
 

Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ.54625, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 539817 , Fax. 2310 541933 , email : info@sbbe.gr 

ΑΠΔ.85 

Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου 2014 
 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  1 2 / 2 0 1 4  
 

Προς τις 
Βιομηχανίες & τους Συνδέσμους 
Μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος  
 
Θέμα:  Επιχορήγηση 50% του κόστους τεκμηρίωσης και ανάπτυξης περιβαλλοντικού 

συστήματος διαχείρισης κατά ISO 14001 για δύο επιχειρήσεις μετά από διαδικασία 
αξιολόγησης. 

 
Αγαπητοί/ές Κύριοι/ες, 
 
 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy 
for Sustainability (ECHOES)» ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), μέλος του Enterprise 
Europe Network – Hellas, έχει αναλάβει την ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων στον κλάδο 
της αειφόρου δόμησης, σχετικά με τα οφέλη του Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων (Eco-design). 
Συγκεκριμένα ο ΣΒΒΕ θα πραγματοποιήσει μία σειρά σεμιναρίων που αφορούν τον οικολογικό 
σχεδιασμό προϊόντων με στόχο τόσο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσο και την 
εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον, και για περιορισμένο αριθμό 
επιχειρήσεων που το επιθυμούν, ο ΣΒΒΕ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο (Group 
`Υ´ Consulting ΕΠΕ), θα πραγματοποιήσει αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών.  
 
Για τις ανάγκες του προγράμματος «ECHOES» στον κλάδο αειφόρου δόμησης εντάσσονται οι 
ακόλουθες γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων: 
 

1. Δομικά Υλικά 
2. Χημικά παντός είδους που αφορούν τις κατασκευές (βαφές, επιστρώματα, στεγανωτικά, 

μονωτικά υλικά κλπ) 
3. Κουφώματα (πόρτες, παράθυρα) 
4. Σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης 
5. Είδη υγιεινής 
6. Είδη φωτισμού και θέρμανσης. 

 
Συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις του κλάδου αειφόρου δόμησης επιθυμούν να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα «ECHOES» θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:   
 
1ο Βήμα: Συμπλήρωση του 1ου Ερωτηματολογίου «Δέκα Χρυσοί Κανόνες Οικολογικού 
Σχεδιασμού»: Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
προϊόντων τους, καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο χρησιμεύει ως 
οδηγός ή λίστα ελέγχου για τις επιχειρήσεις. Οι 10 χρυσοί κανόνες εξετάζουν το σύνολο του κύκλου ζωής 
του προϊόντος κατά την παραγωγική διαδικασία, τη χρήση και την αποκομιδή του.  
 
Το ερωτηματολόγιο αυτό χωρίζεται σε τρεις φάσεις, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Παραγωγή  

Ποιες επιπτώσεις της 
παραγωγής μπορούν  να 

αλλάξουν  για να επιτύχετε 
τους στόχους σας ; 

 

Χρήση  
 

Πώς πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί το προϊόν και 

ποιες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις θα έχει; 

Στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους  

Πώς μπορώ να δημιουργήσω 
την καλύτερη περιβαλλοντική 
προοπτική για το προϊόν στο 
τέλος της διάρκειας ζωής του ; 

1. επικινδυνότητα 
2. αποθήκευση 

3. βάρος 

4. ενέργεια 
5. αναβάθμιση 

6. διάρκεια ζωής 
7. προστασία 

8. πληροφορίες 
9. μείγμα 
10. δομή 

 
 
Οι επιχειρήσεις που θα αποστείλουν συμπληρωμένο το 1ο ερωτηματολόγιο, θα αξιολογηθούν σε πρώτη 
φάση από την εταιρεία Group `Υ´ Consulting ΕΠΕ και θα λάβουν εν συνεχεία, μία σύντομη αναφορά με 
συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με τις βελτιωτικές κινήσεις στις οποίες θα μπορούσαν να 
προχωρήσουν προκειμένου να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων τους αλλά και 
την κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγική διαδικασία.  
 
2ο Βήμα (2ο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης ISO 14001): Από τις επιχειρήσεις που θα συμπληρώσουν 
το 1ο ερωτηματολόγιο των δέκα χρυσών κανόνων και μετά την αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί 
από την εταιρεία Group `Υ´ Consulting ΕΠΕ  θα επιλεγούν δέκα (10) επιχειρήσεις οι οποίες θα 
κληθούν να συμπληρώσουν και ένα 2ο αναλυτικότερο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ISO 14001. Σε 
κάποιες περιπτώσεις, αν υπάρχει ανάγκη διευκρινήσεων θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στις 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων με στόχο τη συλλογή απαραίτητων πληροφοριών και την κατ’ ιδίαν 
επιθεώρηση της παραγωγικής διαδικασίας.  
 
Οι δέκα επιχειρήσεις που θα συμπληρώσουν το 2ο ερωτηματολόγιο, θα επωφεληθούν, έχοντας στα 
χέρια τους μία σύντομη αλλά περιεκτική μελέτη αξιολόγησης κατά ISO 14001 που θα αποτυπώνει τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους.  
 
 
3ο Βήμα (Επιλογή Επιχειρήσεων) Από τις επιχειρήσεις που θα συμπληρώσουν και το 2ο 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ISO 14001, θα επιλεγούν δύο (2) επιχειρήσεις.  
 
Η επιλογή των δύο αυτών επιχειρήσεων θα γίνει από την εταιρεία Group `Υ´ Consulting ΕΠΕ με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια: 
 

1. Αναλυτική και εμπεριστατωμένη συμπλήρωση τόσο του 1ου ερωτηματολογίου «10 Χρυσοί 
κανόνες Οικολογικού Σχεδιασμού» όσο και του 2ου ερωτηματολογίου Αξιολόγησης ISO 14001. 

 
2. Ωριμότητα της επιχείρησης να προχωρήσει σε τεκμηρίωση ISO 14001. 

 
 
Στις δύο εταιρείες που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθεί όλη η διαδικασία τεκμηρίωσης κατά ISO 14001 
από την συμβουλευτική εταιρία Group `Υ´ Consulting ΕΠΕ και με χρηματοδότηση 50% του κόστους 
τεκμηρίωσης από τον ΣΒΒΕ. Επομένως, οι δύο εταιρίες που θα επιλεγούν θα χρειαστεί να 
καταβάλλουν ως ιδία συμμετοχή το υπόλοιπο 50% (πλέον ΦΠΑ). Επίσης, η πιστοποίηση των δύο αυτών 
συστημάτων θα είναι χορηγία της εταιρία Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd (LRQA). Αναμένεται ότι 
το ποσό που θα καταβάλει συνολικά κάθε επιχείρηση για τη διαδικασία τεκμηρίωσης και την 
πιστοποίηση δεν θα ξεπερνά τα €1000 (πλέον ΦΠΑ). 
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Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης, καλούνται 
να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά το συνημμένο ερωτηματολόγιο στο 
m.nagy@sbbe.gr.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις 
υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas (κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, 
τηλ. 2310 539817 εσωτ. 207, fax. 2310 541491, email: m.nagy@sbbe.gr).  
 

 
Με εκτίμηση, 
 
 
Κατερίνα Τζιτζινού, 
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων 
 
 
 
Συνημμένα: 1ο Ερωτηματολόγιο «10 ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»   
 


