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Συντονιστική Ομάδα Φόρουμ 

-Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών : 

  κ. Γιάννης Ρεκλείτης  , Πρόεδρος&  

 κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Γενικός Γραμματέας                  

-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών   

  κ. Β. Λιαμέτης , Γενικός Γραμματέας Β.Ε.Α. 

-Εμπορικό & Βιομηχανικό   Επιμελητήριο  Πειραιώς:  

 κ. Αναστάσιος Παντελάκης , Σύμβουλος ΕΒΕΠ 

- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά:  

  κ. Κων/νος  Μαρκουλιδάκης , Οικ. Επόπτης Ε.Ε.Π. &  

  κα Αναστασία Βερυκοκίδου 

- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά : 

 κ. Γεώργιος   Παπαθανασίου , Σύμβουλος Β.Ε.Π. 
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Συντονιστική Ομάδα Φόρουμ (συνέχεια) 

- Εθνική  Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ):  

 κ Δημήτρης  Πρίφτης, Διευθυντής  Κατάρτισης ΚΕΚ  ΕΣΕΕ 

- Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ):  

 κ. Αντώνης   Αγγελάκης , Στέλεχος Καινοτομίας του  ΙΜΕ  ΓΣΒΕΕ 

- Υπουργείο Ανάπτυξης,& Ανταγωνιστικότητας:  

 κ. Γιώργος  Λιώρης , Δ/ντης  Διεύθυνσης Εμπορικών  Οργανώσεων της 

Γενικής Γραμματείας  Εμπορίου 

- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο :  

 Καθηγητής , κ.  Γιάννης Καλογήρου  

- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  

 Καθηγητής, κ. Σπύρος  Λιούκας 

-Πανεπιστήμιο Πειραιά : 

 Αναπληρωτής Καθηγητής, κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος 
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Απενεργοποίηση 

συσκευών 

Με την  ενέργε ια  που χάνεται  όταν  

ένας  εκτυπωτής μένε ι  ανοικτός γ ια  

ένα βράδυ…  

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές  Συσκευές 

… μπορούν να εκτυπωθούν 1.500 αντίγραφα! 

Προσωπικό  
Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Απενεργοποίηση συσκευών 

Απενεργοποιήστε όλες   

τις  συσκευές  γραφείου όταν   

δεν  χρησιμοποιούνται  για  

αρκετές  ώρες  

*Μια καλή πρακτική είναι να τις τοποθετήσετε σε ένα πολύμπριζο με 

διακόπτη (on/off) ώστε να κλείνουν όλες μαζί όταν το επιθυμείτε 

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 

 

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές  Συσκευές 

Προσωπικό  
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Επιλογή συσκευών  με 

υψηλή ενεργειακή απόδοση  

Επιλέξτε  ηλεκτρικές  συσκευές με  

υψηλή ενεργε ιακή απόδοση (να 

προτιμώνται  Κλάσης Α+)  

      …Μπορεί να επιτύχετε  μείωση έως  

και 60% της   κατανάλωσης  

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 
Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές  
Συσκευές 

Προσωπικό  
Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 

 

Ηλεκτρικές &  Ηλεκτρονικές  Συσκευές 

Προσωπικό  
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Τακτική συντήρηση των  

εγκατεστημένων συστημάτων 

ψύξης - θέρμανσης 

Τακτική συντήρηση των εγκατεστημένων 

συστημάτων ψύξης και θέρμανσης από 

εξειδικευμένο συνεργείο, πριν την έναρξη 

της χειμερινής ή της θερινής περιόδου.  

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  

      ….…Έχει   χαμηλό κόστος και εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των 

συστημάτων ψύξης και  θέρμανση 

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Εγκατάσταση    

διπλών   υαλοπινάκων   

Εγκαταστήστε διπλούς 

υαλοπίνακες ή  υαλοπίνακες 

χαμηλής εκπεμψιμότητας  ( low-e)  

… οι ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση μπορεί να μειωθούν 

έως και 30% αλλάζοντας απλώς παράθυρα 

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 
Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές  
Συσκευές 

Προσωπικό  
Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Μια ανοιχτόχρωμη οροφή (ή  και  μ ια  

οροφή μονωμένη με  ανακλαστική 

μεμβράνη ή  ακόμη καλύτερα μ ία  

«πράσινη» φυτεμένη στέγη)  βοηθά 

να κρατηθεί  ο  χώρος  π ιο  δροσερός.   

…Η θερμοκρασία μιας επιφάνειας με σκούρο χρώμα μπορεί να φτάσει μέχρι και 27οC 

υψηλότερα από μια ανοικτού χρώματος επιφάνεια  

Ανάκλαση της ακτινοβολίας 

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 
Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές  
Συσκευές 

Προσωπικό  
Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Αξιοποίηση  Φυσικού 

Φωτισμού  
Τα ανοίγματα οροφής αποτελούν 

ε ιδ ική κατηγορία συστημάτων 

φυσικού φωτισμού,  καθώς 

παρουσιάζουν ορισμένα 

πλεονεκτήματα σε  σχέση με   

τα ανοίγματα στην  το ιχοποι ία   

Παρέχουν μεγάλη ποσότητα διάχυτου φως από τον ουράνιο θόλο και συντελούν στην 

ομοιόμορφη κατανομή του φυσικού φωτός μέσα στους χώρους. 

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 
Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές  
Συσκευές 

Προσωπικό  
Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Χρησιμοποίηση 

διαφανών  μονωτικών 

υλικών   

Η διαφανής μόνωση μπορεί 

να τοποθετηθεί σε τοίχους ή 

και οροφές  

… Η φωτοδιαπερατότητα των διαφανών υλικών κυμαίνεται μεταξύ του 45% και 

του 80% (με μια μείωση της τάξης του 8% για κάθε φύλλο υαλοπίνακα).  

Πηγή:http://www.cres.gr 

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 
Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές  
Συσκευές 

Προσωπικό  
Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Αντικαταστήστε τους  κο ινούς 

λαμπτήρες με  τους  σύγχρονους  

χαμηλής  κατανάλωσης  

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 

… Εξασφαλίζετε 8-15 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους κοινούς 

λαμπτήρες (πυρακτώσεως) καθώς και 4-5 φορές λιγότερη κατανάλωση ενέργειας  

Επιλογή  λαμπτήρων  

χαμηλής κατανάλωσης 

Προσωπικό  Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 
Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές  
Συσκευές 

Προσωπικό  

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Χρησιμοποίηση 

συστημάτων ελέγχου 

φωτισμού  

Τοποθετείστε  

χρονοδιακόπτες,  

αισθητήρες κίνησης κ.α.   

… Τα αυτόματα στοιχεία ελέγχου φωτισμού 

μπορούν να μειώσουν τις δαπάνες φωτισμού 

των εγκαταστάσεών σας μέχρι και 30%.  

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 
Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές  
Συσκευές 

Προσωπικό  
Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Πηγή 

:http://www.freedigi

talphotos.net 



Εκτύπωση και στις δύο 

πλευρές του χαρτιού  

Αν πρέπε ι  να  εκτυπώσετε  κάτι ,  

χρησιμοποιε ίστε  κα  τ ι ς  δύο  πλευρές  

του  χαρτιού  

*Αν ο εκτυπωτής σας δεν υποστηρίζει αυτόματα την διπλή εκτύπωση, υπάρχει και μηχανικό 

τρόπος: εκτυπώστε τις μονές σελίδες και χρησιμοποιήστε την άλλη πλευρά για να 

εκτυπώσετε τις ζυγές σελίδες 

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 

Διαχείριση Αποβλήτων  

εξοικονόμηση: περίπου 50% στο χαρτί εκτύπωσης 

Προσωπικό  
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Επαναχρησιμοποίηση 

υλικών  
 

Επαναχρησιμοποιούμε ότι  υλικό 

μπορούμε πριν το πετάξουμε  

… χρησιμοποιούμε και την πίσω όψη του 

χαρτιού για σημειώσεις  

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 

Διαχείριση Αποβλήτων  

Προσωπικό  
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Αξιοποίηση ηλεκτρονικών  

μεθόδων αλληλογραφίας 

και αποθήκευσης 

δεδομένων  

Είναι  π ιο  γρήγορες ,  δεν  π ιάνουν 

καθόλου χώρο και  εξο ικονομούν 

χαρτί   

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 

Διαχείριση Αποβλήτων  

Προσωπικό  
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Επανεξέταση του  τρόπου και 

των υλικών  συσκευασίας 

Η υπερβολική συσκευασία προσθέτει  

κόστος στην επιχείρησή σας χωρίς  

απαραίτητα να βελτιώνει  το  ίδιο  το  προϊόν  

Συσκευασία  

…Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό συσκευασίας  

που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή διασπάται 

ευκολότερα και γρηγορότερα 

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Οργάνωση συλλογής  απορριμμάτων  

Οργανώστε  ένα  σύστημα  συλλογής  απορρ ιμμάτων  

που  να  ευνοε ί  τη  χωρ ιστή  συλλογή  ανακυκλώσιμων  

υλικών .    

Τοποθετήστε  ε ιδ ικούς  κάδους  κοντά  στ ι ς  θέσε ι ς  

εργασ ίας  κα ι  δ ίπλα  σε  φωτοτυπ ικά  κα ι  εκτυπωτ ικά  

μηχανήματα  γ ια  τη  συλλογή  των  άχρηστων  χαρτ ιών   

Συλλογή απορριμμάτων 

… Τοποθετείστε ενημερωτικές πινακίδες πάνω από κάθε κάδο που να εξηγούν το είδος αποβλήτων 

που πρέπει να απορρίπτονται σε αυτόν.  
Εξηγείστε στο προσωπικό που ασχολείται με την καθαριότητα των χώρων και τη συλλογή των 

απορριμμάτων, το ζήτημα της χωριστής συλλογής και της ανακύκλωσης υλικών . 

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  

Συλλέξτε  τα  επ ικ ίνδυνα  απορρ ίμματα  χωρ ιστά ,  σε  

συσκευασίες  που  ενδε ίκνυντα ι  γ ια  κάθε  ε ίδος  κα ι  επ ιλέξτε  

νόμιμους  τρόπους  αποθήκευσης ,  επεξεργασ ίας  ή  δ ιάθεσής  

τους .   

Ενημερωθε ί τε  γ ια  τ ι ς  ε τα ιρε ί ες  που  έχουν  άδε ια  

δ ιαχε ίρ ισης  επ ικ ίνδυνων απορρ ιμμάτων κα ι  συνεργαστε ί τε  

μαζ ί  τους  γ ια  τη  συλλογή  των  αποβλήτων  σας   

Επικίνδυνα απορρίμματα  

…..π.χ μελάνια και τόνερ εκτυπωτών, μπαταρίες,  μπορούν να επιστρέφονται 

στους προμηθευτές για περαιτέρω διαχείριση ή για ξαναγέμισμα… 

Ενέργεια Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  Απόβλητα 
Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  

19 

Πηγή :http://www.freedigitalphotos.net 



Εξοικονόμηση νερού  

Τοποθετείστε  στο καζανάκι 

διακόπτη νερού  

Διαχείριση νερού  

…εξοικονομεί νερό έως και 50%  

Ενέργεια Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  Απόβλητα 
Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Εξοικονόμηση νερού  

Τοποθετείστε στις βρύσες 

συστήματα αυτόματης ροής 

νερού –  φωτοκύτταρο.  

…Η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει και το 70% περίπου  

Διαχείριση νερού  

Ενέργεια Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  Απόβλητα 
Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Ενημέρωση Προσωπικού  

Ενημερώστε  το  προσωπικό 

σχετ ικά με  τους  τρόπους 

εξο ικονόμησης νερού και  τη  

σημασία τους .   

…Μια βρύση που στάζει μπορεί να οδηγήσει στη σπάταλη  

έως  και 4 λίτρων νερού την ημέρα! 

Διαχείριση νερού  

Ενέργεια Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  Απόβλητα 
Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Συνεργασία με 

προμηθευτές  

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές 

Προμηθευτές  

Εκμεταλλευτείτε   ευκαιρίες  

συνεργασίας με   προμηθευτές  

που εφαρμόζουν πρακτικές  

πράσινης επιχε ιρηματικότητας  

Ύπαρξη πιστοποίησης (π.χ. οικολογική σήμανση ) ή  εφαρμογή συστήματος  

περιβαλλοντικής διαχείρισης   από τον προμηθευτή σας.  

Προσωπικό  
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Υποστηρικτικές Υπηρεσίες  

Η μεταφορική ετα ιρ ία  με  την  οπο ία  

συνεργάζεστε  να  δ ιαθέτε ι  οχήματα  

που  κ ινούντα ι  με  β ιοκαύσ ιμα  ή  το  

συνεργε ίο  καθαρισμού που  έχετε  

προσλάβε ι  να  χρησ ιμοπο ιε ί  φ ιλ ικά  

προς  το  περ ιβάλλον  απορρυπαντ ικά   

...βελτιώνεται σημαντικά το περιβαλλοντικό προφίλ της επιχείρησης  

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Χρησιμοποίηση   

Χάρτινων σακουλών   

Αντικαταστήστε την  πλαστική σακούλα  

με  χάρτινη Φροντίστε το  σήμα 

ανακύκλωσης (που αφορά την  σακούλα)  

να ε ίναι  εμφανές στον  καταναλωτή  

Έτσι θα βοηθήσετε περισσότερους πελάτες να 

ανακυκλώσουν κατάλληλα περισσότερα υλικά .  

Υλικά  Συσκευασίας  

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Εκπαίδευση οδηγών  

Ακολουθείστε  τεχν ικές  οδήγησης 

φιλικές  προς  το  περιβάλλον  

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Διαχείριση κίνησης των 

οχημάτων μεταφοράς 

Αξιοπο ίηση  ε ιδ ικών  προγραμμάτων  

υπολογ ιστή  που  συνεργάζοντα ι  με  

συστήματα  εύρεσης  θέσης  (GPS )  γ ια  την  

οργάνωση των  βέλτ ιστων  δ ιαδρομών ,  που  

μπορούν  να  ε γ κα τα σ τα θ ο ύ ν  στα  ίδ ια  τα  

οχήματα  

Ελαχιστοποιούνται οι  συνολικές διανυόμενες αποστάσεις 

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Επιλογή  

μεταφορικού μέσου  

Επιλέξτε  κατάλληλο μέσο 

μεταφοράς (δίκυκλο αυτοκίνητο,  

φορτηγό τρένο)  

Σε κάποιες περιπτώσεις συμφέρουν (οικονομικά , χρονικά και περιβαλλοντικά ) οι 

συνδυασμένες, μεταφορές δηλαδή η χρήση περισσοτέρων του ενός μέσων μεταφοράς. 

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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Αξιοποιείστε το  

γ ια  να δ ιευκολύνετε τους  πελάτες  

σας  να μην  μετακινούνται .   

Μειώνει  σημαντικά  κόστη που σχετίζονται με την αποθήκευση   και  

διαχείριση προϊόντων  

Μετακινήσεις Πελατών  

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  
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.   

 ….…Σε διαφορετική περίπτωση , τοποθετείστε  βοηθήματα εξοικονόμησης, όπως 

πχ φυσικό αέριο, υδρογόνο και διάφορες συσκευές εξοικονόμησης καυσίμου. 
  

Αντικατάσταση παλαιών 

κινητήρων αυτοκινήτων   

Αντικαταστήστε όπου είναι εφικτό τους κινητήρες  

παλαιάς τεχνολογίας των οχημάτων ή με 

οικολογικούς  νέους κινητήρες τύπου EURO 5 
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Ενημέρωση Προσωπικού  

Προσπαθήστε  να  ενημερώνετε  το  

προσωπικό  σας  γ ια  τ ι ς  πρακτ ικές   

που  ακολουθε ί  η  επ ιχε ίρησης  σας  

Ενημερωτικά δελτία για τις υφιστάμενες πρακτικές που ακολουθεί η 

επιχείρησης και οδηγίες για την σωστή και αποδοτική χρήση τους 

Ενέργεια Απόβλητα Προμήθειες Μεταφορές Προσωπικό  

31 

Πηγή :http://www.freedigitalphotos.net 



Μετακινήσεις  εργαζομένων  

Σχεδιάστε έξυπνα  

το  ωράριο  εργασίας .  

Προσαρμόζοντας το ωράριο της  επιχείρησης σας  έτσι ώστε να ξεκινά λίγο 

νωρίτερα ή αργότερα, θα μπορούσε να εξοικονομηθεί σημαντικός χρόνος στις 

μετακινήσεις των εργαζομένων.  
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Ευέλικτο  Εποχιακό Ωράριο  

Έναρξη εργασίας νωρίτερα κατά την 

περίοδο του καλοκαιριού και αντίστοιχα 

αργότερα την χειμερινή περίοδο 
.  

…μειώνει σημαντικά τις ανάγκες θέρμανσης η/και ψύξης 
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