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Η Μεθοδολογία HAPI-E 

Εφαρμογή του εργαλείου HAPI–E 

Επίδοσης, το εργαλείο HAPI-E έχει μια κατανοητή δομή και εξετάζει 
ενδελεχώς όλες τις πτυχές λειτουργίας και οργάνωσης μιας επιχείρησης, 

H ερευνητική μονάδα Οικονομικής του Περιβάλλοντος και Αειφόρου ώστε να εντοπίζονται οι περιβαλλοντικές ελλείψεις και οι ευκαιρίες της. 
Ανάπτυξης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως Επιστημονικός Η ροή της πληροφορίας σε όλες τις βαθμίδες δραστηριοτήτων, σύνθετων 
Συνεργάτης της GREENiT Environmental και υποστηρικτής της κοινότητας λειτουργιών, σχετικών τμημάτων και ανθρώπινου δυναμικού μίας 
των Green Angels, έχει αναπτύξει τη Μεθοδολογία Αποτίμησης Περιβαλ- επιχείρησης, διαδραματίζει βαρύνοντα ρόλο κατά τη διαδικασία της 
λοντικής Επίδοσης (Holistic Assessment Performance in Environment - αποτίμησης της Περιβαλλοντικής Επίδοσης.
HAPI-E). 

Το HAPI-E αποτελεί ένα διαγνωστικό και βελτιωτικό εργαλείο, το οποίο 
Το εργαλείο HAPI-E αποτελεί ένα καινοτόμο και αξιόπιστο εργαλείο που, δεν απαιτεί άκριτη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και συμβάλλει 
με τη βοήθεια λογισμικού, αποτυπώνει την περιβαλλοντική επίδοση και δραστικά στη συνολική αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με 
υπολογίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας επιχείρησης. ελάχιστο κόστος, το οποίο φυσικά συνεπάγεται βελτίωση της περιβαλλο-
Η μεθοδολογία βασίζεται στην Πολυκριτηριακή Μέθοδο Ανάλυσης ντικής απόδοσης.
Δεδομένων και αναπτύχθηκε, λαμβάνοντας υπόψη πρότυπα και όλα τα 
σχετικά με το περιβάλλον δεδομένα που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιο-
γραφία, στις διεθνείς επιστημονικές έρευνες και στα πιο πρόσφατα Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών το εργαλείο HAPI-E είναι 
κανονιστικά πλαίσια και νομοθεσίες. Ως εκ τούτου, η εκτίμηση της πλήρως λειτουργικό καθώς επιτυγχάνει την αποτίμηση των εσωτερικών 
πραγματικής αξίας μιας επιχείρησης, σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική οργανωτικών λειτουργιών, της περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγι-
της αποδοτικότητα, αποτελεί ένα πολύ - παραγοντικό ζήτημα. κής, των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και των υφιστάμενων 
Χρησιμοποιείται ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που κτιριακών εγκαταστάσεων. Τα ίδια βήματα αξιολόγησης ακολουθούνται 
ενσωματώνεται στο αναπτυχθέν λογισμικό. Οι βασικοί Πυλώνες που σε όλους τους κλάδους.
εξετάζονται είναι: οι Διοικητικές Ενέργειες, η Διαχείριση Αποβλήτων, η Για τα εισερχόμενα στοιχεία – απαντήσεις κατά την αποτίμηση από την 
Διαχείριση Ενέργειας, το Ανθρακικό Αποτύπωμα και το Υδατικό εκάστοτε εταιρεία, προκύπτουν τα βαθμολογικά αποτελέσματα, ανά 
Αποτύπωμα. Η επιλογή των ερωτήσεων ανά Πυλώνα στοχεύει στην Ερώτηση και ανά Πυλώνα, από τον αλγόριθμο του λογισμικού που 
πολύ- επίπεδη προσέγγιση και τον υπολογισμό του Περιβαλλοντικού υποστηρίζει το εργαλείο. Κατόπιν, υπολογίζεται o συνολικός βαθμός 
Αποτυπώματος και της Βιωσιμότητας της επιχείρησης. Περιβαλλοντικής Επίδοσης που θα αξιοποιηθεί για την Εσωτερική 
Προκειμένου να διαπιστωθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της Συγκριτική αξιολόγηση.
έρευνας, αλλά και η επιλογή των συντελεστών βαρύτητας, χρησιμοποιή- Ο εξαγόμενος Βαθμός Περιβαλλοντικής Επίδοσης αποτυπώνει την 
θηκε η διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος Λήψης Αποφάσεων και υφιστάμενη περιβαλλοντική αποδοτικότητα της εταιρείας, συγκριτικά με 
Προτεραιοποίησης, η Αναλυτική Μέθοδος Ιεράρχησης (Analytic τους δείκτες αναφοράς για την ίδια την εταιρεία, που έχουν οριστεί στο 
Hierarchy Process method, AHP). Οι βαρύτητες που αποδίδονται ανά εργαλείο.
Πυλώνα, Θεματική κατηγορία και Ερώτηση, έχουν προκύψει μέσω της Μετά το πέρας της επεξεργασίας και αξιολόγησης των δεδομένων, 
κατά AHP βαθμονόμησης των ερωτήσεων. Έτσι, αποτυπώνεται συντάσσεται και παρουσιάζεται στην αξιολογηθείσα εταιρεία μία συνολι-
αντικειμενικά, κατά το μέγιστο βαθμό, η σημαντικότητα και επίδραση του κή αναφορά / έκθεση, η Πράσινη Βίβλος. Εκεί, στο πρώτο μέρος 
προεπιλεγμένου περιβαλλοντικού δείκτη στη συνολική βαθμολόγηση. παρατίθενται συνοπτικά, αλλά και διεξοδικά, οι εντοπισμένες αστοχίες 
Για την ορθότερη και αξιόπιστη αποτίμηση του Βαθμού Περιβαλλοντικής και αδυναμίες της εταιρείας στην υφιστάμενη κατάσταση. Στο δεύτερο 
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μέρος προτείνονται οι ευκαιρίες και οι προοπτικές βελτίωσης, όπως κριτήριά του είναι εναρμονισμένα με διεθνή πρότυπα και με την Ελληνική 
έχουν προκύψει από τη συνολική αποτίμηση, μαζί με συγκεκριμένες νομοθεσία για την κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων με «αστέρια» και 
επεμβατικές πρακτικές, στοχεύοντας στον έλεγχο και στη βελτίωση των των ενοικιαζόμενων δωματίων με «κλειδιά».
υφιστάμενων διαδικασιών. Επιλέχθηκαν οι δείκτες που αφορούν στην ενεργειακή αποδοτικότητα, 
Στο ίδιο επίπεδο προτείνεται και η εφαρμογή νέων δραστικών επεμβά- στην επίτευξη αειφόρας κατασκευής μονάδων, καθώς και σε πρακτικές / 
σεων, προληπτικών μέτρων, καθώς και βέλτιστων μεθόδων που επεμβάσεις για μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος.
μπορούν να ενσωματωθούν στις λειτουργίες και στη φιλοσοφία της Καθώς η μετρησιμότητα των δεικτών που προκύπτουν, τόσο ποσοτικών 
εκάστοτε εταιρείας. Τα ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη των προτάσεων όσο και ποιοτικών, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη σύσταση του 

εξελιγμένου εργαλείου, καθίσταται μετρήσιμη η κάθε προτεινόμενη παρατίθενται αναλόγως, ποιοτικά και ποσοτικά, ενώ τονίζονται και οι 
πρακτική που αφορά στην αποτύπωση και αποτίμηση της υφιστάμενες προοπτικές εξέλιξης κατόπιν της εφαρμογής τους. 
κατάστασης.

Η μεθοδολογία HAPI–E αναπτύσσεται και επεκτείνεται στον τομέα των 
Το HAPI-E προχωρά στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών προτύπων, βιομηχανικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνοντας τους εξειδικευμέ-
κανονισμών και νομοθεσιών που διέπουν τον κλάδο της Ναυτιλίας. νους περιβαλλοντικούς δείκτες που διέπουν μια γραμμή παραγωγής, τις 

επιμέρους διαχειριστικές λειτουργίες, «κάθετα» και «οριζόντια» στην Ειδικότερα, θα εξετάσει τις λειτουργίες, τις χρήσεις, την εργονομία, τα 
οργανωτική δομή μιας βιομηχανίας. logistics, αλλά και τον τύπο φορτίου για βασικούς τύπους πλοίων, 

εστιάζοντας στις επιμέρους περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες, αστοχίες και Στην τελική επιλογή των ικανών και αναγκαίων δεικτών και, λαμβάνο-
ρίσκα ανά ταξίδι. Σκοπός είναι να αποτυπωθεί η περιβαλλοντική ντας υπόψη την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, κρίθηκε σκόπιμο να 
επιβάρυνση, από το σύνολο των λειτουργιών ενός πλοίου σε ένα ταξίδι, διατηρηθεί μια βασική προσέγγιση μέσω σταθερών ερωτήσεων που 
και να καταστεί μετρήσιμη η αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων, σε σχέση μπορούν να προσεγγίσουν τις ανάγκες και λειτουργίες μια βιομηχανίας, 

ανεξαρτήτως του παραγόμενου προϊόντος. Αυτή η ευελιξία καθιστά με τους δείκτες – ερωτήσεις του εργαλείου HAPI–E.
εφαρμόσιμο το εργαλείο σε οποιαδήποτε μονάδα βιομηχανικής παραγω- Στο ίδιο συλλογιστικό πλαίσιο αξίζει να σημειώσουμε τους παράγοντες - 
γής, καθώς δίνει τη δυνατότητα προσθήκης επιμέρους εξειδικευμένων «κλειδιά» που, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες μελέτες και αναφορές 
ερωτήσεων, όπως προκύπτουν από τα διαφορετικά διαγράμματα ροής διεθνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του 
ανά τύπο βιομηχανίας. Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων & Ποτών – Υπεραγορών, καθορίζουν τη 
Η διαδικασία εξέλιξης της μεθοδολογίας περιλαμβάνει, όπως προανα- βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική αποδοτικότητα του κλάδου. Για την 
φέρθηκε, εμπειρική μελέτη, μέσω μελετών περιπτώσεων σε βιομηχανι- επέκταση του εργαλείου HAPI-E θα διερευνηθούν μεταξύ άλλων δείκτες 
κές μονάδες που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο. για: τα περιβαλλοντικά πρότυπα που εφαρμόζονται σε όλο το φάσμα της 
Το εργαλείο HAPI–Ε επεκτείνει το πεδίο δυνατότητας αξιολόγησης και γραμμής παραγωγής, από την «πηγή έως το ράφι» και καθορίζουν τις 
στον κλάδο του Τουρισμού, με πρώτη προσέγγιση στον τομέα των τιμές αγοράς, την αποψίλωση των δασών (χαρτί – συσκευασίες) με 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων, αντλώντας δείκτες περιβαλλοντικής έμφαση στην πιστοποίηση των Φοινικέλαιων, τους πιστοποιημένους 
αποδοτικότητας από 100 νέους οδηγούς αξιολόγησης, διεθνείς νομοθε- προμηθευτές, την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία, την ενεργή 
σίες, βέλτιστες πρακτικές και κριτήρια αξιολόγησης. συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, τις βιώσιμες πολιτικές ψαρέματος – 

κτηνοτροφίας – γεωργίας, τα προϊόντα που φέρουν την επωνυμία της Τα πλεονεκτήματά του είναι πολλαπλά, καθώς είναι εφαρμόσιμο σε 
όλους τους τύπους ξενοδοχείων, ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία ίδιας της εταιρείας, τα βιολογικά ή μη προϊόντα και τα « τροφικά μίλια» 
δραστηριοποιούνται και των παροχών στους επισκέπτες τους. Τα που διανύονται.

Κλάδοι Εφαρμογής του HAPI-E
Λοιποί Κλάδοι προς διερεύνηση

Ενδελεχής 
διερεύνηση των 
εσωτερικών 
διαδικασιών και της 
δομής της 

Απρόσκοπτη ροή 
της πληροφορίας σε 
όλες τις βαθμίδες 
δραστηριοτήτων, 
σύνθετων 
λειτουργιών, 
σχετικών τμημάτων 
και ανθρώπινου 
δυναμικού

Αποτελέσματα 
Διερεύνησης

l Ύπαρξη περιβαλλοντικών 
πρότυπων, συστημάτων 
διαχείρισης και 
συμμόρφωσης, διοικητική 
δομή και στρατηγικός 
περιβαλλοντικός 
σχεδιασμός

l Δεδομένα που οδηγούν 
στην αποκωδικοποίηση 
και απλοποίηση των 
σύνθετων εσωτερικών 
διαδικασιών, επιτυγχά-
νοντας τελικά το συσχετι-
σμό και τη διασαφήνιση 
των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων

l Υπολογίζονται υφιστάμενοι ή 
δυνητικοί κίνδυνοι σε επίπεδο 
στρατηγικής, λήψης αποφάσεων 
και σε επίπεδο διαχειριστικών 
ελλείψεων 

Καθορισμός 
απαιτούμενων 
πληροφοριών

l Αποτελέσματα και 
σύγκριση με 
σχετικούς 
περιβαλλοντικούς 
δείκτες

Εκτίμηση, 
Αξιοποίηση και 
Αξιολόγηση 
Αποτελεσμάτων 

l Αναγνώριση των 
υπαρχουσών αστοχιών και  
ταυτόχρονη ανάδειξη των 
αναξιοποίητων δυνητικών 
ευκαιριών

Βαθμολογία 
και Εσωτερικό 
Benchmarking 

l Εξαγόμενη Αναφορά - 
Πράσινη Βίβλος

l Σενάρια Εναλλακτικών 
Βελτιωτικών Προτάσεων

l Προτεινόμενο Πλάνο Δράσης

Βήματα Εφαρμογής της Μεθοδολογίας HAPI-E


