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Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της
αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια, για κάθε μειωμένο επίπεδο
Ανθρακικού Αποτυπώματος που επιτυγχάνει, μηδενίζει το υπολειπόμενο με αντιστάθμιση δηλαδή μέσω
αγοράς ισόποσων δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα.
Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση κάνει την γενική της δραστηριότητα φιλική προς το κλίμα και το
περιβάλλον, αφού η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος αλλά και η αντιστάθμισή του, συντελεί στην
άμβλυνση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και μειώνει τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Τα οφέλη από το Πράσινο Εστιατόριο
Αποφασίζοντας να κάνετε το Εστιατόριό σας Πράσινο, σας αποδίδει σταδιακά με διάφορους τρόπους:
1. Θα εξοικονομήσετε χρήματα, από την μείωση της χρήσης ενέργειας και νερού.
2. Θα βελτιωθεί το περιβάλλον του χώρου εστίασης και εργασίας, τόσο για τους πελάτες όσο και το
προσωπικό.
3. θα μπορέσετε να διαφοροποιήσετε την επιχείρησή σας ως μια από τις πρώτες επιχειρήσεις, αν
όχι η πρώτη, που δεσμεύεται για την αειφορία, την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και τη
προστασία του περιβάλλοντος.
4. Οι ενέργειές σας θα δημιουργήσουν μία σημαντική διαφορά ορατή στους τρίτους είτε
a. με τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου
b. με την μείωση της άμεσα και έμμεσα καταναλισκόμενης ενέργειας
c. με την μείωση ή και την απομάκρυνση τοξικών ή επιβλαβών χημικών ουσιών που
διαφεύγουν στο αποχετευτικό σύστημα
d. με την υποστήριξη κάποιων τοπικών [ενδεχομένως και επωνύμων] παραγωγών και
βιοκαλλιεργητών.
Αυτά μπορούν αποτελέσουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία προβολής – προώθησης.
Εάν τέτοιες αλλαγές γίνουν σε ένα σπίτι αυτές έχουν σαφώς ευεργετικές επιπτώσεις. Κάνοντας τες όμως
στο εστιατόριό σας οι ευεργετικές αυτές επιπτώσεις πολλαπλασιάζονται κατά τον αριθμό των πελατών
που εξυπηρετείτε ημερησίως.

www.green-evolution.eu

info@green-evolution.eu

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 501, 163 41, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ
T:+30210 9942800, F:+30210 9942805

Evolution to Trust
Integrated Solutions for a Carbon Neutral World

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Η Κλιματική Αλλαγή και οι καταστροφικές επιπτώσεις που επιφέρει προκαλείται από την αλλαγή της
σύστασης της ατμόσφαιρας λόγω της εκπομπής συγκεκριμένων ομάδων αερίων που δημιουργούνται
από διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου. Αυτά τα αέρια ονομάζονται αέρια του θερμοκηπίου.
Το Ανθρακικό Αποτύπωμα
Το Ανθρακικό Αποτύπωμα μετρά το σύνολο των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου [ΕΑΘ] που
δημιουργούνται άμεσα και έμμεσα από τις δραστηριότητες ενός ατόμου, μίας εκδήλωσης, μίας
επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή από την διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος, ή από την
διαδικασία παροχής μίας υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου υπολογισμού εκφράζονται σε
ισοδύναμα γραμμάρια, κιλά ή τόνους διοξειδίου του άνθρακα [CO2e].
Η Αντιστάθμιση του Ανθρακικού Αποτυπώματος
Ο μηδενισμός ή αντιστάθμιση αυτού του ανθρακικού αποτυπώματος γίνεται μέσω της αγοράς
δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα που παράγονται από έργα απάλυνσης των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής, από έργα προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος και ισοδυναμεί συνιστά μία συμμετοχή στη χρηματοδότηση τέτοιων περιβαλλοντικά επωφελών έργων.
Η σημασία της μέτρησης, μείωσης & αντιστάθμισης του ανθρακικού αποτυπώματος
Ο υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος φέρνει και διατηρεί στο προσκήνιο τις επιβλαβείς
επιπτώσεις στο κλίμα και στο περιβάλλον που συνοδεύουν «σιωπηρά» απλές καθημερινές μας
ενέργειες και δραστηριότητες, ενώ η υλοποίησης ενός σχεδίου για την μείωση και τον μηδενισμό του
συνεισφέρει πρακτικά στην άμβλυνση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία
του περιβάλλοντος.
Ο υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος από την Green Evolution, υποβοηθά την επιχείρηση
στο να κατανοήσει το πώς μπορεί να σχεδιάσει με οικονομικό τρόπο μία πορεία σταδιακής μείωσής
του. Η ίδια η διαδικασία και το αποτέλεσμα του υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος:
•
•

Επισημαίνει τις κύριες επιβαρυντικές επιπτώσεις που έχουν οι διάφορες επιχειρηματικές
λειτουργίες και δραστηριότητες στο περιβάλλον και το κλίμα.
Βοηθά στο να εντοπίζονται οι παράγοντες και οι ενέργειες που έχουν τις εντονότερες
επιβλαβείς επιπτώσεις, και άρα που πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου να μειώνονται οι
εκπομπές που τις συνοδεύουν.

Παράλληλα λειτουργεί ενημερωτικά και για όλους όσους έμμεσα ή άμεσα έρχονται σε επαφή με την
επιχείρηση (πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές) στο να έχουν κατά νού αυτές τις «σιωπηρές»
επιβλαβείς ενέργειες και προτρεπτικά στο να μεριμνούν στο μέτρο του δυνατού για μία
διαφοροποιημένη ευνοϊκή στάση και καθημερινή πρακτική τους έναντι του περιβάλλοντος και του
κλίματος.
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Ο κύκλος ενεργειών για την πράσινη επιχείρηση περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1.

Μέτρηση Ανθρακικού Αποτυπώματος

Αρχικά μετριέται το ανθρακικό αποτύπωμα της λειτουργίας της επιχείρησης (ενδεχομένως κατά
περίπτωση και το αντίστοιχο περιβαλλοντικό).
2.

Αποτύπωση Σημερινής Κατάστασης της Επιχείρησης και Στοχοθέτηση

Αποτυπώνεται η κατάσταση των υποδομών και του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και βάσει
αυτών υποστηρίζεται η επιχείρηση στο να αποφασίσει μία εξελισσόμενη στο χρόνο στοχοθέτηση (πχ
στόχοι ανά έτος), ώστε αυτή να ικανοποιεί διαχρονικά το βασικό ισοζύγιο κόστους – οφέλους
3.

Αντιστάθμιση

Διαμορφώνεται το αντίστοιχο σχέδιο αντιστάθμισης και πραγματοποιείται η πρώτη αντιστάθμιση έτσι
ώστε η επιχείρηση να γίνεται και να παραμένει Πράσινη σε όλο το διάστημα της μετεξέλιξής της.
4.

Σχέδιο Μείωσης Ανθρακικού Αποτυπώματος

Βάσει αυτής της στοχοθεσίας καταστρώνεται σχέδιο ελεγχόμενης σταδιακής μείωσης του ανθρακικού
αποτυπώματος.
5.

Υλοποίηση Σχεδίου Μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος

Η επιχείρηση υλοποιεί το μέρος του σχεδίου που προβλέπεται για την χρονική περίοδο εφαρμογής του.

Επανάληψη του Κύκλου
Ο κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται ανά προβλεπόμενη, στο σχέδιο, περίοδο (πχ ετήσια) οπότε η
επιχείρηση:
•

αποτιμά την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που υλοποίησε

•

αντισταθμίζει το υπολειπόμενο ανθρακικό αποτύπωμα αυτής της περιόδου και

•

οργανώνει τις ενέργειες που προβλέπει το σχέδιο για την επόμενη περίοδο
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ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Το σχέδιο για την μετεξέλιξη του Εστιατορίου σας σε Πράσινο περιλαμβάνει ανάλογα με τις επιλογές της
επιχείρησης μέριμνες και υλοποιούμενες ενέργειες σχετικά με την:
Μείωση
o της κατανάλωσης Ενέργειας
o της κατανάλωσης Νερού
o των Απορριμάτων
Χρήση
o Ασφαλών καθαριστικών
o Τοπικών ή / και βιολογικών προϊόντων
o Άλλων Πράσινων Προϊόντων και Συσκευών
Επιλογές για:
o Αναλώσιμα και Συσκευασίες
o Εσωτερική Διακόσμηση και Κατασκευές
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ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ & ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Τα μετρούμενα μεγέθη για το Ανθρακικό Αποτύπωμα και οι ενέργειες για την μείωσή του,
ομαδοποιούνται στα:
•

Εξοικονόμηση και Μείωση Ενέργειας

•

Εξοικονόμηση στη Χρήση Νερού

•

Τρόφιμα

•

Μείωση Απορριμμάτων και Ανακύκλωση

•

Εξοπλισμός και δομικά υλικά

•

Αντικείμενα μίας χρήσης

•

Χρήση χημικών μέσων και μείωση της μόλυνσης
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ΜΕΝΟΥ Η ΦΑΓΗΤΑ ΜΕ ΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ «ΤΡΑΠΕΖΙΑ», ΓΕΥΜΑΤΑ - ΔΕΙΠΝΑ.

Υπάρχουν διάφορες ενέργειες που θα μπορούσαν να σχεδιασθούν και να παρουσιάζονται ή να γίνονται
και με τη προαιρετική συμμετοχή των πελατών που να λειτουργούν και ως εκπαιδευτική διαδικασία για
τους πελάτες και ως marketing εργαλείο για την επιχείρηση.
Αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής παρουσίασης και προβολής της πράσινης πρωτοβουλίας της
επιχείρησης που θα ήθελε η επιχείρηση να ακολουθήσει με δεδομένη την πράσινη λειτουργία της.

Παράδειγμα Α
Είναι δυνατόν για menu ή / και διακριτά φαγητά (κατά την κρίση της επιχείρησης) να μετρηθεί το
ανθρακικό τους αποτύπωμα, τόσο ως προς τη σύνθεση όσο και ως προς τον τρόπο παρασκευής τους. [
Αυτό συνεπάγεται σταθερό είδος, ποιότητα, προέλευση και ποσότητα των τροφίμων που το συνθέτουν
και σταθερό τρόπο παρασκευής τους, κάτι που προφανώς ισχύει σε μία επιχείρηση εστίασης].

Αυτά τα menu ή τα διακριτά φαγητά με μετρημένη την τιμή του Ανθρακικού Αποτυπώματος μπορεί
(πάντα κατά τη κρίση της επιχείρησης) να αναφέρονται – παρουσιάζονται στον πελάτη, π.χ μέσω «ειδικού
πράσινου καταλόγου» εδεσμάτων. Αυτά μπορεί να είναι ειδικά menu / φαγητά οποία είτε τα έχει ήδη
«πρασινίσει» η επιχείρηση με αντιστάθμιση και τα προωθεί ως τέτοια, [η επιχείρηση προβάλλεται ως
προσφέροντας το πρασίνισμα κάποιων φαγητών στους πελάτες της επεκτείνει δηλαδή την πράσινη
πρωτοβουλίας της], είτε να δίνει η επιχείρηση την δυνατότητα στον πελάτη να αντισταθμίσει αυτός
κάποια επιλογή του από αυτόν τον κατάλογο [ πρόσκληση προσθετικής πράσινης συμμετοχής του πελάτη
στην πράσινη πρωτοβουλία της επιχείρησης] κλπ κλπ.

[Εννοείται ότι σε αυτή την περίπτωση θα έχει υπάρξει πρόβλεψη ώστε να έχει προ- αγορασθεί ένας
αριθμός δικαιωμάτων, έτσι ώστε ο πελάτης να παίρνει και αναμνηστικό απόσπασμα πράσινου
πιστοποιητικού.]
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Η Green Evolution Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονομίας
Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωμένες εξειδικευμένες τεχνο-οικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την οικονομία
άνθρακα και τα έργα των ευέλικτων μηχανισμών του Κιότο, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την εξοικονόμηση
ενέργειας και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, τις στρατηγικές διαχείρισης των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ
προωθεί καινοτομικές λύσεις με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και τις ‘πράσινες’ τεχνολογίες.

Στο πεδίο της διαχείρισης των αερίων του θερμοκηπίου, οι υπηρεσίες της Green Evolution περιλαμβάνουν
μέτρηση - υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος της λειτουργίας οργανισμών επιχειρήσεων και
εκδηλώσεων, παραγόμενου προϊόντος ή παρεχόμενης υπηρεσίας, στρατηγικές μείωσης του ανθρακικού
αποτυπώματος αυτών, σχέδια υλοποίησης ενεργειών για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος καθώς και
για την απόκτηση περιβαλλοντικών ή πράσινων σημάτων, καθώς και ότι χρειάζεται προκειμένου να
αντισταθμισθεί το ανθρακικό αποτύπωμα που συνοδεύει τη λειτουργία ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης, την
παραγωγή - δημιουργία ενός προϊόντος ή την παροχή μίας υπηρεσίας είτε την διοργάνωση και διεξαγωγή μίας
οποιασδήποτε εκδήλωσης.

Η Εταιρεία μας διαθέτει στελέχη με ειδική Εμπειρογνωμοσύνη στην Διαχείριση των Εκπομπών των Αερίων του
Θερμοκηπίου και στην ποιοτική αντιστάθμιση τους.

Επίσης, η Εταιρία μας παρακολουθεί από κοντά τα ζητήματα που σχετίζονται με την εξέλιξη της λειτουργίας των
κοινωνικών και επιχειρηματικών οντοτήτων σε ένα περιβάλλον με ολοένα αυξανόμενους περιορισμούς ως προς
τον άνθρακα.
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