεζε πξνβιεπφκελσλ νηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ
• What if scenarios – Risk analysis

4.2 Πσο επηδξνχλ ζην πεξηβάιισλ νη εηαηξίεο πψιεζεο
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
ηαλ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε µηα επηρείξεζε, πξνζπαζνχκε λα κειεηήζνπκε
θαη ην πεξηβάιινλ ην νπνίν βξίζθεηαη ε επηρείξεζε γηα λα κπνξέζνπκε λα
πξνζδηνξίζνπκε ηνπο παξάγνληεο εθηφο επηρείξεζεο (νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί,
θνηλσληθνί, ηερλνινγηθνί) αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο εληφο επηρείξεζεο
(θπζηθνί, αλζξψπηλνη, ηερλνινγηθνί, νηθνλνκηθνί πφξνη) πνπ ηελ επεξεάδνπλ.
Έηζη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ρσξίδεηαη ζε άκεζν θαη έκκεζν. Δ έλλνηα ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ
επηδξάζεσλ πνπ πθίζηαηαη ε επηρείξεζε, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη κεγάιν
πξφβιεκα ε θαηαλφεζε φισλ απηψλ ησλ επηδξάζεσλ, ηδηαίηεξα ε θαηαλφεζε
55

ηνπ πσο επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ.
Θα αξρίζνπκε µε ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. (Σδσξηδάθεο
θαη Σδσξηδάθε, 2002)
Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ έρνπλ επηλνεζεί θάπνηα κνληέια βάζε ησλ νπνίσλ καο
επηηξέπεηαη ε πιήξε θαηαλφεζε ηνπ. Σα κνληέια απηά αθνινπζνχλ θάπνηα
θαζνξηζκέλα βήκαηα, ηα νπνία είλαη:
Δ εμέηαζε ηεο θχζεο ηνπ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο.
Σν πεξηβάιινλ είλαη ζηαζεξφ ή ππάξρνπλ ζπρλέο αιιαγέο; Ώλ λαη κε
πνηνπο ηξφπνπο γίλνληαη νη αιιαγέο; ηελ πξψηε πεξίπησζε κία ιεπηνκεξήο
ηζηνξηθή αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ
επηδξάζεσλ πνπ έρεη ζηελ επηρείξεζε. Βλψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε κηα
κειινληηθή αλάιπζε-πξφβιεςε ζα ήηαλ απηή πνπ ζα βνεζνχζε.
Έιεγρνο ησλ επηδξάζεσλ ηνπ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο
Ο ζθνπφο καο είλαη λα αλαθαιχςνπκε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ
ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πνξεία ηεο
επηρείξεζεο. ην ζεκείν απηφ θαιφ ζα ήηαλ λα θηηάμνπκε θάπνηα πηζαλά
ζελάξηα ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα αιιάμνπκε ηελ κέρξη ηφηε ζηξαηεγηθή
ηεο επηρείξεζεο.
Δ αλάιπζε ηνπ θάζε παξάγνληα επηδξάεη ζηελ επηρείξεζε.
Ο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο απηήο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ θπξηφηεξσλ
κεηαβιεηψλ ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ
πνπ θάλνπλ ηηο κεηαβιεηέο απηέο ηφζν ζεκαληηθέο γηα ηελ πνξεία ηεο
επηρείξεζε.
Δ αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο.
Πξνζπαζνχκε λα δνχκε πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο
αληαγσληζηέο ηεο.
ηελ αλάιπζε απηή πεξηιακβάλεηαη:
1. Δ αλάιπζε ησλ αληαγσληζηψλ
2. Δ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ νκάδσλ ηνπ θιάδνπ
3. Δ αλάιπζε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο θαη ηεο δχλακεο ηεο αγνξάο
4. Δ αλάιπζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο

4.2.1 ΏΝΏΛΤΔ ΣΟΤ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟΤ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ
Χο εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηηο δπλάκεηο πνπ
βξίζθνληαη έμσ απφ ηα φξηα ηεο επηρείξεζεο αιιά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ
ηελ πινπνίεζε ή κε ηνπ ζηφρνπ ηεο.
Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ρσξίδεηαη ζην άκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ην
έκκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.
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Σν άκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο πνπ νη δπλάκεηο ηνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ επηρείξεζε.
Σν άκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο
αληαγσληζηέο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηελ θεθαιαηαγνξά, ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο
θαη επηρεηξήζεηο θαη ηνδηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Σν έκκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηειείηε απφ ηελ νηθνλνκία, ηελ
ηερλνινγία, ην πνιηηηθφ-λνκηθφ πεξηβάιινλ, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην
νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ, ην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Σν έκκεζν εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ είλαη ηα ζηνηρεηά ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δελ
επεξεάδνπλ έκκεζα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.
Παξαθάησ αλαιχνληαη νη παξάγνληεο ηνπ άκεζνπ θαη έκκεζνπ εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο. (Σδσξηδάθεο θαη Σδσξηδάθε, 2002)
Οη θαηαλαισηέο
Οη θαηαλαισηέο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ κε
ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, απηφ πεξηιακβάλεη ηελ πνζφηεηα, πνηφηεηα, ηηκή θαη ην
ρξφλν. Δ ζρέζε απηή θαηαλαισηή-νξγαληζκνχ είλαη ακθίδξνκε αθνχ νη ίδηνη
νη νξγαληζκνί επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ κε ηηο
πνιηηηθέο marketing πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηαηί ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ζέινπλ πξντφληα ζηε θαηάιιειε κνξθή,
ηφπν θαη ρξφλν, νξγαληζκνί πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο
ρξεζηκφηεηα κνξθήο (form utility), ρξεζηκφηεηα ηφπνπ (place-lit), ρξεζηκφηεηα
ρξφλνπ (time utility).(Πεηξίδνπ 2001).
Ώληαγσληζηέο
«Οη αληαγσληζηέο είλαη νξγαληζκνί πνπ πξνζθέξνπλ ην ίδην ε παξφκνην
πξντφλ ή αθφκε θαη ππνθαηάζηαηα πξντφληα.»(Πεηξίδνπ,2001). ηηο
επηρεηξήζεηο ν αληαγσληζκφο είλαη αλαπφθεπθηνο, γηα ην ιφγν απηφ νη
νξγαληζκνί νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο,
πξνζπαζψληαο λα αληηδξάζνπλ γξήγνξα ψζηε λα ηηο πξνιαβαίλνπλ. Έλαο
ηξφπνο λα αληρλεχζνπλ νη νξγαληζκνί ηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο
είλαη λα παξαθνινπζνχλ ηη αιιαγέο ζε ζηειέρε πνπ εξγάδνληαη ζε ζεκαληηθά
πφζηα ησλ νξγαληζκψλ, ηηο δεκνζηεχζεηο άξζξσλ, αλαθνξψλ θαη
νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη
εθζέζεηο. Ώθφκε νη δηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκψλ ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζνχλ
ηηο δηάθνξεο ηππηθέο ή άηππεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, ηηο
ζπλζήθεο εηζφδνπ ή εμφδνπ ηνπο απφ ηνλ θιάδν, ηελ πνηφηεηα θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ. (Σδσξηδάθεο θαη
Σδσξηδάθε, 2002)
Έηζη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο κνξθέο αγνξάο ζε κνλνπσιηαθέο,
νιηγνπσιηαθέο θαη πιήξνπο αληαγσληζκνχ. Ώλάινγα κε ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη
κηα επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα είλαη ξπζκηζηήο ηηκψλ
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(price leader) ή αθφινπζνο ηηκψλ (price follower). Ώπηφ θαζνξίδεη ηελ
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο αγνξάο. Έκκεζα θαζνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα,
ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Βίλαη βέβαην φηη ππάξρεη
έληνλε θαη έκκεζε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
αληαγσληζηέο, δηφηη επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ απηνχο.
Οη κεγάινη νξγαληζκνί ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ ηερληθή
ηνπ benchmrketing, δειαδή κεηξάλε θαη αμηνινγνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ζε
ζχγθξηζε κε ηηο πην αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπο. Με ηελ
ηερληθή απηή ε επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θαιχηεξα ζηνηρεία
ησλ αληαγσληζηψλ γηα
ηελ βειηίσζε ηεο.
Πξνκεζεπηέο είλαη νη άλζξσπνη θαη νη νξγαληζκνί πνπ παξέρνπλ ηνπο
πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα λα παξάγεη πξντφλ ή λα παξέρεη
ππεξεζίεο.»(ηεηαθάθεο θαη Καηδφο 2002)
Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ νη ζρέζεηο κε ηνπο
πξνκεζεπηέο πξέπεη λα είλαη θαιέο θαη ζηαζεξέο γηαηί ε πνζφηεηα, ε
πνηφηεηα, ε ηηκή θαη νη φξνη παξάδνζεο (ρξφλνο , ηφπνο, ηξφπνο πιεξσκήο)
ησλ αγαζψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη πξνκεζεπηέο επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία
παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο. Γηα
ην ιφγν απηφ ν εθνδηαζκφο ηεο επηρείξεζεο κε ηα θαηάιιεια πιηθά θαη
ππεξεζίεο επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ απέλαληη
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο
θαηαλαισηέο, ηα απνζέκαηα ηνπ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ αθφκε θαη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ηνπ πνιηηηθή.
Δ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο είλαη
ακθίδξνκε αιιά πνιιέο θφξεο ε επηρείξεζε αλάινγα κε ηελ δχλακε πνπ έρεη,
επεξεάδεη θαη επηβάιεη ηνπο φξνπο ηεο. Πνιιέο θφξεο φκσο ε επηρείξεζε
ζπλεξγάδεηαη κε εηαηξίεο πνπ κεζνιαβνχλ ζηηο ζπκθσλίεο ηεο κε ηνπο
πξνκεζεπηέο θαη απηφ γίλεηαη φηαλ ζέινπλ λα απνθχγνπλ λα εμαξηψληαη απφ
έλα κφλν πξνκεζεπηή ή φηαλ νη πξψηεο χιεο είλαη ζπάληεο ή δπζεχξεηεο, γηα
λα πεηχρνπλ θαιχηεξε ηηκή ζε πξντφληα ζπάληα πνπ κφλεο ηνπο ίζσο δελ
κπνξνχζαλ.
Σν δηαζέζηκν πξνο εξγαζία αλζξψπηλν δπλακηθφ
Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν λα εξγαζηεί ζηελ
επηρείξεζε απνηειείηαη απφ εξγάηεο, ηερλήηεο, δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη
ζηειέρε. χκθσλα κε ηελ Πεηξίδνπ (2001) θάζε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα
απαζρνιήζεη αλζξψπηλν δπλακηθφ ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Γηα ην
ιφγν απηφ ε πξνζθνξά εξγαζίαο επεξεάδεηαη αλάινγα κε ηηο εηδηθφηεηεο πνπ
δεηά, ηηο ακνηβέο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαοθαη άιιεο παξνρέο (θηλεηφ, εηαηξηθφ
απηνθίλεην) πνπ πξνζθέξεη.
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Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ επεξεάδεη ηελ
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο δηφηη πξνζθέξεη ηελ εξγαζία ηνπ ππφ νξνχο. Δ
ηζνξξνπία επέξρεηαη κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηελ δηνίθεζε ηεο
επηρείξεζεο θαη ηελ δηνίθεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Βξγαζηαθή εζηθή θαη πξνζσπηθέο αμίεο
Δ ζπνπδαηφηεηα πνπ δίλεη ν εξγαδφκελνο ζηελ εξγαζία ηνπ νλνκάδεηαη
εξγαζηαθή εζηθή. ην παξειζφλ ε εξγαζηαθή εζηθή ησλ εξγαδνκέλσλ ήηαλ ε
πίζηε θαη ε αθνζίσζε ηνπο, ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Σψξα ε
εξγαζηαθή εζηθή γηα ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο έρεη αιιάμεη θαη έηζη ε δηνίθεζε
ηεο επηρείξεζεο είλαη ππνρξεσκέλε λα αληηκεησπίζεη ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα.
Δ λέα ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη επηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζε αθνχ
πξνζιακβάλεη, εθπαηδεχεη ακείβεη θαη δηαηεξεί εξγαδφκελνπο. (Σδσξηδάθεο
θαη Σδσξηδάθε, 2002)
Βπίζεο φιν θαη πεξηζζφηεξνη μέλνη εξγαδφκελνη εηζέξρνληαη ζην εξγαηηθφ
δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα λα θέξνπλ καδί ηνπο λέεο
εξγαζηαθέο εζηθέο βαζηζκέλεο ζηηο πνιηηηζηηθέο ηνπο παξαδφζεηο. Σα
δηνηθεηηθά ζηειέρε αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο εξγαζηαθήο εζηθήο
κέζα ζην εξγαζηαθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο . (Σδσξηδάθεο θαη Σδσξηδάθε,
2002)
Πνιιά δηνηθεηηθά ζηειέρε έρνπλ παξαηεξήζεη κηα αιιαγή ζηηο
πξνζσπηθέο αμίεο ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ. Πξηλ απφ 30-40 ρξφληα ν
εξγαδφκελνο ζα δερφηαλ νπνηαδήπνηε κεηαθνξά ηνπ ζε λέα εξγαζία. ε
αληίζεζε νη λένη εξγαδφκελνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απνξξίπηνπλ ηελ
πξφηαζε ηεο κεηάζεζεο κε δηθαηνινγία ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηνλ
ηξφπν ή ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Κάπνηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ αληαπνθξηζεί ζε
απηφ κεηαθηλψληαο ηνλ εξγαδφκελν καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηνλ λέν ηφπν
εξγαζίαο. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε δηαθνξεηηθή
ζηαδηνδξνκία ηνπ δεπγαξηνχ, γηαηί ε κεηάζεζε ηνπ ελφο θέξλεη ηνλ άιιν
αληηκέησπν κε δχζθνιεο απνθάζεηο.
Πνιινί είλαη νη εξγαδφκελνη πνπ δελ ελδηαθέξνληαη κνλφ γηα ηελ δνπιεηά αιιά
θαη γηα έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ηνπο παξέρεη επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή
θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε. Ώπηφ επηθέξεη επηπηψζεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ
ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ. Δ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ
πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη ηελ εξγαζία θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο έηζη
ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη λα εθηειείηαη
ε εξγαζία κε ηνλ θαιχηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. (Σδσξηδάθεο θαη
Σδσξηδάθε, 2002)
Μηα ιχζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ηα «ειαζηηθά σξάξηα»
εξγαζίαο ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνλ εξγαδφκελν λα επηιέμεη κφλνο ηνπ ηνλ
ηξφπν θαη ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ. ια απηά βεβαία κε θάπνηνπο
πεξηνξηζκνχο απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ.
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Οη Πειάηεο
Δ επηρείξεζε κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ έρεη σο
ζηφρν ηελ πξνζέγγηζε ηεο πειαηείαο ηεο κε ηνλ θαιχηεξν θαη πην απνδνηηθφ
ηξφπν. Γηα ην ιφγν απηφ νη απνθάζεηο απηέο ζεσξνχληαη θξίζηκεο, γηαηί αθφκα
θαη αλ ε επηρείξεζε παξάγεη ηα θαιχηεξα πξντφληα ή ππεξεζίεο, αλ δελ
κπνξεί λα ηα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο , ηφηε δελ ζα κπνξέζεη λα
επεκεξήζεη.
Οη πειάηεο-θαηαλαισηέο ζέινπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ζηνλ
θαηάιιειν ηφπν, ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη ζηελ θαηάιιειε κνξθή. Ώλ
θάπνηα επηρείξεζε δελ θαηαθέξεη λα πξνζθέξεη θάπνην απφ ηα παξαπάλσ,
ηφηε θηλδπλεχεη λα απνηχρεη.
χκθσλα κε ηνπο Σδσξηδάθεο θαη Σδσξηδάθε (2002). Δ δηνίθεζε ηνπ
νξγαληζκνχ πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πειάηεο, ή φπσο αιιηψο νλνκάδεηαη «αγνξά-ζηφρνο».
Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα ζπιιερηνχλ κέζα απφ ηελ έξεπλα
marketing. Μέζα απφ ηελ έξεπλα γηα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ
θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, (θάξηεο κειψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα
πνιπθαηαζηήκαηα). Ώλ κηα επηρείξεζε δελ θαηαθέξεη λα θξαηήζεη επαθή κε
ηελ αγνξά-ζηφρν, ηφηε δελ ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο επθαηξίεο πνπ
ζα εκθαληζηνχλ θαη ηειηθά ζα απνηχρεη. (Σδσξηδάθεο θαη Σδσξηδάθε, 2002)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5

5.1 Σν ελεξγεηαθφ απνηχπσκα ηεο εηαηξίαο ΐ. ΚΏΤΚΏ Ώ.Β.
Δ ΐ. ΚΏΤΚΏ Ώ.Β. είλαη ε θνξπθαία ζε πσιήζεηο ειιεληθή εηαηξεία ζην
ρψξν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη θσηηζκνχ κε πσιήζεηο 110 εθαηνκκχξηα
επξψ ην 2015. Δ εηαηξεία απαζρνιεί πάλσ απφ 680 άηνκα, δηαηεξεί άξηζηεο
ζρέζεηο κε πάλσ απφ 320 πξνκεζεπηέο θαη εμππεξεηεί πεξηζζφηεξνπο απφ
7.500 πειάηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Μέζα απφ ην ζχγρξνλν παλειιαδηθφ
δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο, ην Σκήκα Πσιήζεσλ ΐ2ΐ, ην εμεηδηθεπκέλν
Σκήκα Φσηηζκνχ, ηα δχν Καηαζθεπαζηηθά Σκήκαηα Διεθηξηθψλ Πηλάθσλ ζε
Ώηηηθή θαη Θεζζαινλίθε, ην Σκήκα Βλεξγεηαθψλ Λχζεσλ & ΐηνκεραλίαο θαη ην
Σκήκα Αηαρείξηζεο Έξγσλ, ε ΚΏΤΚΏ έρεη ηε δχλακε λα πξνζθέξεη
νινθιεξσκέλεο ιχζεηο θαη ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο.
Σα θαηαζηήκαηα απνηεινχλ θπζηθέο πεξηνρέο γηα ηε πψιεζε, ψζηε λα
γίλεηαη ε κεηαθνξά πξντφλησλ απφ ην έλα θαηάζηεκα άιιν. Ώπνηεινχλ ην
κέζν ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο κε νρήκαηα ηεο εηαηξίαο θαπθάο. Παίδνπλ πνιχ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαζψο νη κεηαθνξέο είλαη
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αιπζίδαο. Σν ζχγρξνλν θαηάζηεκα ηεο εηαηξίαο
δελ απνηειεί θαηάιεμε ή εθθίλεζε ησλ κεηαθνξψλ αιιά ιεηηνπξγεί σο
ελδηάκεζν δηακεηαθνκηζηηθφ ζεκείν πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη σο
ζπλδεηηθφο θξίθνο κηαο αιπζίδαο κεηαθνξψλ. Παξάιιεια ζπληεινχληαη ζε
απηφ θαη παξαγσγηθέο ππεξεζίεο.
Δ ΐ, ΚΏΤΚΏ Ώ.Β. είλαη πξσηνπφξα εηαηξία ζην θνκκάηη ησλ
ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ έηζη απνθαζηζηηθέ κε πςειφ αίζζεκα επζχλεο
απέλαληη ζην πεξηβάιισλ θαη ηεο επφκελεο γεληέο λα βξεζεί ην ελεξγεηαθφ
απνηχπσκα ηεο εηαηξίαο κε ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο. Σν θνκκάηη ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο έρεη θαη καθξνπξφζεζκν
νηθνλνκηθφ αληίθηππν ζηελ εηαηξία θαζψο κέζα απφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζα κεησζεί θαη ν ινγαξηαζκφο ηεο ΑΒΔ. Μέζα απφ
επελδχζεηο θσηηζκνχ LED ζα κεησζνχλ θαη ηα αλαιψζηκα έμνδα ηεο εηαηξίαο
ζηνλ θσηηζκφ θαζψο έλα πξντφλ LED έρεη πνιιαπιάζην ρξφλν δσήο έσο θαη
δεθαπέληε θνξέο απφ ηηο ιάκπεο αινγφλνπ θαη 6 θνξέο απφ ηεο αληίζηνηρεο
νηθνλνκίαο. Αελ έρνπλ επηπιένλ απφιπεο απφ κεηαζρεκαηηζηέο θαη εθθηλεηέο
θαη ππαξρή πνιχ θαιή δηάρπζε ηνπ Φψηνο.
Σα θαηαζηήκαηα δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ηνλ θχξην άμνλα ηνπ
εκπνξίνπ, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κε
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε νπνία είλαη πιένλ
άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε θάζε
δξαζηεξηφηεηαο. Δ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο βαζίδεηαη ζηελ
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ηζνξξνπία κεηαμχ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
παξαγφλησλ, θαζψο ε αλάπηπμε ζε έλα θαηάζηεκα εκπεξηέρεη θαη ηηο ηξείο
δηαζηάζεηο απηέο.
Ώπφ θνηλσληθή ζθνπηά έλα θαηάζηεκα είλαη ζε άκεζε αιιειεπίδξαζε
θαη ζρέζε κε ηελ πφιε θαη δεκηνπξγεί άκεζα θαη έκκεζα ηελ αλάπηπμε
ζέζεσλ εξγαζίαο, επεξεάδνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε ηεο γχξσ πεξηνρήο.
Παξάιιεια ιφγσ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ πξνθαιεί έρεη
αληίθηππν θαη ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα
ζπκβάιιεη ζηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ ζηα
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Ώπφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο ζηνλ εκπνξηθφ θιάδν γηα
ηελ εθηίκεζε νπνηνπδήπνηε ελδερφκελνπ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ είλαη δσηηθήο
ζεκαζίαο ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα. Βπηπξφζζεηα ε ρξήζε ηεο πεξηνρήο
ελφο θαηαζηήκαηνο θαη ε παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε
απφδνζε ελέρεη νηθνλνκηθά θξηηήξηα.
ζν αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ
πεξηβαιινληηθή απφδνζε θαη δηαρείξηζε ελφο θαηαζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα γηα
ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ελψ παιηφηεξα
ήηαλ κηα δηαδηθαζία πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ εηαηξία ζαλ ζεκείν κέζα ζηελ
πφιε, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο ζαλ κηα
νινθιεξσκέλε δψλε κε πνιχ πην δηεπξπκέλα φξηα. Σν γεγνλφο απηφ
δεκηνπξγεί έλα κεγάιν πεδίν επζχλεο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη κέηξσλ
αληηκεηψπηζεο, πνπ ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο.
Βπίζεο ππάξρεη θαη πεξαηηέξσ δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο θαζψο ηα
θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνιεπηηθά σο δηακεζνιαβεηέο γηα
ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δ έλλνηα ησλ θαηαζηεκάησλ σο δηακεζνιαβεηέο
αλαθέξεηαη ζηελ ζπκβνιή πνπ κπνξεί λα έρνπλ βνεζψληαο ην ζχλνιν ηεο
εκπνξηθήο θνηλφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαίξσλ ζηελ εθνδηαζηηθή
αιπζίδα, δηαζθαιίδνληαο ηελ ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηε λνκνζεζία, θαη
παξνηξχλνληαο ζηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο θαη ηε κείσζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.
Δ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε κηαο εηαηξίαο αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε
νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πνιηηηθψλ ηεο εηαηξίαο. Δ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ αθνξά ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπλερψλ βειηηψζεσλ ηνπ απέλαληη ζηα δεηήκαηα απηά.
Έλα πιαίζην πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, δειαδή κηα ζπζηεκαηηθή
πξνζέγγηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ελφο νξγαληζκνχ, θαζηζηά
δπλαηή ηε ζπλερή αλαγλψξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ ζε κηα εηαηξία. Βπίζεο κέζσ ελφο ηέηνηνπ πιαηζίνπ εηζάγεηαη κηα
ιεηηνπξγηθή θαη νξγαλσηηθή δνκή, ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα:


λα ζέηεη ζηφρνπο
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λα πινπνηεί κέηξα
λα παξαθνινπζεί ηηο επηπηψζεηο
λα αμηνινγεί θαη λα ζρνιηάδεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
λα ιακβάλεη δηνξζσηηθά κέηξα φηαλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη.

Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφ κηα εηαηξία λα επηηχρεη θαη παξάιιεια
λα αλαδείμεη ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ φζν αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.
Σα επίπεδα παξέκβαζεο ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε κηαο εηαηξίαο
εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ είλαη:


επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπ εκπνξηθνχ θιάδνπ,



επίπεδν ιεηηνπξγίαο εληφο ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο ησλ θαηαζηεκάησλ,



επίπεδν ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.

Ο βαζκφο επηξξνήο θαη παξέκβαζεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν εκπνξηθφο
θιάδνο ζε απηά ηα ηξία επίπεδα, ιακβάλνληαο κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ, πνηθίιιεη. ην επίπεδν
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο ν βαζκφο επηξξνήο είλαη πςειφο
αιιά νη επηβαξχλζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη κηθξέο θαη έηζη ε
πεξηβαιινληηθή απφδνζε επεξεάδεηαη ζε κηθξφ βαζκφ. Ώληίζεηα ζην επίπεδν
ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο φπνπ παξαηεξνχληαη νη
ζεκαληηθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο, ν βαζκφο επηξξνήο θαη
παξέκβαζεο είλαη ζαθψο πην πεξηνξηζκέλνο.
Ο βαζκφο επηξξνήο θαη παξέκβαζεο δηαθέξεη ζε θάζε θαηάζηεκα. Οη
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαζελφο απφ ηα θαηαζηήκαηα δηαθέξνπλ κεηαμχ
ηνπο αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηα μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
έρεη ν θάζε θαηάζηεκα. Ώπφ ηελ άιιε ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ επίζεο νη
δηαθνξεηηθνί ζηφρνη πνπ ζέηεη, νη δηαθνξεηηθέο ζεζκηθέο ιεηηνπξγηέο πνπ έρεη
θαη γεληθά απφ ηηο ζπλνιηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε εηαηξία.
Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα είλαη δηαζέζηκα
θαζηεξσκέλα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θαζψο θαη θάπνηα
εμεηδηθεπκέλα βνεζεηηθά εξγαιεία θαη κεζνδνινγίεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή
δηαρείξηζε, αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε ελφο νξγαληζκνχ. Καζηεξσκέλα
ζπζηήκαηα απνηεινχλ ην δηεζλέο πξφηππν ISO 14001 θαη ην χζηεκα
Οηθνινγηθήο Αηαρείξηζεο θαη Οηθνινγηθνχ Βιέγρνπ (Eco-Management and
Audit Scheme – EMAS), ηα νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλα επξέσο απφ
δηάθνξνπο θνξείο θαη απφ ην θνηλφ, παξά ην γεγνλφο φηη δελ απνηεινχλ εηδηθά
εξγαιεία γηα ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα.
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5.2 πιινγή ζηνηρείσλ γηα ελεξγεηαθφ απνηχπσκα ηεο εηαηξίαο
ΐ. ΚΏΤΚΏ Ώ.Β.
Δ ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα λα πξνζδηνξηζηή ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα
ηεο εηαηξίαο ΐ. ΚΏΤΚΏ Ώ.Β. επέβαιε ηε δεκηνπξγία κηαο ζπγθεθξηκέλεο
αθνινπζίαο. Πξηλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα κηαο
εηαηξίαο είλαη απαξαίηεηε ε αλάδεημε ηνπ ζθνπνχ ππνινγηζκνχ θαη ε
αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο απνγξαθήο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ απηφ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα κία ηέηνηα αλάπηπμε θαη ζηε ζπλέρεηα νη κέζνδνη
ππνινγηζκνχ ησλ εθπνκπψλ γηα θάζε πεγή εθπνκπψλ. Γηα ηελ αλάπηπμε
κηαο απνγξαθήο εθπνκπψλ ζε έλα θαηάζηεκα πξέπεη αξρηθά λα ιεθζνχλ
ππφςε δηάθνξνη παξάκεηξνη:







Πφζα ηεηξαγσληθά είλαη ην θάζε θαηάζηεκα
Πφζα ηεηξαγσληθά είλαη ε έθζεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο
Σν ζχλνιν ησλ ηεηξαγσληθψλ
Οη κνλάδεο θιηκαηηζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ
Σα θσηά ηεο έθζεζεο θαη ην ζχλνιν ηνπ θσηηζκνχ ηνπ θηηξίνπ
Σα ιχηξα θαπζίκνπ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα θνξηεγά ηεο εηαηξίαο
κε ζθνπφ ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηελ
παξάδνζε παξαγγειηψλ.

Ώλάινγα κε ηηο απαληήζεηο πνπ ζα αλαδεηρζνχλ ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο
ζα πξνθχςεη θαη ν αληίζηνηρνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ
απνηππψκαηνο άλζξαθα. Οη δηάθνξνη ηξφπνη πξνζέγγηζεο αλαθέξνληαη θαη
ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ιεπηνκέξεηαο. Σν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ηεο
απνγξαθήο πνπ επηζπκεί κηα εηαηξία εμαξηάηαη ηειηθά απφ ηξεηο βαζηθνχο
παξακέηξνπο. 1 νλ Σνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε απνγξαθή. 2 νλ Σνπο
δηαζέζηκνπο πφξνπο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνγξαθή. 3 νλ
Σν ρξνληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε απνγξαθή.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα κηαο εηαηξίαο εθνδηαζκνχ
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα γίλεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο Ώπηφ κπνξεί λα
γίλεη είηε εζεινληηθά απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξία γηα ηελ παξάζεζε ησλ εθπνκπψλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, είηε λα πξνθχςεη σο
ππνρξεσηηθή απαίηεζε απφ θπβεξλεηηθνχο ή παγθφζκηνπο νξγαληζκνχο.
πνηνο θη αλ είλαη ν αξρηθφο ζηφρνο, ε νξγάλσζε θαη αλάπηπμε κηαο
απνγξαθήο εθπνκπψλ έρεη θαη πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ
εηαηξία.
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο γηα ηελ αλάπηπμε απνγξαθήο
εθπνκπψλ είλαη ε πξννπηηθή αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο κείσζεο
ησλ εθπνκπψλ θαη ε ιήςε αληίζηνηρσλ κέηξσλ. Με ηελ αλάπηπμε ηεο
απνγξαθήο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ
εθείλεο νη πεξηνρέο φπνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ επεκβάζεηο
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βειηηζηνπνίεζεο. Γίλεηαη άκεζα θαηαλνεηφ απφ φπνπ πξνέξρνληαη νη πεγέο
εθπνκπψλ θαη γηα ην πνηεο απφ απηέο είλαη πην θξίζηκεο θαη πην ζεκαληηθέο. Δ
θαηαλφεζε ησλ πεγψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ε αλαγλψξηζε
ησλ πεξηνρψλ βειηίσζεο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ. Έηζη
κπνξνχλ λα γίλνπλ επεκβάζεηο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο γηα ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηεο .
Δ κέζνδνο ηεο αθξηβήο πξνζέγγηζεο βαζίδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο εηαηξίαο θαη ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα εθπνκπψλ. Δ ζπιινγή
ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη ιεπηνκεξψο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάζε
δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ησλ εθπνκπψλ ησλ
αεξίσλ ηεο απνγξαθήο. Έηζη ε απνγξαθή γίλεηαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα.
Δ δεχηεξε
κέζνδνο βαζίδεηαη ζε αληηπξνζσπεπηηθά δεδνκέλα
εθπνκπψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ώπαηηνχληαη ιηγφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαηά
ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη κπνξεί λα γίλνπλ απινπνηεκέλεο παξαδνρέο
γηα ηα δεδνκέλα θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ώπηφ πεξηνξίδεη ηελ αθξίβεηα ηεο
απνγξαθήο αιιά κπνξεί λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ
ζθνπφ ηεο δηεμαγσγήο ηεο απνγξαθήο. Βπίζεο έηζη κπνξεί λα εθπνλεζεί ζε
ιηγφηεξν ρξφλν θαη κε ιηγφηεξν θφζηνο.
Δ επηινγή ηεο πξνζέγγηζεο κε ηελ φπηα δηελεξγήζεθε ε απνγξαθή ησλ
δεδνκέλνλ ηεο ΐ. ΚΏΤΚΏ Ώ.Β. έγηλε κε έλα ζπλδπαζκφ ησλ δπν πξφηεξσλ
κεζφδσλ. ε πήγεο εθπνκπψλ πνπ είρακε πνην εχθνιε πξφζβαζε έγηλε κε
πεξηζζφηεξε αθξηβά, ελψ ζε άιιεο πήγεο εθπνκπψλ έγηλε κε πνην
αληηπξνζσπεπηηθφ ηξφπν. Οη θαηεγνξία εθπνκπψλ αέξησλ ηεο εηαηξίαο γίλεηε
κε έκκεζν ηξφπν θαζψο νη εθπνκπέο ηεο εμαξηψληαη απφ ηελ θαηαλάισζε
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο. Αελ έρεη πξσηνγελήο
θαηαλάισζεο εθπνκπψλ.
Δ ζπιινγή ζηνηρεηψλ κε δηαθφξνπο ηξφπνπο. Γηα ηελ θαηαλάισζε
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο έγηλε κέζα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο ηεο
δεκφζηαο επηρείξεζεο ειεθηξηζκνχ, γηα ηα έηε 2014 θαη 2015. Γηα θάζε έλα
απφ ηα 50 θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξίαο μερσξηζηά γηα θάζε κήλα ηηκνιφγηνπ ηεο
ΑΒΔ θαη γηα θάζε είδνο ηηκνιφγηνπ. Μεηά κπήθε ην ζχζηεκα on line
παξαθνινχζεζεο PowerLogic EGX300 θαη ε πιαηθφξκα πνπ καο επέηξεςε
κέζν ηεο εγθαηάζηαζεο γηα μερσξηζηή κέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ
θσηηζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ, θαη μερσξηζηήο θαηαγξαθήο ηεο θαηαλάισζεο
ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξίαο. Δ
πιαηθφξκα παξαθνινχζεζεο καο πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα λα έρνπκε
δηάγξακκα θαηαλάισζεο ζε KWH γηα θάζε ψξα ηεο εκέξαο μερσξηζηά,
αληηζηνηρία ζε εχξν ησλ KWHσξψλ γηα φπηα δίπαηε ρξνληθή ζηηγκή δεηεζεί.
χγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε εκέξα θαη ηελ αληίζηνηρε κέξα ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο. Μαο δίλεη δηάγξακκα κε ην πνζνζηφ θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο γηα ηα θιηκαηηζηηθά θαη μερσξηζηά γηα ηνλ θσηηζκφ ηνπ αληηζηνίρνπ
θαηαζηήκαηνο.
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Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ξηπψλ ηεο εηαηξίαο απφ ηελ θαηαλάισζε
ξεχκαηνο ησλ κνλάδσλ θιηκαηηζκνχ ζα αθνινπζήζνπκε κηα κέζνδν ηεο φπνηα
ε επεμήγεζε ζα γίλεη αλαιπηηθφηεξα ζην θνκκάηη ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ.
Θα πάξνπκε γηα ηα θαηαζηήκαηα ηα φπνηα είδε παξαθνινπζνχκε απφ ην
PowerLogic EGX300 ην πνζνζηφ θαηαλάισζεο ζα ην αλαγάγνπκε ζε KWH
θαη ζα ην επηκεξίζνπκε ζηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο
μερσξηζηά γηα ηελ έθζεζε ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο, θαη κεηά γηα ην ζχλνιν ησλ
ηεξαγνληθψλ ψζηε λα βξνχκε έλα κέζν φξν γηα λα ππνινγίζνπκε θαη ηα
θαηαζηήκαηα πνπ αθφκα δελ έρνπκε ηα δεδνκέλα ηνπο.
Γηα ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θίλεζεο ε ζπιινγή ζηνηρείσλ έγηλε
κέζα απφ ηα ηηκνιφγηα αλεθνδηαζκνχ ησλ θνξηεγψλ ηεο εηαηξίαο φπσο απηά
είλαη θαηαγεγξακκέλα ζην βηβιίν ηεο εηαηξίαο. Αίζηηρνο εδσ δελ είλαη εχθνιε ε
ηνπνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο gps ψζηε λα κπνξνχκε λα παξαθνινπζνχκε ηηο
δηαδξνκέο ηηο νπνίεο αθνινχζνπ ηα νρήκαηα θαη ηα ιχηξα ηα φπηα
θαηαλαιψλνπλ ζε επαξρία θαη αηηηθή αληίζηνηρα. Έηζη ζα αξθέζνπκε ζηα
δεισκέλα ζηνηρεηά θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο ψζηε λα
πξνζδηνξίζνπκε ηνπο ξίπνπο ησλ νρεκάησλ.

5.3 πζηήκαηα κέηξεζεο θαη on line παξαθνινχζεζεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
5.3.1 Σερληθή Πεξηγξαθή Λχζεο Power Monitoring
Πεξηγξαθή
Δ εθαξκνγή PowerLogic EGX300 είλαη κηα πιήξεο
πξφηαζε
δηαρείξηζεο πνπ απαηηεί κφλν έλα web browser θαη πξφζβαζε ζε δίθηπν
Ethernet γηα λα ζπλδεζεί ν ρξήζηεο θαη λα εκθαλίζεη ηα δεδνκέλα ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη θαηαγξαθέο έσο
θαη 64 κεηξεηψλ ελέξγεηαο.
πγθεθξηκέλνη κεηξεηέο ελέξγεηαο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζε απηνχο
εψο δχν θαλαιηψλ παικψλ γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ ιχζε ηδαληθή σο
νινθιεξσκέλε εθαξκνγή παξαθνινχζεζεο επηπιένλ πδξνκεηξεηψλ,
ζεξκηδνκεηξεηψλ, κεηξεηψλ θπζηθνχ αεξίνπ, απιψλ θηινβαησξφκεηξσλ πνπ
έρνπλ έμνδν παικνχ θαη κηθξφηεξν θφζηνο.
Δ ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία ηνπ PowerLogic EGX300 θηινμελίαο
ηζηνζειίδσλ θαη ε ελζσκαησκέλε κλήκε ησλ 256 Μΐ επηηξέπνπλ ηελ
παξακεηξνπνίεζε ησλ ζειίδσλ αλά πεξίπησζε, ηελ πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ
απφ ην δίθηπν κεηξεηψλ, ηελ απνζήθεπζε βνεζεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηελ
παξαπνκπή κέζσ ππεξ-ζπλδέζκσλ ζε ηζηην-ζειίδεο ηξίησλ, γηα πρ εκθάληζε
ηερληθψλ θπιιαδίσλ ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο,
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δηαγξάκκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηνπνινγίαο ηεο ειεθηξνινγηθήο
εγθαηάζηαζεο. Δ παξακεηξνπνίεζε ησλ ηζηην-ζειίδσλ γίλεηαη πνιχ εχθνια ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο θαηαγξαθήο ησλ
παξακέηξσλ ρσξίο ηελ αλάγθε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ή εηδηθψλ
γλψζεσλ ρεηξηζκψλ.

5.3.2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά














Έλδεημε
κεηαβιεηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηζηνξηθέο
πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο κε ρξήζε κφλν ελφο θνηλνχ
πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο
Ώπηφκαηνο εληνπηζκφο ησλ ζπζθεπψλ γηα εχθνιε ξχζκηζε ηνπ
ζπζηήκαηνο
Ώπηφκαηε απνζηνιή ζε e-mail ή ζε FTP server ησλ επηιεγκέλσλ
απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ, γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηελ ρξήζε
ππνινγηζηή ή εηδηθψλ εθαξκνγψλ πρ Excell.
Βπηινγή ησλ δηαζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζέιεη
ν ρξήζηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ελψ είλαη ζπλδεδεκέλν ζην ζχζηεκα.
Βμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξφζβαζεο ζην
ζχζηεκα κέζσ ηεο πξνζηαζίαο κε θσδηθφ
Τπνζηήξημε ζεηξηαθήο ζχλδεζεο γηα πξνηφθνια Modbus RTU, Modbus
ASCII, Jbus θαη PowerLogic γηα έλα επξχ θάζκα ζπζθεπψλ (θαη
αλεμάξηεησλ θαηαζθεπαζηψλ).
Πεξηιακβάλεη κία ζχξα Ethernet 10/100BaseTx
Πεξηιακβάλεη κηα ζεηξηαθή ζχξα RS485 (2/4 wire) ή RS232 (RJ45)
Οπηηθά απνκνλσκέλε ζεηξηαθή ζχξα παξέρεη εμαηξεηηθά αμηφπηζηε
επηθνηλσλία θαη πξνζηαζία ζε βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ.
πκβαηφ γηα απνζηνιή δεδνκέλσλ κε ινγηζκηθά παξαθνινχζεζεο
ελέξγεηαο ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή ή αλεμάξηεησλ θαηαζθεπαζηψλ.

Οθέιε
Δ ιχζε ηνπ PowerLogic EGX300 σο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο απινπνηεί ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ελέξγεηαο. Μπνξεί λα δείμεη
θξίζηκα κεηαβιεηά κεγέζε ηεο ελέξγεηαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη λα
παξαζέζεη θαηαγξαθέο θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα γηα ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ψζηε
λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ρξήζε ηεο
ελέξγεηαο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ππάξρνπζαο ειεθηξηθήο
ππνδνκήο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα απνθηήζεη γξήγνξα θαη εχθνια αζθαιή
πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο απφ κεηξεηέο, κνλάδεο ειέγρνπ, δηαθφπηεο,
ειεθηξνλφκνπο πξνζηαζίαο, ξπζκηζηέο ζηξνθψλ θαη έλα κεγάιν πιήζνο
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ζπζθεπψλ θαη λα ηηο ρεηξίδεηαη κέζσ ελφο ηππηθνχ web browser. Δ δεκηνπξγία
ησλ ηζηνζειίδσλ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην ελζσκαησκέλν εξγαιείν θαη κε
ξπζκίζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθθηλήζεη κηα γξήγνξε
θαηαγξαθή ζε κηθξά δηαζηήκαηα ρξφλνπ γηα κηα βαζηθή θαη ιεπηνκεξή άπνςε
ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.

5.3.3 Βθαξκνγέο
1. Παξαθνινχζεζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο, αλάδεημε ησλ
δπλαηνηήησλ θαη επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηεο
βειηίσζεο ηεο απφδνζεο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ηεο ελέξγεηαο.
2. Ώπνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο ρξήζεο ησλ
ζπλζεθψλ θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνθίι ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο.

5.3.4 Παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν
http://egx.powerlogic.com/
username =demo
password =demo

Βηθφλεο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο
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Δικόνα 5.1 Όλερ οι μεηαβληηέρ μίαρ ζςζκεςήρ

Δικόνα 5.2 Μεηαβληηέρ από όλερ ηιρ ζςζκεςέρ

Δικόνα 5.3Γπήγοπη καηαγπαθή ζε ππαγμαηικό σπόνο
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Δικόνα 5.3 Ένδειξη καηαγπαθών (και πολλαπλών ζςζκεςών μεηαξύ
ηοςρ).

Γπάθημα 5.4 ανάπηςξη μεηαβληηών

70

Δικόνα 5.5 Διζαγυγή ζςζκεςών

Δικόνα 5.6 Παπαμεηποποίηζη καηαγπαθών

Δικόνα 5.7 Παπαμεηποποίηζη αποζηολήρ καηαγπαθών
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5.3.5 Σππηθφο κεηξεηήο ελέξγεηαο

Οη κεηξεηέο ελέξγεηαο PowerLogic PM3000 είλαη DIN- mounted κεηξεηέο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ πξνζθέξνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο κέηξεζεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Εδαληθφο γηα
κέηξεζε ηεο ηζρχνο θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε
βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο
δηαλνκήο, νη κεηξεηέο είλαη πιήξσο ζε ζέζε λα ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο
ππν-ρξεψζεσλ (sub-billing) θαη θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο.
 Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ γισζζψλ
 πκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC
62053-23
 Κιάζε αθξηβείαο 0,5 S
 Έσο 4 ηηκνιφγηα (ηαξίθεο)
 Μεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο 1A/5A (CT)
 Anti-tamper ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο
ησλ δεδνκέλσλ
Οθέιε
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ΐειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δηθηχνπ θαη αλίρλεπζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ
πξηλ απηά ζπκβνχλ
Βιαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο βιάβεο κε γξήγνξε αλαθάιπςε θαη
θαηαλφεζε ηεο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο
ΐειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κε ηελ ρξήζε πξαθηηθψλ θαη
κεζνδνινγίαο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο
Απλαηφηεηα ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο
απφ θάζε πεξηνρή γηα θάζε ηχπν θνξηίνπ ή θπθιψκαηνο
Ώθξηβή θαηαλφεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εμφδσλ απφ ηελ θαηαλνκή ησλ
δαπαλψλ ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα
Βληνπηζκφο επθαηξηψλ εμνηθνλφκεζεο
Υξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε
κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
Παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ ελνηθηαζηψλ ή ησλ
πειαηψλ θαη δεκηνπξγία ηηκνινγίσλ κε αθξίβεηα.
Ώλάπηπμε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη βνήζεηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ θαη
ζπκπεξηθνξάο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο

5.3.6Σππηθφ δηάγξακκα ιχζεο
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Σερληθή Πεξηγξαθή Λχζεο Power Monitoring
Πεπιγπαθή
Δ εθαξκνγή PowerLogic Com'X310 είλαη κηα πιήξεο πξφηαζε δηαρείξηζεο
πνπ απαηηεί κφλν έλα web browser θαη πξφζβαζε ζε δίθηπν Ethernet γηα λα
ζπλδεζεί ν ρξήζηεο θαη λα εκθαλίζεη ηα δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη
θαηαγξαθέο έσο θαη 64 κεηξεηψλ ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλνη κεηξεηέο ελέξγεηαο
δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζε απηνχο θαλαιηψλ παικψλ γεγνλφο πνπ
θαζηζηά ηελ ιχζε ηδαληθή σο νινθιεξσκέλε εθαξκνγή παξαθνινχζεζεο
επηπιένλ πδξνκεηξεηψλ, ζεξκηδνκεηξεηψλ, κεηξεηψλ θπζηθνχ αεξίνπ, απιψλ
θηινβαησξφκεηξσλ πνπ έρνπλ έμνδν παικνχ θαη κηθξφηεξν θφζηνο.
Δ ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία ηνπ PowerLogic Com'X510 θηινμελίαο
ηζηνζειίδσλ θαη ε ελζσκαησκέλε κλήκε επηηξέπνπλ ηελ παξακεηξνπνίεζε
ησλ ζειίδσλ αλά πεξίπησζε, ηελ πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ απφ ην δίθηπν
κεηξεηψλ, ηελ απνζήθεπζε βνεζεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηελ παξαπνκπή κέζσ
ππεξ-ζπλδέζκσλ ζε ηζηην-ζειίδεο ηξίησλ, γηα πρ εκθάληζε ηερληθψλ
θπιιαδίσλ ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο,
δηαγξάκκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηνπνινγίαο ηεο ειεθηξνινγηθήο
εγθαηάζηαζεο. Δ παξακεηξνπνίεζε ησλ ηζηην-ζειίδσλ γίλεηαη πνιχ εχθνια ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο θαηαγξαθήο ησλ
παξακέηξσλ ρσξίο ηελ αλάγθε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ή εηδηθψλ
γλψζεσλ ρεηξηζκψλ.
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά
Έλδεημε κεηαβιεηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο απφ
δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο κε ρξήζε κφλν ελφο θνηλνχ πξνγξάκκαηνο
πεξηήγεζεο
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Ώπηφκαηνο εληνπηζκφο ησλ ζπζθεπψλ γηα εχθνιε ξχζκηζε ηνπ
ζπζηήκαηνο
Ώπηφκαηε απνζηνιή ζε e-mail ή ζε FTP server ησλ επηιεγκέλσλ
απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ, γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηελ ρξήζε
ππνινγηζηή ή εηδηθψλ εθαξκνγψλ πρ Excell.
Βπηινγή ησλ δηαζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζέιεη
ν ρξήζηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ελψ είλαη ζπλδεδεκέλν ζην ζχζηεκα.
Βμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξφζβαζεο ζην
ζχζηεκα κέζσ ηεο πξνζηαζίαο κε θσδηθφ
Τπνζηήξημε ζεηξηαθήο ζχλδεζεο γηα πξνηφθνια Modbus RTU, Modbus
ASCII, Jbus θαη PowerLogic γηα έλα επξχ θάζκα ζπζθεπψλ (θαη
αλεμάξηεησλ θαηαζθεπαζηψλ).
Πεξηιακβάλεη κία ζχξα Ethernet 10/100BaseTx
Πεξηιακβάλεη κηα ζεηξηαθή ζχξα RS485 (2/4 wire) ή RS232 (RJ45)
Οπηηθά απνκνλσκέλε ζεηξηαθή ζχξα παξέρεη εμαηξεηηθά αμηφπηζηε
επηθνηλσλία θαη πξνζηαζία ζε βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ.
πκβαηφ γηα απνζηνιή δεδνκέλσλ κε ινγηζκηθά παξαθνινχζεζεο
ελέξγεηαο ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή ή αλεμάξηεησλ θαηαζθεπαζηψλ.
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Οθέλη
Δ ιχζε ηνπ PowerLogic Com'X510 σο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο απινπνηεί ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ελέξγεηαο. Μπνξεί λα δείμεη
θξίζηκα κεηαβιεηά κεγέζε ηεο ελέξγεηαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη λα
παξαζέζεη θαηαγξαθέο θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα γηα ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ψζηε
λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ρξήζε ηεο
ελέξγεηαο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ππάξρνπζαο ειεθηξηθήο
ππνδνκήο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα απνθηήζεη γξήγνξα θαη εχθνια αζθαιή
πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο απφ κεηξεηέο, κνλάδεο ειέγρνπ, δηαθφπηεο,
ειεθηξνλφκνπο πξνζηαζίαο, ξπζκηζηέο ζηξνθψλ θαη έλα κεγάιν πιήζνο
ζπζθεπψλ θαη λα ηηο ρεηξίδεηαη κέζσ ελφο ηππηθνχ web browser. Δ δεκηνπξγία
ησλ ηζηνζειίδσλ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην ελζσκαησκέλν εξγαιείν θαη κε
ξπζκίζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθθηλήζεη κηα γξήγνξε
θαηαγξαθή ζε κηθξά δηαζηήκαηα ρξφλνπ γηα κηα βαζηθή θαη ιεπηνκεξή άπνςε
ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.
Δθαπμογέρ
Παξαθνινχζεζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο, αλάδεημε ησλ
δπλαηνηήησλ θαη επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηεο
βειηίσζεο ηεο απφδνζεο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ηεο ελέξγεηαο.
Ώπνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο ρξήζεο ησλ
ζπλζεθψλ θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνθίι ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν:
http://www.powerlogicdemos.com/comx-310/
Username: demo password: Com'X310
Σημείωζη: Για ηην καλύηεπη λειηοςπγία ηων δςναηοηήηων ηος Com’X 310
επιλέξηε ηοςρ μεηπηηέρ "BCPM A" και "PM8000 Demo"

76

Σςπικόρ μεηπηηήρ ενέπγειαρ
Οη κεηξεηέο ελέξγεηαο PowerLogic PM3000 είλαη DIN-mounted κεηξεηέο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ πξνζθέξνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο κέηξεζεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Εδαληθφο γηα
κέηξεζε ηεο ηζρχνο θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε
βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο
δηαλνκήο, νη κεηξεηέο είλαη πιήξσο ζε ζέζε λα ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο
ππν-ρξεψζεσλ (sub-billing) θαη θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο.
 Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ γισζζψλ
 πκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC
62053-23
 Κιάζε αθξηβείαο 0,5 S
 Έσο 4 ηηκνιφγηα (ηαξίθεο)
 Μεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο 1A/5A (CT)
 Anti-tamper ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο
ησλ δεδνκέλσλ
Οθέλη:
 ΐειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δηθηχνπ θαη αλίρλεπζε πηζαλψλ
πξνβιεκάησλ πξηλ απηά ζπκβνχλ.
 Βιαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο βιάβεο κε γξήγνξε αλαθάιπςε θαη
θαηαλφεζε ηεο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο.
 ΐειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κε ηελ ρξήζε πξαθηηθψλ
θαη κεζνδνινγίαο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.
 Απλαηφηεηα ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαλάισζε
ελέξγεηαο απφ θάζε πεξηνρή γηα θάζε ηχπν θνξηίνπ ή θπθιψκαηνο.
 Ώθξηβή θαηαλφεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εμφδσλ απφ ηελ θαηαλνκή ησλ
δαπαλψλ ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα.
 Βληνπηζκφο επθαηξηψλ εμνηθνλφκεζεο Υξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα
ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
 Παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ ελνηθηαζηψλ ή ησλ
πειαηψλ θαη δεκηνπξγία ηηκνινγίσλ κε αθξίβεηα.
 Ώλάπηπμε
ηεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο
θαη
βνήζεηα
αλάπηπμεο
πξσηνβνπιηψλ θαη ζπκπεξηθνξάο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.
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5.4 Ώλάιπζε ζηνηρείσλ
θνπφο ηεο αλάπηπμε ηεο απνγξαθήο ησλ εθπνκπψλ ηεο εηαηξίαο
ΐ.ΚΏΤΚΏ Ώ.Β. ήηαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο λα γίλεη
εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ εθπνκπψλ ηεο εηαηξίαο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα ηνπ. Δ επηινγή ηεο εηαηξίαο θαπθάο
έγηλε πζηέξα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ηδία ηελ εηαηξία θαη ηνπ επηβιέπσλ
θαζεγεηή ε εηαηξία πξσηνπφξα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο είρε δξνκνιφγεζε
λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα κε ζθνπφ ηελ
θαηαγξαθή θαη ηελ βειηίσζε ησλ ξηπψλ ηεο.
Σα φξηα ηεο απνγξαθήο ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζηα
πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο θαπθάο , ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο
πεγέο εθπνκπψλ ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία ειέγρεηαη άκεζα απφ ηελ ηδία ηελ
εηαηξία . πλεπψο νη πεγέο εθπνκπψλ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηελ
απνγξαθή πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ θαηαλάισζε
πεηξειαίνπ θίλεζεο . Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο ηηο
θαηεγνξίεο αθνξνχλ ηηο άκεζεο εθπνκπέο ησλ νρεκάησλ ηεο εηαηξίαο θαη ηηο
έκκεζεο εθπνκπέο ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Πνην ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεηαη άκεζεο εθπνκπέο απφ ηα θνξηεγά
ηεο εηαηξίαο θαη έκκεζεο εθπνκπέο απφ ησλ θσηηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ απφ
ηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ( ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη θσηηζκφ) θαη ηνλ θιηκαηηζκφ
ησλ θηηξίσλ.
Ο ππνινγηζκφο εθπνκπψλ γηα ηα νρήκαηα ηεο εηαηξίαο έγηλε γηα ηα ηξία
βαζηθά αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ:
 δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2)
 κεζάλην (CH4)
 κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ (N2O)
Δ κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ εθπνκπψλ πνπ επηιέρηεθε θαη
ρξεζηκνπνηήζεθε αλαθέξεηαη ζηελ κέζνδν κε βάζε ηελ θαηαλάισζε
θαπζίκσλ θαη γηα ηα θνξηεγά θαη νρήκαηα. Ο ππνινγηζκφο γηα ηηο εθπνκπέο
ησλ θνξηεγψλ θαη νρεκάησλ κηα πην αθξηβήο κέζνδνο κε βάζε ηελ ζπλνιηθή
δηαλπζείζα απφζηαζε δελ κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί θαη βαζηζηήθακε κφλν
ζηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θίλεζεο. Δ ζπιινγή ζηνηρείσλ έγηλε γηα ηηο
ρξνληθέο πεξηφδνπο ηνπ 2014 θαη 2015 κε βάζε ηα εηήζηα ζηνηρεία
θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα ηελ απνγξαθή δελ
ππάξρεη κία ρξνληθή βάζε ζχγθξηζεο ηεο απνγξαθήο θαζψο δελ είρε γίλεη ζην
παξειζφλ κηα αληίζηνηρα ζπγθξίζηκε απνγξαθή.
Τπνινγηζκφο εθπνκπψλ
Ορήκαηα ηεο εηαηξίαο ΐ. ΚΏΤΚΏ Ώ.Β.
Σν θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα φια ηα νρήκαηα είλαη πεηξέιαην
θίλεζεο. Ο ππνινγηζκφο ησλ εθπνκπψλ έγηλε κε βάζε ηελ εηήζηα
θαηαλάισζε θαπζίκνπ γηα θάζε φρεκα. Σα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ
νρεκάησλ ηεο εηαηξίαο ήξζαλ κέζα απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο θαπθάο.

78

ηνλ παξαθάησ πηλάθα παξαζέηνληαη νη ππνινγηζκνί κε βάζε ηνπο
ζπληειεζηέο γηα νρήκαηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ην 2015.

Σφνολο καυςίμου (L)
ΕΤΟΣ 2015

ΕΤΟΣ 2014

820000

Σφνολο καυςίμου (L)

840000

860000

880000

900000

ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΟΣ 2015

846234

892203

γξάθεκα 5.4.1 αλάιπζε θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο (L)

Σφνολο ρφποι (t)
ΕΤΟΣ 2015

ΕΤΟΣ 2014

2200

Σφνολο ρφποι (t)

2250

2300

2350

2400

ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΟΣ 2015

2264,8

2387,9

γξάθεκα 5.4.2 αλάιπζε θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο ξχπνη (t)

Ώπφ ηα πνην παλφ δηαγξάκκαηα θαίλεηε φηη ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ
θίλεζεο έρεη απμεζεί ην έηνο 2015 απηφ νθείιεηε ζην φηη ε εηαηξία πξφζζεζε
ζηνλ ζηφιν ηεο 5 λέα θνξηεγά κε ηελ ιεηηνπξγηά ησλ λέσλ ηεο θαηαζηεκάησλ.
Δ δηαθνξά απηή θαίλεηε ζηνπο πνην θάησ πίλαθεο
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ΟΧΗΜΑΤΑ 2014
CO2
CH4
N2O

2,6764

Συντελεςτέσ εκπομπών για οχήματα πετρελαίου κίνηςησ
kg CO2/L

0,0030

g CH4/L

0,0059

g N2O/L
Εκπομπέσ CH4 (t CH4)

Εκπομπέσ N2O (t N2O)

15385

Βθπνκπέο CO2 (t
CO2)
41,176414

0,000046155

9,07715E-05

10056

26,9138784

0,000030168

5,93304E-05

ΟΧΗΜΑ 3

22454

60,0958856

0,000067362

0,000132479

ΟΧΗΜΑ 4

28164

75,3781296

0,000084492

0,000166168

ΟΧΗΜΑ 5

21825

58,41243

0,000065475

0,000128768

ΟΧΗΜΑ 6

30762

82,3314168

0,000092286

0,000181496

ΟΧΗΜΑ 7

9894

26,4803016

0,000029682

5,83746E-05

ΟΧΗΜΑ 8

5456

14,6024384

0,000016368

3,21904E-05

OXΗMA

Ποςότητα καυςίμου (L)

ΟΧΗΜΑ 1
ΟΧΗΜΑ 2

ΟΧΗΜΑ 9

23097

61,8168108

0,000069291

0,000136272

ΟΧΗΜΑ 10

18065

48,349166

0,000054195

0,000106584

ΟΧΗΜΑ 11

11350

30,37714

0,00003405

0,000066965

ΟΧΗΜΑ 12

17024

45,5630336

0,000051072

0,000100442

ΟΧΗΜΑ 13

11301

30,2459964

0,000033903

6,66759E-05

ΟΧΗΜΑ 14

23205

62,105862

0,000069615

0,00013691

ΟΧΗΜΑ 15

19384

51,8793376

0,000058152

0,000114366

ΟΧΗΜΑ 16

18532

49,5990448

0,000055596

0,000109339

ΟΧΗΜΑ 17

30102

80,5649928

0,000090306

0,000177602

ΟΧΗΜΑ 18

20309

54,3550076

0,000060927

0,000119823

ΟΧΗΜΑ 19

26745

71,580318

0,000080235

0,000157796

ΟΧΗΜΑ 20

25631

68,5988084

0,000076893

0,000151223

ΟΧΗΜΑ 21

45321

121,2971244

0,000135963

0,000267394

ΟΧΗΜΑ 22

13597

36,3910108

0,000040791

8,02223E-05

ΟΧΗΜΑ 23

33231

88,9394484

0,000099693

0,000196063

ΟΧΗΜΑ 24

40369

108,0435916

0,000121107

0,000238177

ΟΧΗΜΑ 25

36943

98,8742452

0,000110829

0,000217964

ΟΧΗΜΑ 26

24831

66,4576884

0,000074493

0,000146503

ΟΧΗΜΑ 27

48796

130,5976144

0,000146388

0,000287896

ΟΧΗΜΑ 28

37030

99,107092

0,00011109

0,000218477

ΟΧΗΜΑ 29

33981

90,9467484

0,000101943

0,000200488

ΟΧΗΜΑ 30

13126

35,1304264

0,000039378

7,74434E-05

ΟΧΗΜΑ 31

26157

70,0065948

0,000078471

0,000154326

ΟΧΗΜΑ 32

27136

72,6267904

0,000081408

0,000160102

ΟΧΗΜΑ 33

29653

79,3632892

0,000088959

0,000174953

ΟΧΗΜΑ 34

34125

91,33215

0,000102375

0,000201338

ΟΧΗΜΑ 35

13197

35,3204508

0,000039591

7,78623E-05

2264,860678

0,002538702

0,004992781
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ΟΧΗΜΑΤΑ 2015 Σςνηελεζηέρ εκπομπών για οσήμαηα
πεηπελαίος κίνηζηρ
CO2
2,6764
kg CO2/L
CH4
0,0030
g CH4/L
N2O
0,0059
g N2O/L
Δκπομπέρ CO2 (t CO2)
OXΗMA
Ποςότητα καυςίμου (L)
ΟΧΗΜΑ 1
ΟΧΗΜΑ 2
ΟΧΗΜΑ 3
ΟΧΗΜΑ 4
ΟΧΗΜΑ 5
ΟΧΗΜΑ 6
ΟΧΗΜΑ 7
ΟΧΗΜΑ 8
ΟΧΗΜΑ 9
ΟΧΗΜΑ 10

21464
29997
20752
32811
10212
4046
6861
6069
22089
19801

57,4462496
80,2839708
55,5406528
87,8153604
27,3313968
10,8287144
18,3627804
16,2430716
59,1189996
52,9953964

Εκπομπέσ CH4 (t
CH4)
0,000064392
0,000089991
0,000062256
0,000098433
0,000030636
0,000012138
0,000020583
0,000018207
0,000066267
0,000059403

ΟΧΗΜΑ 11
ΟΧΗΜΑ 12

10295
18627

27,553538
49,8533028

0,000030885
0,000055881

6,07405E-05
0,000109899

ΟΧΗΜΑ 13
ΟΧΗΜΑ 14
ΟΧΗΜΑ 15
ΟΧΗΜΑ 16
ΟΧΗΜΑ 17
ΟΧΗΜΑ 18
ΟΧΗΜΑ 19
ΟΧΗΜΑ 20

10201
25204
18452
17836
48
29549
20569
25003

27,3019564
67,4559856
49,3849328
47,7362704
0,1284672
79,0849436
55,0508716
66,9180292

0,000030603
0,000075612
0,000055356
0,000053508
0,000000144
0,000088647
0,000061707
0,000075009

6,01859E-05
0,000148704
0,000108867
0,000105232
2,832E-07
0,000174339
0,000121357
0,000147518

ΟΧΗΜΑ 21
ΟΧΗΜΑ 22

26021
45084

69,6426044
120,6628176

0,000078063
0,000135252

0,000153524
0,000265996

ΟΧΗΜΑ 23
ΟΧΗΜΑ 24

15794
33657

42,2710616
90,0795948

0,000047382
0,000100971

9,31846E-05
0,000198576

ΟΧΗΜΑ 25
ΟΧΗΜΑ 26
ΟΧΗΜΑ 27
ΟΧΗΜΑ 28
ΟΧΗΜΑ 29
ΟΧΗΜΑ 30

42809
37514
23473
50877
39972
30831

114,5740076
100,4024696
62,8231372
136,1672028
106,9810608
82,5160884

0,000128427
0,000112542
0,000070419
0,000152631
0,000119916
0,000092493

0,000252573
0,000221333
0,000138491
0,000300174
0,000235835
0,000181903

ΟΧΗΜΑ 31
ΟΧΗΜΑ 32
ΟΧΗΜΑ 33
ΟΧΗΜΑ 34
ΟΧΗΜΑ 35
ΟΧΗΜΑ 36

14285
25035
13493
28558
29289
35693

38,232374
67,003674
36,1126652
76,4326312
78,3890796
95,5287452

0,000042855
0,000075105
0,000040479
0,000085674
0,000087867
0,000107079

8,42815E-05
0,000147707
7,96087E-05
0,000168492
0,000172805
0,000210589

ΟΧΗΜΑ 37

11056

29,5902784

0,000033168

6,52304E-05
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Εκπομπέσ N2O (t
N2O)
0,000126638
0,000176982
0,000122437
0,000193585
6,02508E-05
2,38714E-05
4,04799E-05
3,58071E-05
0,000130325
0,000116826

ΟΧΗΜΑ 38
ΟΧΗΜΑ 39
ΟΧΗΜΑ 40

3299
20684
14893
892203

8,8294436
55,3586576
39,8596252
2387,892109

0,000009897
0,000062052
0,000044679
0,002676609

ΣΥΝΟΛΟ
Πίλαθαο 5.4.5 θαηαγξαθή θαηαλάισζεο νρεκάησλ 2015

1,94641E-05
0,000122036
8,78687E-05
0,005263998
2387,9

θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Δ θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνγξάθζεθε γηα θάζε έλα απφ ηα
θαηάκαηα ηεο θαπθάο γηα ην έηνο 2014 θαη 2015. Δ απνγξαθή έγηλε κε βάζε
ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξίαο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ
αλαθέξνπλ ηελ θαηαλάισζε ζε KWH γηα θάζε έλα κήλα μερσξηζηά γηα ηα 50
θαηαζηήκαηα ηεο θαπθάο θαη ηεο θεληξηθέο απνζήθεο. ε ζχγθξηζε κε ηελ
πιαηθφξκα on line παξαθνινχζεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ βιέπνπκε φηη νη δπν
δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κέηξεζεο ηεο ελέξγεηαο ζπκθσλνχλ. γξάθεκα
ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηε ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε KWH γηα ην
2014 θαη ην 2015

Συνολική κατανάλωςη (KWh)
ETOΣ 2015

ETOΣ 2014

3000000 3200000 3400000 3600000 3800000 4000000

Συνολική κατανάλωςη (KWh)

ETOΣ 2014

ETOΣ 2015

3360941

3906782

5.4.6 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
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Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)
ETOΣ 2015

ETOΣ 2014

3000

Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)

3200

3400

3600

3800

4000

ETOΣ 2014

ETOΣ 2015

3329,012

3869,66

5.4.7 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθπνκπέο

ην πνην πάλσ δηάγξακκα θαίλεηε ε θαηαλάισζε ην 2014 λα είλαη κηθξφηεξε
ζε ζρέζε κε ην 2015 θαζψο φπσο θαίλεηε ζηνπο αθνινχζνπο πίλαθεο ε
εηαηξία έρεη άλνημε 5 λέα καγαδηά θαη ζηα ηέιε ηνπ 2014 είραλ άλνημε αθφκα 3
θαηαζηήκαηα θαη πξνζέιαβαλ θαη αληίζηνηρν αξηζκφ ππαιιήισλ ψζηε λα
θαιπθηνχλ νη λέεο ζέζεο εξγαζίαο, άξα ε θαηαλάισζε ζαθψο θαη είλαη
κεγαιχηεξε.
Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεκνλσκέλα νξηζκέλα απφ ηα θαηαζηήκαηα γηα λα
δνχκε ηελ δηαθνξά ηνπο ην 2014 θαη ην 2015

Συνολική κατανάλωςη (KWh)
Σημείο πώληςησ 3 2015

Σημείο πώληςησ 3 2014

0

Συνολική κατανάλωςη (KWh)

50000

100000

150000

Σημείο πώληςησ 3 2014

Σημείο πώληςησ 3 2015

122172

89960

5.5.1 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεκείν πψιεζεο 3
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Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)
Σημείο πώληςησ 3 2015

Σημείο πώληςησ 3 2014

0

50

100

150

Σημείο πώληςησ 3 2014

Σημείο πώληςησ 3 2015

121,011366

89,10538

Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)

5.5.2 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθπνκπέο ζεκείν πψιεζεο 3

ην ζεκείν πψιεζεο 3 βιέπνπκε φηη ε θαηαλάισζε ην 2015 έρεη κεησζεί
αξθεηά θαηά 32000KWh

Συνολική κατανάλωςη (KWh)
Σημείο πώληςησ 6 2015

Σημείο πώληςησ 6 2014

80000

Συνολική κατανάλωςη (KWh)

82000

84000

86000

88000

90000

Σημείο πώληςησ 6 2014

Σημείο πώληςησ 6 2015

88363

83815

5.5.3 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεκείν πψιεζεο 6
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Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)
Σημείο πώληςησ 6 2015

Σημείο πώληςησ 6 2014
80

82

84

86

88

Σημείο πώληςησ 6 2014

Σημείο πώληςησ 6 2015

87,5235515

83,0187575

Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)

5.5.4 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθπνκπέο ζεκείν πψιεζεο 6

ην ζεκείν πψιεζεο 6 βιέπνπκε επίζεο φηη ε θαηαλάισζε έρεη κεησζεί θαηά
4500 KWH

Συνολική κατανάλωςη (KWh)
Σημείο πώληςησ 11 2015

Σημείο πώληςησ 11 2014

60000

Συνολική κατανάλωςη (KWh)

65000

70000

75000

80000

85000

Σημείο πώληςησ 11 2014

Σημείο πώληςησ 11 2015

80378

67722

5.5.5 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεκείν πψιεζεο 11
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Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)
Σημείο πώληςησ 11 2015

Σημείο πώληςησ 11 2014

60

65

70

75

80

Σημείο πώληςησ 11 2014

Σημείο πώληςησ 11 2015

79,614409

67,078641

Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)

5.5.6 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθπνκπέο ζεκείν πψιεζεο 11

ην ζεκείν πψιεζεο 11 ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νη εθπνκπέο
αεξίσλ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά

Συνολική κατανάλωςη (KWh)
Σημείο πώληςησ 13 2015

Σημείο πώληςησ 13 2014
82000

Συνολική κατανάλωςη (KWh)

84000

86000

88000

90000

Σημείο πώληςησ 13 2014

Σημείο πώληςησ 13 2015

84300

88624

5.5.7 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεκείν πψιεζεο 12
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Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)
Σημείο πώληςησ 13 2015

Σημείο πώληςησ 13 2014
80

Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)

82

84

86

88

Σημείο πώληςησ 13 2014

Σημείο πώληςησ 13 2015

83,49915

87,782072

5.5.8 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθπνκπέο ζεκείν πψιεζεο 12

ε έλα αθφκα θαηάζηεκα ηεο αηηηθήο βιέπνπκε φηη εδψ ε θαηαλάισζε θαη νη
ξίπνη έρνπλ απμεζεί θαζψο νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ε αχμεζε ηεο
δήηεζεο ησλ πειαηψλ παξαζχξνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο
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Συνολική κατανάλωςη (KWh)
Σημείο πώληςησ 22 2015

Σημείο πώληςησ 22 2014

106500 107000 107500 108000 108500 109000 109500
Σημείο πώληςησ 22 2014

Σημείο πώληςησ 22 2015

109186

107471

Συνολική κατανάλωςη (KWh)

5.5.9 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεκείν πψιεζεο 22

Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)
Σημείο πώληςησ 22 2015

Σημείο πώληςησ 22 2014

105,5

Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)

106

106,5

107

107,5

108

108,5

Σημείο πώληςησ 22 2014

Σημείο πώληςησ 22 2015

108,148733

106,4500255

5.5.10 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθπνκπέο ζεκείν πψιεζεο 22

Σν ζεκείν πψιεζεο 22 βξίζθεηαη βφξηα ηηο αηηηθήο βιέπνπκε φηη παξφιν ηελ
αχμεζε ζε πξνζσπηθφ θαη ζε ξνΎ πειαηψλ κείσζε θαηά έλα κηθξφ πνζνζηφ
ηελ θαηαλάισζε
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Συνολική κατανάλωςη (KWh)
Σημείο πώληςησ 27 2015

Σημείο πώληςησ 27 2014
46000

48000

50000

52000

54000

56000

58000

Σημείο πώληςησ 27 2014

Σημείο πώληςησ 27 2015

57490

50054

Συνολική κατανάλωςη (KWh)

5.5.11 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεκείν πψιεζεο 27

Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)
Σημείο πώληςησ 27 2015

Σημείο πώληςησ 27 2014
44

Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)
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50

52

54

56

58

Σημείο πώληςησ 27 2014

Σημείο πώληςησ 27 2015

56,943845

49,578487

5.5.12 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθπνκπέο ζεκείν πψιεζεο 27

ην ζεκείν πψιεζεο 27 ηεο επαξρίαο βιέπνπκε φηη θαη εδψ ε θαηαλάισζε
έρεη κεησζεί θαηά 7500KWH πεξίπνπ.
Σν πνζνζηφ κείσζεο ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο εμαξηάηε απφ ηα ηεηξαγσληθά
ηνπ ηελ κνξθνινγία ηνπ θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ.
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Συνολική κατανάλωςη (KWh)
Σημείο πώληςησ 282015

Σημείο πώληςησ 28 2014

104000 105000 106000 107000 108000 109000 110000
Σημείο πώληςησ 28 2014

Σημείο πώληςησ 282015

106120

109920

Συνολική κατανάλωςη (KWh)

5.5.13 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεκείν πψιεζεο 28

Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)
Σημείο πώληςησ 282015

Σημείο πώληςησ 28 2014
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Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)
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107

108

109

Σημείο πώληςησ 28 2014

Σημείο πώληςησ 282015

105,11186

108,87576

5.5.13 αλάιπζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθπνκπέο ζεκείν πψιεζεο 28

Σν ζεκείν πψιεζεο 28 είλαη έλα ρξίδεη άκεζεο βειηίσζεο θαζψο είλαη έλα
αξθεηά ελεξγνβφξν θαηάζηεκα θαη ε αχμεζε ηηο ξνήο πειαηψλ παξαζχξεη θαη
ηελ ελέξγεηα

Γηα λα είλαη πνην αθξηβήο νη ππνινγηζκνί έγηλε αλαγσγή ησλ KWH κε ηα
ηεηξαγσληθά ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο ψζηε λα βγάινπκε έλαλ
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αληηπξνζσπεπηηθφ αξηζκφ γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξίαο
θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε ην θάζε θαηάζηεκα είλαη δηαθνξεηηθφ.

KWH/m²

KWH/m² (2014)

KWH/m² (2015)

3000

KWH/m²

3050

3100

3150

3200

KWH/m² (2015)

KWH/m² (2014)

3097

3207

3250

5.6.1 αλάιπζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά m²

πσο θαίλεηαη ζην πνην παλφ δηάγξακκα ε θαηαλάισζε ελεξγείαο αλά
ηεηξαγσληθφ έρεη κεησζεί θαηά 110KWH/m² απηφ καο δείρλεη φηη ε εηαηξία
θαπθάο έρεη αξρίζεη είδε ηελ ζηαδηαθή κείσζε ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα
φπσο απηφ απεηθνλίδεηε ζην επφκελν δηάγξακκα γξάθεκα

CO2(t)/m²

CO2(t)/m² (2014)

CO2(t)/m² (2015)

3,05

CO2(t)/m²

3,1

3,15

3,2

3,25

CO2(t)/m² (2015)

CO2(t)/m² (2014)

3,13

3,25

5.6.2 αλάιπζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ξχπνη αλά m²
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηνλ
θιηκαηηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξαθάησ κέζνδνο.
Ώπφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο PowerLogic EGX300 θαηαγξάθζεθαλ
ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ απφ ηα θαηαζηήκαηα ηα
νπνία είλαη είδε εγθαηεζηεκέλν ην PowerLogic EGX300, θαη έγηλε αλαγσγή ζε
KWH/m². Μεηά βγήθε ν κέζνο ξνο θαηαλάισζεο γηα αλά θαηάζηεκα θαη έηζη
πξνζδηνξηζηηθέ ε θαηαλάισζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ γηα ην ζχλνιν ησλ
θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξίαο .

CO2 2014

CO2 HVAC
34%

CO2
καταςτήματα
66%

5.6.3 αλάιπζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά m² HVAC
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CO2 2015

CO2 HVAC
31%
CO2
καταςτήματα
69%

5.6.3 αλάιπζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά m² ξχπνη HVAC

ΐιέπνπκε φηη ε εθπνκπή έκκεζσλ ξίπσλ γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ
θαηαζηεκάησλ αλέξρεηαη ζε 34% γηα ην 2014 θαη ζε 31% γηα ην 2015. Βίλαη
έλα κεγάιν θνκκάηη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαζψο απνηειεί ην 1/3 ηεο
εηαηξίαο. Δ κέζνδνο απηή είλαη πξνζεγγηζηηθή θαζψο δελ απνηππψλεη κε
αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε αθνχ πξνο ην παξψλ δελ ππάξρεη
δπλαηφηεηα κέηξεζεο ζε φια ηα θαηαζηήκαηα. Δ κείσζε πνπ παξαηεξείηε
νθείιεηε ζην φηη ε εηαηξία ζηα θαηαζηήκαηα πνπ θάλεη αλαθαίληζε θαη ζηα λέα
θαηαζηήκαηα θάλεη εγθαηάζηαζε κε ζχγρξνλεο κνλάδεο θιηκαηηζκνχ θαη
αληιίεο ζεξκφηεηαο.
ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ε ζπλνιθέο εθπνκπέο αέξησλ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ εθπέκπεη ε εηαηξία γηα ην έηνο 2014 θαη 2015
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Σφνολο CO2 (t)

ΕΤΟΣ2014

ΕΤΟΣ 2015

5200

Σφνολο CO2 (t)

5400

5600

5800

6000

6200

ΕΤΟΣ 2015

ΕΤΟΣ2014

6257,6

5585,8

6400

Αηάγξακκα 5.6.4 ζπλνιηθέο εθπνκπέο ξχπσλ

Δ αχμεζε απηή πνπ πξνθχπηεη ζηνπο ξχπνπο πξνέρεηε απφ ηελ
ζπλερή αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο θαζψο κέζα ζν 2015 πξφζζεζε 5 λέα νρήκαηα
ζηνλ ζηφιν ηεο, ιεηηνχξγεζαλ 3 λέα καγαδηά ζην ηέινο ηνπ 2014 θαη
πξνζηεζήθαλ άιια 5 ην 2015. Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ
θαηαζηεκάησλ ηεο πξνζέιαβε θαη αληίζηνηρν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ γηα λα
θάιπςε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ πξφεθπςαλ
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Συντελεςτήσ εκπομπών για ηλεκτριςμό
CO2
0,9905

kg CO2/L

Υπολογιςμόσ εκπομπών CO2 κατανάλωςησ ηλεκτρικήσ ενέργειασ 2014
Σημείο πώληςησ
Σημείο πώληςησ 1
Σημείο πώληςησ 2

Συνολική κατανάλωςη (KWh)
256480
122172

Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)
254,04344
121,011366

Σημείο πώληςησ 3
Σημείο πώληςησ 4

112611
132632

111,5411955
131,371996

Σημείο πώληςησ 5
Σημείο πώληςησ 6

70591
88363

69,9203855
87,5235515

Σημείο πώληςησ 7
Σημείο πώληςησ 8
Σημείο πώληςησ 9
Σημείο πώληςησ 10
Σημείο πώληςησ 11
Σημείο πώληςησ 12
Σημείο πώληςησ 13
Σημείο πώληςησ 14
Σημείο πώληςησ 15
Σημείο πώληςησ 16
Σημείο πώληςησ 17
Σημείο πώληςησ 18
Σημείο πώληςησ 19
Σημείο πώληςησ 20
Σημείο πώληςησ 21
Σημείο πώληςησ 22
Σημείο πώληςησ 23
Σημείο πώληςησ 24
Σημείο πώληςησ 25
Σημείο πώληςησ 26
Σημείο πώληςησ 27
Σημείο πώληςησ 28
Σημείο πώληςησ 29
Σημείο πώληςησ 30
Σημείο πώληςησ 31
Σημείο πώληςησ 32
Σημείο πώληςησ 33
Σημείο πώληςησ 34
Σημείο πώληςησ 35
Σημείο πώληςησ 36
Σημείο πώληςησ 37

72827
57490
71033
74369
80378
38607
84300
95358
87880
49080
76497
73800
55583
62189
71836
109186
178359
83431
80414
54345
57490
106120
71886
83600
68388
52946
61217
37911
55881
91621
64560

72,1351435
56,943845
70,3581865
73,6624945
79,614409
38,2402335
83,49915
94,452099
87,04514
48,61374
75,7702785
73,0989
55,0549615
61,5982045
71,153558
108,148733
176,6645895
82,6384055
79,650067
53,8287225
56,943845
105,11186
71,203083
82,8058
67,738314
52,443013
60,6354385
37,5508455
55,3501305
90,7506005
63,94668
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Σημείο πώληςησ 38
Σημείο πώληςησ 39
Σημείο πώληςησ 40
Σημείο πώληςησ 41
Σημείο πώληςησ 42
Σημείο πώληςησ 43
Σημείο πώληςησ 44
Σημείο πώληςησ 45

57280
46055
81200
48396
28458
655
5859
1607

56,73584
45,6174775
80,4286
47,936238
28,187649
0,6487775
5,8033395
1,5917335

3360941
3329,012061
Πίλαθαο 5.6.5 θαηαγξαθή θαηαλάισζεο ελέξγεηαο-ξχπνη θαηαζηεκάησλ 2014
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Συντελεςτήσ εκπομπών για ηλεκτριςμό
CO2
0,9905

kg CO2/L

Υπολογιςμόσ εκπομπών CO2 κατανάλωςησ ηλεκτρικήσ ενέργειασ 2015
Σημείο πώληςησ
Σημείο πώληςησ 1

Συνολική κατανάλωςη (KWh)
337040

Συνολικέσ εκπομπέσ (t CO2)
333,83812

Σημείο πώληςησ 2
Σημείο πώληςησ 3

83108
89960

82,318474
89,10538

Σημείο πώληςησ 4
Σημείο πώληςησ 5

84118
58681

83,318879
58,1235305

Σημείο πώληςησ 6
Σημείο πώληςησ 7
Σημείο πώληςησ 8
Σημείο πώληςησ 9
Σημείο πώληςησ 10
Σημείο πώληςησ 11
Σημείο πώληςησ 12
Σημείο πώληςησ 13
Σημείο πώληςησ 14
Σημείο πώληςησ 15
Σημείο πώληςησ 16
Σημείο πώληςησ 17
Σημείο πώληςησ 18
Σημείο πώληςησ 19
Σημείο πώληςησ 20
Σημείο πώληςησ 21
Σημείο πώληςησ 22
Σημείο πώληςησ 23
Σημείο πώληςησ 24
Σημείο πώληςησ 25
Σημείο πώληςησ 26
Σημείο πώληςησ 27
Σημείο πώληςησ 28
Σημείο πώληςησ 29
Σημείο πώληςησ 30
Σημείο πώληςησ 31
Σημείο πώληςησ 32
Σημείο πώληςησ 33
Σημείο πώληςησ 34
Σημείο πώληςησ 35

83815
76777
59788
81044
74600
67722
125357
88624
85468
96160
52000
37782
69840
61653
54400
72400
107471
203480
83431
74779
50218
50054
109920
77176
94880
61339
65546
53920
25940
65234

83,0187575
76,0476185
59,220014
80,274082
73,8913
67,078641
124,1661085
87,782072
84,656054
95,24648
51,506
37,423071
69,17652
61,0672965
53,8832
71,7122
106,4500255
201,54694
82,6384055
74,0685995
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Κεθάιαην 6
6.1 πκπεξάζκαηα
Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία κπνξεί θάπνηνο λα θαηάιεμε κεηά ηελ
αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ είλαη φηη ε ΐ. ΚΏΤΚΏ Ώ.Β. είλαη κηα ηαρέσο
αλαπηπζζνκέλε εηαηξία ε νπνία κε φπιν ηελ ηερλνγλσζία ησλ αλζξψπσλ ηεο
θαη πξνζπαζείο απφ ηελ ηδία ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ζέιεη λα κχσζε ην
απνηχπσκα άλζξαθα πνπ έρεη ζην ειάρηζην δπλαηφ. Ίδε ηνλ πξνεγνχκελν
θαηξφ έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο-κειέηεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θσηηζκνχ θαη
δηαθνξψλ άιισλ εθαξκνγψλ έηζη ψζηε ε εηαηξία λα είλαη πνην εχθνια
δηαρσξίζηκε θαη ιηγφηεξν ελεξγνβφξα.
Δ αχμεζε ησλ ξχπσλ ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ε νπνία ζηκψζεθε ην
2015 νθείιεηε θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ νρεκάησλ θαηά 5 ηνπ ζηφινπ
ηεο εηαηξίαο θαη ησλ επηπιέσλ δηαδξνκψλ πνπ ρξεηάζηεθε λα θαιχςνπλ γηα
λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ δήηεζε πνπ ππήξρε. Δ αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ
έκκεζσλ ξχπσλ πνπ ζηκψζεθε ην 2015 νθείιεηε ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ
ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξίαο θαζψο ζην ηέινο ηνπ 2014 άλνημαλ 3
θαηαζηήκαηα θαη αξρέο ηνπ 2015 άιια 5 θαηαζηήκαηα. πσο δηαπηζηψζεθε
απφ ηελ παξάζεζε ησλ κεκνλσκέλσλ θαηαζηεκάησλ ππαξρή πησηηθή ηάζε
ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Καη απηφ απνδεηθλχεηε απφ ηελ αλαγσγή ζε kwh
/m² νπνχ ην 2015 ε έρεη κεησζεί θαηά 110KWH/m² ζε ζχγθξηζε κε ην 2014
πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζε -3,4%. Δ θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηα
θιηκαηηζηηθά έρεη επίζεο κεησζεί θαηά -3%ην 2015 ζε ζρέζε κε ην 2014
λνχκεξν πνπ νθείιεηε ζηηο θηλήζεηο ηηο νπνίεο έθαλε ε εηαηξία γηα ζπληήξεζε
θαη αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ελεξγνβφξσλ κνλάδσλ.

6.2 Πξνηάζεηο κείσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο ηεο
ΐ.ΚΏΤΚΏ Ώ.Β.
Δ κνξθνινγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξίαο ρεξηάδεηε βειηηψζεηο
αθνχ θαηά 90% είλαη ππφ ελνηθίαζε ηα θηίξηα, θαη γηα απηφ ην ιφγν πξνρψξα
ζε ζηαδηαθή αλαθαίληζε ησλ θηηξίσλ ηεο. πσο είδακε ζηελ αλάιπζε ησλ
ζηνηρείσλ ην θνκκάηη κε ηελ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη ην
θνκκάηη ηνπ θσηηζκνχ. Δ εηαηξία έρεη είδε αξρίζεη ηελ ζηαδηαθή αιιαγή ησλ
ήδε ππάξρσλ θσηηζηηθψλ θζνξηζκνχ κε λέα θσηηζηηθά ηχπνπ LED ζέινληαο
λα κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη λα θαιχςεη ρψξνπο πνπ κέρξη ηψξα
ήηαλ ππφ-θσηηζκέλε. Με ηελ αιιαγή απηή ζα γιηηψζεη θαη ηελ θαηαλάισζε
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ησλ ballast πνπ αλεβάδεη ηελ θαηαλάισζε ηνπ ιακπηήξα θαηά 20%. ην
θνκκάηη ηνπ εθζεζηαθνχ θσηηζκνχ νπνίνο ιακπηήξαο ζηακάηα λα ιεηηνπξγεί
ζα αληηθαηαζηείηε απφ ιακπηήξα ηχπνπ LED. Έλα αθφκα βήκα ην νπνίν
πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ ειάηησζε ηεο θαηαλάισζεο, ζηνπο ρψξνπο νπνχ δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη ηαθηηθά απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο ( πάξηη,
απνκαθξπζκέλεο απνζήθεο, ρψξνη κη επηζθέςηκε ηαθηηθά) λα εγθαηαζηαζνχλ
θσηνθχηηαξα έηζη ψζηε ν θσηηζκφο ηνπ εθαζηνηε ρψξνπ λα ιεηηνπξγεί κφλν
φηαλ ππάξρεη παξνπζία θάπνηνπ ππαιιήινπ.
Γηα ην θνκκάηη ησλ θιηκαηηζηηθψλ ε ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ
είλαη ε ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ είδε χπαξρσλ κνλάδσλ απφ εηδηθεπκέλν
ζπλεξγείν. Ο ζπρλφο θαζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ έηζη ψζηε λα είλαη ζε αξίζηε
θαηάζηαζε θαηά ηελ ιεηηνπξγηά ηνπο θαη λα κελ θαηαλαιψλνπλ παξαπάλσ
ξεχκα. ηαλ κηα κνλάδα δελ επηζθεπάδεηε λα αληηθαηαζηαηέ απφ λέα πςειήο
ελεξγεηαθήο θιάζεο Ώ+.
ην θνκκάηη ησλ νρεκάησλ ηεο εηαηξίαο ηα βήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα
γίλνπλ ψζηε λα κεησζεί ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θίλεζεο είλαη ηα εμήο. Δ
ελεκέξσζε κέζν ζεκηλαξίνπ ησλ νδεγψλ γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ
θνξηεγψλ έηζη ψζηε λα κελ γίλνληαη πνιιέο επηηαρχλζεηο θαη θξελαξίζκαηα
πνπ αλεβάδνπλ ηελ θαηαλάισζε αλά ιίηξν, ηνλ πξνζδηνξηζκφ λέσλ
δηάδξνκσλ γηα λα απνθεχγεηε ε ζπκθφξεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη πνην κηθξή
δηαδξνκή ζε ρηιηφκεηξα. Σελ παξαθνινχζεζε ησλ εμαηκίζεσλ θαη ζε πνηεο
ρξεηάδεηαη αιιαγή γηα λα θηιηξάξνληαη ζσζηά ηα θαπζαέξηα. Καη ε ηαθηηθή
ζπληήξεζε (serves) ησλ νρεκάησλ.
Μηα αθφκα πξφηαζε γηα λα κπνξέζεη ε εηαηξία λα κεηψζεη ηελ
θαηαλάισζε ηηο ψξεο πνπ ηα θαηαζηήκαηα δελ ιεηηνπξγνχλ θαη ηελ
θαηαλάισζε ησλ κνλάδσλ θιηκαηηζκνχ είλαη ε εγθαηάζηαζε ελφο PLC ην φπην
ζα επηηξέπεη ζε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο λα ειέγρεη ηνλ θσηηζκφ.
Καη ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θαηξφ λα ξπζκίδεη ηα θιηκαηηζηηθά ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ
φζν ρξεηάδεηαη θαη ηηο ψξεο πνπ είλαη απαξαίηεην. Σέινο ηελ εθπαίδεπζε
κέζν ζεκηλαξίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην θαπθάο institute ησλ ππαιιήισλ ηεο
εηαηξίαο ζηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ηελ ελέξγεηα κέζα ζηελ
εηαηξία άιια θαη έμσ απφ απηήλ ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρψξν.
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6.3 Πιάλν εθαξκνγήο
Σν πιάλν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ γηα ηελ κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ
απνηππψκαηνο γηα ηελ εηαηξία θαπθάο ζα αλεπηχρζε ζε βάζνο ηξηεηίαο. ζηε
λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα εθαξκνζηνχλ νη πξνηάζεηο ζε έλα
κεγάιν αξηζκφ θαηαζηεκάησλ ηα νπνία δηαζέηε ε εηαηξία. Με ην πέξαο ηεο
ηξηεηίαο ζα έρνπλ κεησζεί νη έκκεζε ξχπνη θαηά ελε κεγάιν πνζνζηφ.
Δ εηαηξία μεθίλεζε ηηο ελεξγεηαθέο αλαβάζκηζεο αξρέο ηνπ 2016
δαπαλψληαο αξθεηά ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. Πξνρψξεζε ζε
αλαβάζκηζε ηνπ θσηηζκνχ ζε 13 θαηαζηήκαηα ην 2016 ελψ ηα λέα
θαηαζηήκαηα πνπ έζεηε ζε ιεηηνπξγία είλαη πξφηππα εμνηθνλφκεζεο
ελεξγείαο. ηνλ παξαθάησ πηλάθα θαίλνληαη νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο
πξνρψξεζε ε εηαηξία.
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