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«Πρόλογος» 
 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια έντονη προσήλωση σε θέματα που 

αφορούν το περιβάλλον και όλοι γινόμαστε συνεχώς πιο ευαισθητοποιημένοι σε 

ότι το αφορά. Με την έλευση αυτής της «Πράσινης Εποχής» οι καταναλωτές 

απαιτούν πλέον προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Προϊόντα που αφενός θα 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και αφετέρου που η παραγωγή και χρήση 

τους θα προκαλεί τη λιγότερη δυνατή μόλυνση στη φύση. 

 

 Έτσι, οι επιχειρήσεις δεν επικεντρώνονται πλέον μόνο στο να 

προσαρμόζουν τη διαδικασία παραγωγής ώστε να παράγονται ποιοτικά προϊόντα, 

αλλά αναζητούν ταυτόχρονα και μεθόδους που θα έχουν αμελητέα επίδραση στο 

περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, ο αριθμός των επιχειρήσεων, που πέρα της 

πιστοποίησης με το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9000 αναζητά και 

την πιστοποίηση με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14000, 

αυξάνεται συνεχώς.   

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τα αντικείμενα των 

Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας βασισμένο στα πρότυπα της σειράς ISO 

9000:2000, των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βασισμένο στα 

πρότυπα της σειράς ISO 14000, καθώς και την ολοκλήρωση των συστημάτων 

αυτών. 

 

 Στόχος της εργασίας είναι η κατανόηση των εννοιών της διαχείρισης της 

ποιότητας και του περιβάλλοντος, η παρουσίαση των ομοιοτήτων και των 

διαφορών των δύο προτύπων ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η ολοκλήρωσή τους, 

καθώς και η περιγραφή των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την 

ενοποίηση των δύο συστημάτων. Σκοπός είναι να αποτελέσει αυτή η διπλωματική 

εργασία ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις οι οποίες σκοπεύουν να 

προβούν σε ολοκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης ISO 9000:2000 και ISO 

14000. 

 

 Η εργασία αποτελείται από επτά θεωρητικά κεφάλαια στα οποία 

περιγράφονται έννοιες και διαδικασίες και ένα κεφάλαιο στο οποίο περιγράφεται 
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η περίπτωση μιας ελληνικής εταιρίας, η οποία έχει προβεί σε ολοκλήρωση των 

δύο συστημάτων.  

 

 Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει μια γενική επισκόπηση των προτύπων της 

σειράς ISO 9000 και κάνει αναφορά σε διάφορα ιστορικά στοιχεία καθώς και στη 

δομή τους. Επίσης, απαριθμεί τις αρχές εφαρμογής τους και τα οφέλη που 

προκύπτουν από την υιοθέτησή τους. 

 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα πρότυπα της σειράς ISO 14000. 

Γίνεται αναφορά σε διάφορα γενικά στοιχεία καθώς και στην εξέλιξή τους, και 

παρουσιάζεται ολόκληρη η οικογένεια των προτύπων. Επιπλέον, αναφέρονται οι 

αρχές εφαρμογής του προτύπου, όπως και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν 

από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.   

 

 Το κεφάλαιο τρία περιλαμβάνει τη σύγκριση των δύο προτύπων. Εντοπίζει 

τα κοινά σημεία και τις διαφορές τους, παρέχει μια αντιστοιχία των απαιτήσεων 

τους και πραγματεύεται τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των δύο συστημάτων. 

 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις οι 

οποίες θα πρέπει να λάβουν χώρα προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιηθεί 

η ενοποίηση των δύο προτύπων, ενώ η επιχείρηση είναι ήδη πιστοποιημένη με το 

πρότυπο ISO 9001. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία για την 

ολοκλήρωση των συστημάτων ποιότητας και περιβάλλοντος εξαρχής. 

Περιγράφονται ορισμένα βασικά βήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

ενοποίηση, και που κάθε επιχείρηση προσαρμόζει στα δικά της πρότυπα. 

 

 Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με την απαρίθμηση των ωφελειών που 

προκύπτουν από τη δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος, τόσο μέσα στα 

πλαίσια της επιχείρησης όσο και εκτός αυτής. 

 

 Το έβδομο κεφάλαιο περιγράφει τις δυσκολίες σχετικά με την ολοκλήρωση 

των δύο συστημάτων. Αναφέρονται ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι ξεχωριστά 

στο κάθε πρότυπο και τα οποία πρέπει να λειτουργούν μεμονωμένα, καθώς και 
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περιορισμοί από την πλευρά της διοίκησης και των εργαζομένων σχετικά με την 

ολοκλήρωση.  

 

 Το όγδοο κεφάλαιο αποτελεί η μελέτη περιπτώσεως μιας εταιρίας που 

δραστηριοποιείται στην ελληνική πραγματικότητα. Πρόκειται για τον όμιλο 

εταιριών “ΓΕΡΜΑΝΟΣ” και συγκεκριμένα για το βιομηχανικό συγκρότητα 

“SUNLIGHT”  το οποίο ασχολείται με την παραγωγή συσσωρευτών. Στόχος της 

μελέτης είναι να παρουσιαστεί η διαδικασία με την οποία η εταιρία υιοθέτησε και 

ολοκλήρωσε τα δύο πρότυπα, οι αλλαγές που χρειάστηκε να κάνει, καθώς και τα 

οφέλη που προέκυψαν στη συνέχεια από την ενοποίηση των δύο συστημάτων.    

 

 Το συμπέρασμα που προκύπτει από την μελέτη των δύο προτύπων είναι 

ότι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αντιπροσωπεύει για 

την επιχείρηση μια ευκαιρία για οικονομικά, οργανωτικά και περιβαλλοντικά 

οφέλη, καθώς αποτελεί για αυτήν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά 

που απαιτεί την παραγωγή προϊόντων τόσο ποιοτικών όσο και φιλικών προς το 

περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 

«ISO 9000:2000» 
 

1.1 Ιστορική αναδρομή των προτύπων 

 
Οι ανταγωνιστικές συνθήκες μέσα στις οποίες δρουν οι επιχειρήσεις 

σήμερα, έχουν μετατρέψει την επίτευξη και συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε 

ένα στόχο που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ώστε να εξασφαλισθεί η 

μακρόχρονη επιβίωσή των οργανισμών αυτών. Ως ποιότητα ορίζεται το σύνολο των 

στοιχείων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που αφορούν στην 

ικανότητά του να ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες (ANSI, ASQC, ISO). Η 

ποιότητα εκφράζεται μέσω δύο διαφορετικών διεργασιών: του Ελέγχου Ποιότητας 

και της Διασφάλισης Ποιότητας. Ο Έλεγχος Ποιότητας, που αποτελεί μέρος της 

Διοίκησης Ποιότητας, στοχεύει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων ποιότητας και 

ασκείται σε όλα τα επίπεδα στα οποία εστιάζεται η Διασφάλιση Ποιότητας, 

παρέχοντας ταυτόχρονα ενδείξεις ότι οι απαιτήσεις ποιότητας θα εκπληρωθούν. 

 

Ένα από τα πρώτα πρότυπα ποιότητας, το οποίο ονομαζόταν Πρότυπο 

Πυρομαχικών, αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το τέλος του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου το 1920. Στη συνέχεια, χρειάστηκε να περάσουν 

περισσότερα από 30 χρόνια μέχρι να πραγματοποιηθεί μια νέα εξέλιξη, η οποία 

συνέβη αυτή τη φορά στα πλαίσια του προγράμματος του πολεμικού ναυτικού 

των ΗΠΑ με το ναύαρχο Rickover. Αυτός συνέταξε μια λίστα όπου απεικονίζονταν 

οι 18 συνηθέστερες αιτίες στις οποίες οφειλόταν τα περισσότερα ελαττώματα στην 

κατασκευή των υποβρυχίων. Έπειτα, η ΝΑΣΑ  ήταν εκείνη που συνέχισε την 

εφαρμογή της ποιότητας στα διαπλανητικά προγράμματα. 

 

Αργότερα, το 1972, δημοσιεύθηκε ένας οδηγός για την Διασφάλιση 

Ποιότητας από το Ινστιτούτο Βρετανικών Προτύπων (BSI), ο οποίος στη συνέχεια 

(1979) εξελίχθηκε σε ένα νέο πρότυπο γνωστό ως ΒS 5750, ώστε να 

χρησιμοποιείται για εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους αλλά και στη 
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διασφάλιση ποιότητας. Το πρότυπο αυτό έτυχε διεθνούς αποδοχής και πάνω σε 

αυτό βασίστηκε το διεθνές πρότυπο ISO 9000. 

 

Ο ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης – International Organization 

for Standardization) ιδρύθηκε το 1946 στη Γενεύη της Ελβετίας και αποτελεί μια 

διεθνή ομοσπονδία των εθνικών οργανισμών προτύπων που αντιπροσωπεύει 

περισσότερες από 160 χώρες. Το ακρωνύμιο ISO δεν αποτελεί τα αρχικά του 

International Organization for Standardization όπως λανθασμένα πιστεύεται 

πολλές φορές, αλλά από IOS που θα έπρεπε να ήταν μετατράπηκε σε ISO, το 

οποίο μοιάζει ηχητικά με την ελληνική λέξη ίσος, επειδή μάλλον το IOS έμοιαζε 

με το χάος. Σκοπός του ISO είναι να διευκολύνει το εμπόριο παγκοσμίως, μέσω 

της ανάπτυξης διεθνών προτύπων ποιότητας, τα οποία προσθέτουν αξία στα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες. Αντικείμενό του αποτελεί η προώθηση της ανάπτυξης 

της τυποποίησης και των συσχετιζόμενων δραστηριοτήτων και η διευκόλυνση της 

ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα 

αναπτύσσει επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική συνεργασία. Απαρτίζεται 

από περισσότερες από 170 τεχνικές επιτροπές, 650 υποεπιτροπές, περίπου 200 

ομάδες εργασίας και 20 ad hoc ομάδες μελέτης. Η προσπάθεια για να 

τυποποιηθούν οι διάφορες διεργασίες είχε αρχίσει από πολύ παλιότερα, πριν από 

περισσότερα από 20 χρόνια, στη Μ. Βρετανία και ήταν με το ISO που έτυχε 

παγκόσμιας αποδοχής.1    

 

 

1.2 Η σειρά ISO 9000:2000 

 
Η σειρά προτύπων ISO 9000, η οποία εκδόθηκε αρχικά το 1987 από το 

Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Organization for 

Standardization) και αναθεωρήθηκε το 1994, περιελάμβανε τα πρότυπα 

πιστοποίησης ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 και ISO 9004. 

 

 Στις 15 Δεκεμβρίου του 2000 ο ISO προχώρησε στην τροποποίηση της 

επιτυχημένης σειράς του 1994 στα πλαίσια της καθιερωμένης από τις οδηγίες 

                                                 
1 Ιωάννης Σ. Αρβανιτογιάννης, Λάζαρος Κούρτης, (2002), «ISO 9000:2000», Εκδόσεις Αθ.   

Σταμούλη, κεφ. 2, σελ.103-104  
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περιοδικής ανασκόπησης με  κύριο σκοπό να τα διατηρήσει πάντα σύγχρονα και 

να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων από την παγκοσμιοποίηση του 

εμπορίου. Επίσης, η αναθεώρηση στόχευε στο να δώσει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να προσφέρουν στις δραστηριότητές τους μια ακόμα μεγαλύτερη 

προστιθέμενη αξία, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους μέσω της θέσπισης 

ποσοτικοποιήσιμων και μετρούμενων στόχων ποιότητας, επικεντρωμένες στις 

κύριες και κρίσιμες για τη λειτουργία τους διεργασίες, να δώσουν μεγαλύτερη 

έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη και να χρησιμοποιήσουν περισσότερο 

φιλικά προς τους χρήστες έγγραφα. Η νέα σειρά προτύπων περιλαμβάνει πλέον 

τα παρακάτω πρωτεύοντα πρότυπα.2

 

- ISO 9000:2000 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Έννοιες και λεξιλόγιο» 

(αντικαθιστά τα ISO 8402:1995 και ISO 9000-1:1994).  

Περιγράφει τις βασικές αρχές των συστημάτων διοίκησης ποιότητας και 

συγκεκριμενοποιεί την ορολογία. 

 

- ISO 9001:2000 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις» 

(αντικαθιστώντας τα ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 και ISO 9003:1994). 

Καθορίζει τις απαιτήσεις σε συστήματα διοίκησης ποιότητας για χρήση, όπου η 

ικανότητα ενός οργανισμού να παρέχει προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

του πελάτη και των ισχυόντων κανονισμών, πρέπει να επιδεικνύεται. 

 

- ISO 9004:2000 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Κατευθυντήριες Οδηγίες» 

(αντικαθιστώντας τα ISO 9000-1:1994 KAI ISO 9000-2:1994).  

Σχολιάζει τις κύριες αρχές και προσεγγίσεις για το νέο ISO 9000:2000 και 

παρέχει ορισμούς για το νέο λεξιλόγιο. 

 

- ISO 19011: «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την επιθεώρηση συστημάτων 

διαχείρισης της ποιότητας και του περιβάλλοντος» (υπό ανάπτυξη). 

 

Έχοντας αντικαταστήσει τα πρότυπα ISO 9001:94, ISO 9002:94 και ISO 

9003:94 το πρότυπο πιστοποίησης είναι πλέον το ISO 9001:2000. 

                                                 
2 Ιωάννης Σ. Αρβανιτογιάννης, Λάζαρος Κούρτης, (2002), «ISO 9000:2000», Εκδόσεις Αθ.   

Σταμούλη, κεφ. 2, σελ.106 
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Η εισαγωγή του νέου προτύπου ISO 9001:2000 καταργεί την κλασική 

δομή των παραγράφων του παλαιού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε διεργασίες και 

σε τομείς, όπως είναι η επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης (Continual 

Improvement) και η εγκατάσταση συγκεκριμένων δεικτών που θα μετρούν, θα 

αναλύουν και άρα θα βελτιώνουν την απόδοση του οργανισμού. Επίσης, παρέχει 

τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά και τη βασική δομή ενός συστήματος διαχείρισης 

της ποιότητας μέσω του οποίου μπορεί μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους 

και δραστηριότητας, να επιδεικνύει τις δυνατότητές της και να ικανοποιεί τις 

ανάγκες των πελατών της. 

 

Το καινούριο πρότυπο δομείται σε πέντε βασικές ενότητες που είναι οι 

εξής:3     

-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System).  

-Ευθύνη της Διοίκησης (Management Responsibility).  

-Διαχείριση και Διοίκηση Πόρων (Resource Management).  

-Πραγματοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (Products and/or service 

realization).  

-Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση (Measurement, Analysis and Improvement).  

 

 

1.3 Αναγκαιότητα για διασφάλιση με βάση το πρότυπο ISO 

9000:2000 

 
 Καθώς οι συνθήκες της αγοράς γίνονται ολοένα και δυσκολότερες και το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο δρουν οι επιχειρήσεις συνεχώς πιο ανταγωνιστικό, η 

υιοθέτηση και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας καθίσταται 

αναγκαία. Έτσι, ο αριθμός των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9000:2000, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις, 

αυξάνεται συνεχώς.  

 

                                                 
3 Mac Adam Rodney and Fulton Frances, (2002), «The impact of the ISO 9000:2000 

quality standards in small software firms», Managing Service Quality, Volume 12, No. 

5, pp. 336-345 
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 Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις επιλέγουν να 

συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του ISO 9000:2000 είναι:4

 

 Η πίεση των εξωτερικών πελατών  

Οι πελάτες είναι κυρίως αυτοί που πιέζουν τις επιχειρήσεις να 

πιστοποιηθούν. Κι αυτό γιατί ζητούν προϊόντα ποιοτικά αναβαθμισμένα, τα οποία 

να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Από την άλλη, η πιο ακραία εκδοχή 

της άποψης αυτής είναι ότι, σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες, οι επιχειρήσεις 

που δεν εφαρμόζουν το πρότυπο δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προσφορές σε 

διαγωνισμούς προμηθειών των δημοσίων οργανισμών. Ο ορισμός της ποιότητας 

είναι ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται πρέπει να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των πελατών, και με βάση αυτό το παραπάνω ίσως δεν ακούγεται τόσο 

παράλογο. 

 

  Το πλεονέκτημα της βελτιωμένης ποιότητας. 

 Η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και η 

εγγύηση για συνεχή συμμόρφωση στις προδιαγραφές, αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για πιστοποίηση κατά ISO 9000:2000. 

 

 Η πίεση από τους ανταγωνιστές. 

 Είναι λογικό ότι όταν οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις είναι πιστοποιημένες 

τότε έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Τα προϊόντα 

τους εγγυώνται την καλή ποιότητα με αποτέλεσμα να προσελκύουν πελάτες 

άλλων εταιριών. Επομένως, θα πρέπει να υιοθετήσουν το πρότυπο και οι 

υπόλοιπες ώστε να μην υστερούν και να μπορούν να τις συναγωνιστούν.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Williams A. Joseph, (2004), «The impact of motivating factors on implementation of 

ISO 9001:2000 registration process», Management Research News, Volume 27, No. ½, 

pp. 74-84  
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 Οι απαιτήσεις των κανονισμών των Ευρωπαϊκών Σωματείων.5

Αρκετοί κανονισμοί Ευρωπαϊκών Σωματείων συνιστούν ή ακόμη και 

επιβάλλουν την κατοχή του πιστοποιητικού ISO 9000 στις επιχειρήσεις, ώστε να 

μπορούν αυτές να εμπορεύονται τα προϊόντα τους στα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 Η αύξηση του μεριδίου αγοράς.  

Αυτό επιτυγχάνεται αφενός λόγω της προσέλκυσης νέων πελατών και 

αφετέρου λόγω της δυνατότητας που παρέχει η πιστοποίηση στην επιχείρηση να 

συμμετέχει σε διαγωνισμούς προμηθειών, αλλά και να εμπορεύεται τα προϊόντα 

της σε διάφορες χώρες. 

 

 Γιατί αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής μάρκετινγκ. 

 Το ISO 9000 αποτελεί πλέον σημαντικό κομμάτι ενός αποτελεσματικού 

σχεδίου μάρκετινγκ. Κι αυτό εξαιτίας της μεγάλης αποδοχής που έχει η ύπαρξη 

καλής ποιότητας των προϊόντων σε πιθανούς πελάτες. Οι Thomas H. Stevenson 

και Frank C. Barnes μέσα από έρευνα που έκαναν, κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι η πιστοποίηση είναι απαραίτητη ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 

μάρκετινγκ, εφόσον βέβαια οι επιχειρήσεις είναι συνειδητοποιημένες ως προς το 

χρόνο και το κόστος που απαιτείται για μια επιτυχημένη εφαρμογή του 

προτύπου.6

 

 

1.4 Αρχές εφαρμογής του προτύπου ISO 9000:2000 

 
Η αναθεωρημένη και τελευταία έκδοση του προτύπου ISO 9001:2000, 

δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο δράσης που ξεφεύγει από την λογική της 

διασφάλισης και υιοθετεί τη λογική της διαχείρισης της ποιότητας στον 

                                                 
5 Santos Leticia and Escanciano Carmen, (2002), «Benefits of the ISO 9000:1994 

system», International Journal of Quality & Reliability Management, Volume 19, No.3, 

pp.321-344 
6 Stevenson H. Thomas, Barnes C. Frank, (2002), «What industrial marketers need to 

know about ISO 9000 certification. A review, update and integration with marketing», 

Industrial Marketing Management, Volume 31, pp.695-703 
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οργανισμό, θέτοντας μια καινούργια βασική απαίτηση για μάνατζμεντ των 

διαδικασιών. Η απαίτηση αυτή βοηθάει στη συνεχή βελτίωση της κύριας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της παρακολούθησης των πραγματικών – 

καθημερινών διαδικασιών, προσθέτοντας μια υπεραξία σε αυτές αλλά και στο 

τελικό προϊόν ή παρεχόμενη υπηρεσία. 

 

Η νέα σειρά ISO 9000:2000 αποτελεί την απάντηση στην γενικότερη 

δυσαρέσκεια που είχε προκληθεί από την προηγούμενη σειρά. Το νέο πρότυπο 

έχει μια εντελώς καινούρια δομή, η οποία βασίζεται σε οκτώ αρχές - 

«κατανοητούς και θεμελιώδεις κανόνες ή πεποιθήσεις για την καθοδήγηση και 

διαχείριση ενός οργανισμού» - , οι οποίες εμπεριέχουν τις βασικές αρχές της 

ολικής ποιότητας και πολλές από τις βασικές αξίες των κριτηρίων του βραβείου 

Baldrige και του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας. Οι αρχές αυτές ψηφίστηκαν 

στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το 1997, με στόχο την αναθεώρηση των 

προτύπων, και στην οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι 36 χωρών.7

 

Παρακάτω απεικονίζονται οι οκτώ θεμελιώδεις αρχές που αναφέρονται στο 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9004:2000: «Quality Management Systems - Guidelines 

for Quality Management of Organizations» (Συστήματα Διαχείρισης της 

Ποιότητας - Κατευθυντήριες Οδηγίες για Βελτιώσεις της Επίδοσης): 8

 

1. Εστίαση στον πελάτη (Customer focus)  

Οι πελάτες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια για την 

επιβίωση μιας επιχείρησης, γι΄ αυτό το νέο πρότυπο καθοδηγεί τις επιχειρήσεις 

όχι μόνο στο να κατανοούν και να ικανοποιούν τις τρέχουσες και μελλοντικές 

ανάγκες των πελατών τους, αλλά και να πασχίζουν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες 

                                                 
7 Evans R. James and Lindsay M. William, (2005),«The management and control of 

quality», Thomson, Chapter 3, pp. 128-132 
8 a)Ανδρουλάκης Γιάννης, (2002), « Οι οκτώ θεμελιώδεις αρχές του νέου προτύπου ΕΛΟΤ 

EN ISO 9001:2000», Plant Management, www.plant-management.gr

b) Αντωνακόπουλος Πάνος, (2001), « Τα νέα πρότυπα ISO 9000:2000 και 8 βασικές 

αρχές ποιότητας ή όταν τα μοντέλα συστημάτων ποιότητας ξανά-ανακαλύπτουν τις ρίζες 

τους», Plant Management, www.plant-management.gr
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τους. Επίσης, επιδιώκει την καθιέρωση διεργασίας επικοινωνίας με τον πελάτη, 

και μέσω αυτής, τη μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση της ικανοποίησης αυτού.  

 

2. Ηγεσία για την Ποιότητα (Leadership) 

Σε αντίθεση με την προηγούμενη σειρά, η οποία εστίαζε στους Διευθυντές 

Ποιότητας, η αναθεωρημένη εστιάζει στα ανώτατα στελέχη του οργανισμού. Οι 

ηγέτες είναι αυτοί που μπορούν να καλλιεργήσουν ενιαίο σκοπό και κατεύθυνση 

στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Αυτοί είναι σε θέση να 

δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο οι 

εργαζόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν πλήρως για την επίτευξη των 

επιχειρησιακών σχέσεων. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή των στελεχών 

της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού στην εναρκτήρια σύσκεψη και στη 

σύσκεψη ανασκόπησης, ενώ αυτοί είναι που θα πρέπει να αποδείξουν: 

-την πρόοδο του οργανισμού στην επίτευξη της δεδηλωμένης πολιτικής ποιότητας 

και των μετρήσιμων στόχων αυτής, 
-την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών, 
-την αξιολόγηση των ευκαιριών για βελτίωση. 

 

3. Συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού (Involvement of people) 

Οι εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων και των επιπέδων αποτελούν την ουσία 

της επιχείρησης και η πλήρης συμμετοχή τους διευκολύνει τη χρήση των 

ικανοτήτων τους προς όφελος της επιχείρησης. Το πρότυπο καθιερώνει διεργασίες 

για την εσωτερική επικοινωνία εντός του οργανισμού σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Έτσι, οι 

αποφάσεις της διοίκησης διαχέονται και γνωστοποιούνται σε όλα τα επίπεδα του 

οργανισμού, ενώ αντίστροφα, προτάσεις από τους εργαζόμενους του οργανισμού 

φθάνουν μέχρι την ανώτατη διοίκηση. Επιπλέον, το πρότυπο επιδιώκει τη 

μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση της ικανοποίησης του προσωπικού, ενώ 

υποδεικνύει σαν τρόπους βελτίωσης αυτής, την παροχή κινήτρων προς αυτό, 

αλλά και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, μέρος των οποίων είναι 

και η υγιεινή και η ασφάλεια στο περιβάλλον της εργασίας. 

 

4. Ποιότητα Mέσα από την Aνάλυση των Διεργασιών (Process approach) 

Το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται πιο αποδοτικά όταν οι 

δραστηριότητες και οι σχετιζόμενοι πόροι διαχειρίζονται ως μια διαδικασία. Στο 
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πρότυπο ορίζεται ως διεργασία η σειρά των αλληλένδετων ή 

αλληλοεπηρεαζόμενων δραστηριοτήτων που μετατρέπουν τις εισροές (δεδομένα) 

σε εκροές (αποτελέσματα). Με βάση τον ορισμό αυτό ο οργανισμός αναγνωρίζει 

τις διεργασίες με τα δεδομένα και αποτελέσματα αυτών και τους «ιδιοκτήτες» 

αυτών, προσδιορίζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και καθορίζει μεθόδους 

ελέγχου και επιτήρησης μέσω δεικτών και θέτει στόχους μετρήσιμους. Μετράει 

και αναλύει τις διεργασίες έχοντας εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους και 

πληροφορίες. Ενεργεί για την επίτευξη των στόχων και για τη διαρκή βελτίωση 

των διεργασιών. 

 

5. Σύστημα διοίκησης με βάση τις διεργασίες (System approach to 

management) 

Ο καθορισμός, η κατανόηση και η διαχείριση ενός συστήματος 

αλληλοεξαρτώμενων διαδικασιών για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου, 

συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα της επιχείρησης. Η 

ανώτατη διοίκηση είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή του 

συστήματος διαχείρισης της ποιότητας του οργανισμού. Η διαρκής βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς του επιτυγχάνεται, μέσω της μέτρησης, ανάλυσης και 

βελτίωσης των μετρήσιμων δεικτών των διεργασιών. Η διοίκηση έχει ως κύριο 

μέσο τις ανασκοπήσεις του συστήματος, τις οποίες πραγματοποιεί σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

 

6. Συνεχής βελτίωση (Continual Improvement) 

Η συνεχής βελτίωση αποτελεί μόνιμο στόχο για την επιχείρηση και 

απορρέει από το γνωστό μοντέλο: 

ΣΧΕΔΙΑΖΩ (PLAN): καθιερώνω αντικειμενικούς σκοπούς και διεργασίες για την 

ικανοποίηση των αναγκών /προσδοκιών του πελάτη 

ΕΚΤΕΛΩ (DO): θέτω σε εφαρμογή τις διεργασίες 

ΕΛΕΓΧΩ (CHECK): παρακολουθώ και μετρώ τις διεργασίες και το προϊόν και 

εκθέτω αποτελέσματα 
ΕΝΕΡΓΩ (ACT): αναλαμβάνω δράσεις για τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης των 

διεργασιών 
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7. Λήψη αποφάσεων βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα (Factual 

approach to decision making) 

Σε μια εποχή που εξελίσσεται ταχύτατα και οι αποφάσεις λαμβάνονται 

διαισθητικά, η Ποιότητα αντιπαραθέτει την ανάγκη για συλλογή στοιχείων και 

πληροφοριών. Το πρότυπο υποστηρίζει τη μέτρηση, ανάλυση και στατιστική 

επεξεργασία που οδηγούν με σιγουριά σε αποτελεσματικές αποφάσεις 

στηριγμένες σε αντικειμενικά κριτήρια και δεδομένα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το 

ρίσκο και τα λάθη που κοστίζουν. 

 

8. Σχέσεις αμοιβαίας ωφέλειας με τους προμηθευτές (Mutually beneficial 

supplier relationships) 

Στη διεργασία του σχεδιασμού και της ανάπτυξης νέων προϊόντων 

συμπεριλαμβάνονται και εκπρόσωποι των αντίστοιχων προμηθευτών, καθώς η 

καινοτομία επηρεάζει εκτός από τη στρατηγική του οργανισμού και τη 

στρατηγική των προμηθευτών. Οι σχέσεις αμοιβαίας ωφέλειας μεταξύ της 

επιχείρησης και των προμηθευτών της βελτιώνουν την ικανότητα και των δύο να 

δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. 

 

 

1.5 Οφέλη από τη διασφάλιση με βάση το πρότυπο ISO 9000:2000 

 

 Το πρότυπο ISO 9000:2000 πέρα του ότι είναι πολύ εύκολο στη χρήση 

του, αφενός λόγω της κατανοητής γλώσσας στο οποίο είναι γραμμένο και της 

ευκολίας στη μετάφρασή του, και αφετέρου εξαιτίας του μειωμένου όγκου της 

απαιτούμενης τεκμηρίωσης του, παρέχει στις επιχειρήσεις που το κατέχουν μια 

σειρά από οφέλη τα οποία διακρίνονται τόσο στα πλαίσια της επιχείρησης όσο 

και εκτός αυτής. Έτσι,  τα διαχωρίζουμε  σε εσωτερικά και εξωτερικά.9  

 

Τα πλεονεκτήματα εσωτερικής φύσεως αναδύονται από το περιβάλλον των 

ανθρωπίνων πόρων και γίνονται προφανή μέσω της αύξησης της εσωτερικής 

                                                 
9 Santos Leticia and Escanciano Carmen, (2002), «Benefits of the ISO 9000:1994 

system», International Journal of Quality & Reliability Management, Volume 19, No.3, 

pp.321-344 
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αποδοτικότητας και της βελτίωσης στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό ευνοεί τη 

συμμετοχή του εργαζομένου στη διοίκηση της επιχείρησης και συμβάλλει στην 

επίτευξη του κοινού στόχου: τη βελτίωση της ποιότητας. Από τεχνική άποψη, 

επιτυγχάνεται μια καλύτερη ορθολογική εξήγηση των διαδικασιών. Παράλληλα, 

αναλύοντας και τεκμηριώνοντας τις διάφορες διαδικασίες της εταιρίας, μπορούν 

να ανιχθευθούν και να διορθωθούν πιθανές ελλείψεις, και ένας μεγάλος αριθμός 

καταστάσεων, στις οποίες οι προσπάθειες διπλασιάζονται, μπορεί να περιορισθεί. 

Όλα αυτά, προκαλούν μια μείωση των κοστών μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα, καθώς και μια αύξηση της παραγωγικότητας και 

αποδοτικότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο, προάγοντας την ιδέα ότι τα πράγματα θα 

πρέπει να γίνονται σωστά με την πρώτη φορά, συνεπάγονται και αρκετά 

οικονομικά πλεονεκτήματα. Αυτό μειώνει τα κόστη των ελλείψεων της ποιότητας 

και έχει θετικό αντίκτυπο στη σχέση τιμής και ποιότητας.    

 

 Ανάμεσα στα οφέλη εξωτερικής φύσεως, συγκαταλέγεται ως ένα από τα 

σημαντικότερα η προσπάθεια των επιχειρήσεων να πραγματοποιήσουν μια πιο 

επαρκή καταναλωτική προσφορά έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των 

πελατών τους, και συνεπώς να αυξάνεται η ικανοποίηση και η πίστη αυτών. 

 

 Αναλυτικότερα, από διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί, τα οφέλη που 

φαίνεται να προκύπτουν στην πράξη είναι τα ακόλουθα:10

                                                 
10 a) Leung K. N. Hareton and Chan C.C. Keith, (1999), «Costs and benefits os ISO 

9000 series: a practical study», International Journal of Quality & Reliability 

Management, Vol. 16, No 7, pp. 675-690 

b) Douglas Alex, Coleman Shirley and Oddy Richard, (2003), «The case for ISO 9000», 

The TQM Magazine, Volume 15, No. 5, pp.316-324 

c) Huarng Fenghueih, Horng Ching & Chen Cleve, (1999), «A study of ISO 9000 

process, motivation and performance», Total Quality Management, Vol.10, No.7, 

pp.1009-1025 

d) Τσιότρα Δ. Γεωργίου, (2002), «Βελτίωση Ποιότητας», Εκδόσεις Ε. Μπένου, Κεφάλαιο 3, 

σελ.107-110  

e) Santos Leticia and Escanciano Carmen, (2002), «Benefits of the ISO 9000:1994 

system», International Journal of Quality & Reliability Management, Volume 19, No.3, 

pp.321-344 
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1) Καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών και υπευθυνοτήτων. Αναπτύσσονται 

συγκεκριμένα καθήκοντα, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι αυθαιρεσίες και 

οι δυσνοήσεις. 

2) Βελτιώνεται το προφίλ της εταιρίας στην αγορά και συνεπώς η ανταγωνιστική 

της θέση. 

3) Οι εργαζόμενοι γίνονται πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ποιότητας και 

λαμβάνουν σοβαρά το ρόλο τους ώστε να συμβάλλουν στην ικανοποίηση του 

πελάτη. 

4) Βελτιώνεται η εκπαίδευση των εργαζομένων τόσο κατά την πρόσληψή τους 

όσο και καθ΄ όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής. 

5) Παράγονται βελτιωμένα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, και παρέχεται 

εγγύηση ότι τα προϊόντα θα είναι συνεχώς συμμορφωμένα στις 

προδιαγραφές.  

6) Μειώνεται το κόστος «κακής» ποιότητας. Μειώνονται οι διακυμάνσεις και 

σταθεροποιείται η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται σημαντική ελάττωση των «σκάρτων» προϊόντων και των 

παραπόνων των πελατών. 

7) Υπάρχει καλύτερη γνώση για τις προσδοκίες των πελατών και βελτιώνεται η 

ικανοποίηση τους.  

8) Αυξάνεται η υποκίνηση του προσωπικού. 

9) Δημιουργούνται πλεονεκτήματα από άποψη χρόνου και πόρων, καθώς 

περιορίζονται οι επανακατεργασίες. 

10)  Αυξάνεται η παραγωγικότητα, καθώς αναβαθμίζεται η απόδοση των 

εργαζομένων. 

11) Καλυτερεύουν οι συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος.  

12) Κερδίζονται νέοι πελάτες. 

13) Βελτιώνονται οι σχέσεις μεταξύ των τμημάτων και αναπτύσσεται η 

ομαδικότητα. 

14) Αυξάνεται η ικανοποίηση των εργαζομένων. Κι αυτό γιατί οι αρμοδιότητες του 

κάθε τμήματος γίνονται ξεκάθαρες και περιορίζονται και οι διαμάχες μεταξύ 

τους. 
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15) Αυξάνεται η συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση. Κι αυτό γιατί περνούν 

στα χέρια τους πολλές αρμοδιότητες και ευθύνες. 

16) Βελτιώνονται οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης.  

17) Αυξάνεται η πίστη των πελατών. 

18) Μειώνονται τα έξοδα της επιχείρησης και βελτιώνεται η κερδοφορία της. 

19) Αυξάνονται οι παραγγελιές και συνεπώς οι πωλήσεις. 

20) Μειώνεται ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων. 

21) Αυξάνεται το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης. 

22) Παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών.  

23) Επιταχύνεται η ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

24) Υπάρχει συμβατότητα με άλλα συστήματα διοίκησης, όπως το ISO 14000.  

 

 Προκειμένου να μπορέσει μια επιχείρηση να μεγιστοποιήσει τα οφέλη που 

θα προκύψουν από την εφαρμογή του συστήματος ISO 9000:2000, θα πρέπει 

να προσεγγίσει την όλη διαδικασία χρησιμοποιώντας μια στρατηγική 

επιχειρησιακής συμπεριφοράς, ώστε να διασφαλίσει το κίνητρο που χρειάζεται 

για να αναμιχθεί σε αυτήν το εργατικό δυναμικό της. Αναμιγνύοντας τους 

εργαζομένους από την αρχή στη διαδικασία υιοθέτησης του προτύπου, είναι το 

κλειδί ώστε να αναλάβουν αυτοί τα ηνία της διαδικασίας, να αισθάνονται 

υπεύθυνοι για την υλοποίηση του και συνεπώς να είναι όσο το δυνατό πιο 

επιτυχημένη η εφαρμογή του. 11

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Williams A. Joseph, (2004), «The impact of motivating factors on implementing of 

ISO 9001:2000 registration process», Management Research News, Volume 27, No. 1, 

pp.74-84 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 «ISO 14000» 
 

2.1 Ιστορική αναδρομή 12

 
Στις μέρες μας, το ενδιαφέρον για τη συντήρηση και βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και για την προστασία της ανθρώπινης 

υγείας γίνεται συνεχώς εντονότερο, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους 

να στρέφουν με ολοένα μεγαλύτερη ένταση την προσοχή τους στις 

περιβαντολλογικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, των προϊόντων και των 

υπηρεσιών τους. Η περιβαντολλογική παρουσία μιας επιχείρησης αποκτά ολοένα 

μεγαλύτερη σημασία για τα εσωτερικά και εξωτερικά μέρη που αποτελούν το 

επιχειρησιακό περιβάλλον της επιχείρησης.  

 

 Σε συνέχεια της λογικής των προτύπων διασφάλισης ποιότητας, τα οποία 

ήρθαν να καλύψουν το κενό προσδιορισμού της μεθοδολογίας με την οποία οι 

εταιρίες θα καθορίζουν και θα ελέγχουν την παραγωγική δραστηριότητά τους με 

σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας, και λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα 

πρόληψης και περιορισμού των περιβαλλοντικών προβλημάτων που άπτονται των 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ή οργανισμών, το Βρετανικό Ινστιτούτο 

Προτυποποίησης (B.S.I.) δημιούργησε τον Απρίλιο του 1992 το πρώτο πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, το BS 7750. Κύρια εφαρμογή για την ανάπτυξη του 

αποτέλεσε η ψήφιση του Environmental Protection το 1990. 

 

Το BS 7750 αποτέλεσε τη βάση για το πρότυπο ISO 14000/96 και ήταν 

προάγγελος του EMAS, του κανονισμού 1836/93 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

που αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση. 

 

                                                 
12 α)W. M. von Zharen, (1996), «ISO 14000: Understanding the Environmental 

Standards», Government Institutes, Inc, Chapter 1, pp. 8-12 

β)Quality Network,«International Standard ISO 14000»,   

http://www.quality.co.uk/iso14000.htm 
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Η ώθηση για τη δημιουργία της σειράς ISO 14000 δόθηκε στη διάσκεψη 

κορυφής για το περιβάλλον που έλαβε τόπο στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992. Στη 

σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν πάνω από εκατό χώρες, συμφωνήθηκε η 

ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών προγραμμάτων για τη διοίκηση του 

περιβάλλοντος. 

 

Η αποδοχή των προτύπων ISO 9000 παγκοσμίως, δημιούργησε ένα 

φυσικό παράδειγμα ώστε να αναπτυχθούν διεθνής κανόνες και για τη διαχείριση 

του περιβάλλοντος. Έτσι, η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη του 

περιβάλλοντος απευθύνθηκε στον οργανισμό ISO, ο οποίος με τη σειρά του 

αποφάσισε ότι πράγματι υπήρχε αυτή η ανάγκη, με αποτέλεσμα να ιδρύσει το 

1991 τη SAGE (strategic advisory group on the environment). Σκοπός της 

ερευνητικής επιτροπής  SAGE ήταν να μελετήσει το πόσο απαραίτητη θα ήταν η 

δημιουργία ενός νέου προτύπου περιβαλλοντικού χαρακτήρα και να εξετάσει εάν 

αυτά τα πρότυπα θα μπορούσαν να: 

 

 προωθήσουν μια κοινή προσέγγιση στη περιβαλλοντική διαχείριση παρόμοια με 

τη διαχείριση της ποιότητας, 

 επαυξήσουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να πραγματοποιήσει και να 

μετρήσει την περιβαλλοντική της απόδοση, 

 διευκολύνουν το εμπόριο και να απομακρύνουν τα εμπόδιά του.    

  

 Η SAGE αφού εξήγαγε ορισμένα συμπεράσματα πρότεινε τη δημιουργία 

μιας τεχνικής επιτροπής η οποία θα ξαναμελετούσε τα πορίσματα και θα εξέδιδε 

ομόφωνα τους τελικούς κανόνες. Οπότε, τον Ιανουάριο του 1993 γεννήθηκε η 

Τεχνική Επιτροπή 207 (ΤC 207). Αυτή, χρησιμοποιώντας τη σειρά ISO 9000 σαν 

οδηγό, ανέπτυξε κανόνες οι οποίοι θα επέτρεπαν σε έναν οργανισμό να ελέγξει 

κατά πόσο διαθέτει συστήματα κατάλληλα για να ανιχνεύουν ή να προλαμβάνουν 

παραβιάσεις του περιβάλλοντος. Έτσι, το 1996 σχεδιάστηκε η νέα σειρά κανόνων 

ISO 14000 η οποία οργανώθηκε ως εξής:13

 

                                                 
13 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, «Πρότυπα σειράς ISO 14000 περιβαλλοντικής 

διαχείρισης»,  http://www.vea.gr/xrisimi/perivallon_gr.htm 
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 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management  

Systems) (ISO 14001, 14004)  

  Περιβαλλοντικούς Ελέγχους (Environmental auditing) (ISO 14010, 14011, 

14012)   

   Περιβαλλοντικά Σήματα (Environmental labeling) (ISO 14020, 14021, 14022, 

14023, 14024, 14025) 

 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Απόδοσης (Environmental performance 

evaluations) (ISO 14014, 14015, 14031) 

   Ανάλυση του Κύκλου – Ζωής (Life-Cycle assessment) (ISO 14040, 14041, 

14042, 14043) 

  Περιβαλλοντικές Παράμετροι σε Πρότυπα Παραγωγής (Product standards) 

(ISO 14060)  
   

 

2.2 Η σειρά ISO 14000 

 
 Η σειρά προτύπων ISO 14000 είναι μια σειρά εθελοντικών προτύπων που 

δημιουργήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης και παρέχει στη 

διοίκηση των επιχειρήσεων την κατάλληλη δομή για τη διαχείριση των 

περιβαλλοντικών επιδράσεων. Είναι πρότυπα διαδικασιών και όχι 

περιβαλλοντικής απόδοσης. Αυτό σημαίνει ότι περιέχουν μόνο τις κατευθύνσεις 

για το σχεδιασμό ενός διαχειριστικού συστήματος το οποίο θα βοηθήσει την 

επιχείρηση να επιτύχει στόχους τους οποίους η ίδια θα θέσει στον εαυτό της.  

 

Σκοπός της σειράς είναι να παρέχει μια διαχειριστική δομή ώστε να 

διασφαλίζεται η συνέπεια των λειτουργικών διαδικασιών, και να αποδεικνύεται ότι 

είναι σχεδιασμένη να επιτυγχάνει συγκεκριμένους περοβαλλοντικούς στόχους. Η 

υιοθέτηση αυτών των προτύπων, εκτός από το να κάνει το συστήματα διαχείρισης 

πιο αποδοτικά, συμβάλλει στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του 

περιβαλλοντικού προγράμματος μιας επιχείρησης και στην ενδυνάμωση της 

αξιοπιστίας της. Εφαρμόζοντας τα πρότυπα ISO 14000 παρέχεται η δυνατότητα 

σε μια επιχείρηση να επηρεάσει θετικά τόσο τις βραχυπρόθεσμες, όσο και τις 

μακροπρόθεσμες επιδράσεις των μεθόδων που εφαρμόζει, των προϊόντων και των 

υπηρεσιών της.   
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 Η σειρά ISO 14000 μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: 

Α) Κατευθυντήριες Οδηγίες 

Β) Προδιαγραφές 

 

 Το ISO 14001 είναι το μόνο έγγραφο της σειράς που περιλαμβάνει 

προδιαγραφές. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν κατευθυντήριες οδηγίες, που 

σημαίνει ότι στο περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνονται προκαθορισμένες 

απαιτήσεις. Έτσι, το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται η πιστοποίηση 

συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι το ISO 14001 το οποίο 

εφαρμόζεται διεθνώς. 

 

 Η οικογένεια των προτύπων ISO 14000 περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

πρότυπα:14

 

ISO 14001: «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Προδιαγραφές με οδηγίες 

για χρήση» 

ISO 14004: «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Γενικές κατευθυντήριες 

γραμμές για τις αρχές, τα συστήματα και τις υποστηρικτικές δομές»   

ISO 19011:15 «Κατευθυντήριες γραμμές για ποιότητα ή/και διενέργεια 

περιβαλλοντικής επιθεώρησης» 

Δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2002 και αντικατέστησε τα ακόλουθα 

πρότυπα:  

1)ISO 14010: «Κατευθυντήριες γραμμές για διενέργεια περιβαλλοντικής 

επιθεώρησης – Γενικές αρχές» 

2)ISO 14011: «Κατευθυντήριες γραμμές για διενέργεια περιβαλλοντικής 

επιθεώρησης – Διαδικασίες επιθεώρησης – Διενέργεια επιθεώρησης 

Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

                                                 
14 ISO 14000 and ISO 14001, The EMS Group, (2003), « Theory and Resources for the 

ISO 14000 Standards», http://www.ems-iso14000.htm 
15 α)ISO 14000 / ISO 14001 Environmental Management Guide, (2002), «ISO 19011 

Environmental Management Systems Auditing»,  

http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com, 

β) Tibor Tom and Feldman Ira, (1997), «Implementing ISO 14000»,   IRWIN Professional 

Publishing, chapter 2 , pp.23 
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3)ISO 14012: «Κατευθυντήριες γραμμές για διενέργεια περιβαλλοντικής 

επιθεώρησης – Κριτήρια αξιολόγησης καταλληλότητας για περιβαλλοντικούς 

επιθεωρητές» 

ISO 14014: «Αρχικές αναθεωρήσεις» 

ISO 14015:  «Περιβαλλοντικές αξιολογήσεις οργανισμών και χώρων» 

ISO 14020: « Περιβαλλοντικές σημάνσεις και διακηρύξεις – Γενικές αρχές» 

ISO 14021: «Περιβαλλοντικές σημάνσεις και διακηρύξεις – Αξιώσεις 

αυτοδιακήρυξης: ορολογία, σύμβολα, έλεγχοι και επαληθεύσεις» 

ISO 14022: «Περιβαλλοντικές σημάνσεις και διακηρύξεις – Σύμβολα» 

ISO 14023: «Περιβαλλοντικές σημάνσεις και διακηρύξεις – Έλεγχος και 

πιστοποίηση» 

ISO 14024: «Περιβαλλοντικές σημάνσεις και διακηρύξεις – Περιβαλλοντική 

σήμανση τύπου Ι» 

ISO 14025: «Περιβαλλοντικές σημάνσεις και διακηρύξεις – Περιβαλλοντική 

σήμανση τύπου ΙΙΙ» 

ISO 14031: «Αξιολογήσεις περιβαλλοντικής απόδοσης» 

ISO 14040: «Εκτιμήσεις Κύκλου Ζωής – Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές» 

ISO 14041: «Εκτιμήσεις Κύκλου Ζωής – Ανάλυση Κύκλου Ζωής» 

ISO 14042: «Εκτιμήσεις Κύκλου Ζωής – Εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων» 

ISO 14043: «Εκτιμήσεις Κύκλου Ζωής – Ερμηνεία» 

ISO 14050: «Λεξιλόγιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 

Οδηγός 64:  «Οδηγός για τον συνυπολογισμό των περιβαλλοντικών πλευρών στα 

πρότυπα προϊόντων» 

 

Στις 15 Νοεμβρίου του 2004 ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, 

ανακοίνωσε την αναθεώρηση των προτύπων ISO 14001 και ISO 14004. Η 

αναθεωρημένη σειρά αναμένεται να φέρει αρκετές βελτιώσεις σε σχέση με την 

προηγούμενη χρησιμοποιώντας πιο εύκολη και κατανοητή γλώσσα, πιο 

ευδιάκριτο πεδίο απαιτήσεων, και δίνοντας έμφαση στην συμμόρφωση και 

συμβατότητα με το πρότυπο ISO 9001:2000. Η περίοδος μετάβασης από το 

παλαιό πρότυπο στο νέο ορίστηκε σε 18 μήνες και μετά το πέρας αυτής της 

προθεσμίας μόνο το νέο πρότυπο θα γίνεται αποδεκτό. 

 

 Η νέα σειρά περιλαμβάνει ορισμένες εξωτερικές αλλαγές και 

περιορισμένες αλλαγές σχετικά με τις απαιτήσεις. Το νέο ISO 14001:2004 
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καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο 

παρέχει τη δομή σε έναν οργανισμό ώστε να ελέγχει την περιβαλλοντική 

επίδραση των προϊόντων που παράγει και των δραστηριοτήτων του, καθώς και να 

βελτιώνει την περιβαλλοντική του απόδοση συνεχώς. Το  ISO 14004:2004 

παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για τα βασικά στοιχεία ενός Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την εφαρμογή του και τα κύρια θέματα τα οποία 

σχετίζονται με αυτό. 

 

 Η αναθεώρηση του ISO 14001:2004 περιλαμβάνει αποσαφηνίσεις οι 

οποίες κυμαίνονται από απλές αλλαγές στην ορολογία μέχρι τον 

επαναπροσδιορισμό ολόκληρων παραγράφων. Αναλυτικότερα, οι αλλαγές στις 

παραγράφους των απαιτήσεων του προτύπου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

κυρίως, ώστε να γίνει πιο προσιτό προς το πρότυπο ISO 9001:2000, φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα:16

 

Πίνακας 1: Οι αλλαγές από την αναθεώρηση του ISO 14001 

 

ISO 14001:1996 ISO 14000:2004 Σκοπός της αλλαγής 
4. Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης (Environmental 

Management System) 

4. Σύστημα 

Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης (Environmental 

Management System) 

 

4.1 Γενικές απαιτήσεις  

(General Requirements) 

4.1Γενικές απαιτήσεις 

(General Requirements) 

Αναδιαρθρώθηκαν για να 

έχουν καθαρότερη 

ερμηνεία, με επαυξημένη 

ορολογία. 

4.2 Περιβαλλοντική πολιτική 

(Environmental Policy) 

4.2 Περιβαλλοντική 

πολιτική 

(Environmental Policy) 

Εκσυγχρονίστηκαν ώστε να 

αντανακλούν τις επαυξήσεις 

και τις διευκρινήσεις των 

                                                 
16 a) Tibor Tom and Feldman Ira, (1997), «Implementing ISO 14000»,   IRWIN 

Professional Publishing, chapter 3 , pp.27, 

b) Capaccio Environmental Engineering, Inc., (2005), «ISO Releases ISO 14001 and 

ISO 14004 Revision 2004»,  http://www.capaccio.com/Tools/Articles.htm 
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απαιτήσεων. 

4.3 Σχεδιασμός (Planning) 4.3 Σχεδιασμός (Planning)  

4.3.1 Περιβαλλοντικά θέματα 

(Environmental aspects) 

4.3.1 Περιβαλλοντικά 

θέματα 

(Environmental aspects) 

Αναδιαρθρώθηκαν για να 

έχουν καθαρότερη 

ερμηνεία, με επαυξημένη 

ορολογία. 

4.3.2 Νομοθετικές και λοιπές 

απαιτήσεις  

(Legal and other requirements)  

4.3.2 Νομοθετικές και 

λοιπές απαιτήσεις 

(Legal and other 

requirements) 

Παρέχει διευκρινίσεις στις 

απαιτήσεις και χωρίζει την 

απαίτηση σε 

υποπαραγράφους ώστε να 

είναι πιο κατανοητή.  

4.3.3 Περιβαλλοντικοί σκοποί 

και στόχοι 

(Objectives and targets) 

4.3.3 Περιβαλλοντικοί 

σκοποί, στόχοι και 

προγράμματα 

(Objectives, targets and 

programmes) 

Η προσθήκη των 

προγραμμάτων σε αυτή την 

ενότητα, ενώνει τις 

δραστηριότητες – κλειδιά 

του συστήματος. 

4.3.4 Προγράμματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(Environmental management 

programmes) 

  

4.4 Εφαρμογή και λειτουργία  

(Implementation and 

Operation) 

4.4 Εφαρμογή και 

λειτουργία  

(Implementation and 

Operation) 

 

4.4.1 Δομή και αρμοδιότητες 

(Structure and responsibility) 

4.4.1 Πόροι, ρόλοι, 
αρμοδιότητες και εξουσία 

(Resources, Roles, 

 Responsibility and 

Authority) 

Ο τίτλος εκσυγχρονίστηκε 

και περιλαμβάνει 

επαυξημένη ορολογία για 

διευκρίνιση των 

απαιτήσεων. 

4.4.2 Εκπαίδευση, αντίληψη 

και ικανότητα 

(Training  

 Awareness and Competence) 

4.4.2 Ικανότητα, 

εκπαίδευση και αντίληψη 

(Competence, Training and 

 Awareness) 

Ο τίτλος εκσυγχρονίστηκε 

και δίνει έμφαση στην 

απόδειξη την ικανότητας και 

την τεκμηρίωση της 

εκπαίδευσης. 
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4.4.3 Επικοινωνία 

(Communication) 

4.4.3 Επικοινωνία 

(Communication) 

Αυτή η ενότητα 

περιλαμβάνει την προσθήκη 

της «εσωτερικής» 

επικοινωνίας σε συνάρτηση 

με την εξωτερική 

επικοινωνία. 

4.4.4 Τεκμηρίωση Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

(Environmental Management 

System Documentation) 

4.4.4 Τεκμηρίωση 

 (Documentation) 

Ο τίτλος αυτής της ενότητας 

άλλαξε και μετονομάστηκε 

σε «Τεκμηρίωρη», και 

παρέχει πλέον ένα πιο 

ξεκάθαρο σκοπό για την 

τεκμηρίωση των 

περιβαλλοντικών θεμάτων. 

4.4.5 Έλεγχος εγγράφων 

(Documents Control) 

4.4.5 Έλεγχος των εγγράφων 

(Control of Documents) 

Ο τίτλος εκσυγχρονίστηκε 

και συμπεριλαμβάνει 

αυξημένη διαύγεια της 

απαίτησης ώστε να είναι πιο 

κατανοητή. 

4.4.6 Λειτουργικός έλεγχος  

(Operational Control) 

4.4.6 Λειτουργικός έλεγχος  

(Operational Control) 

Εκσυγχρονίστηκαν ώστε να 

αντανακλούν τις επαυξήσεις 

και τις διευκρινήσεις των 

απαιτήσεων. 

4.4.7 Έκτακτες συνθήκες, 

ετοιμότητα και απόκριση 

(Emergency Preparedness 

         And Response) 

4.4.7 7 Έκτακτες συνθήκες, 

ετοιμότητα και απόκριση 

(Emergency Preparedness 

         And Response) 

Εκσυγχρονίστηκαν ώστε να 

αντανακλούν τις επαυξήσεις 

και τις διευκρινήσεις των 

απαιτήσεων. 

4.5 Έλεγχοι και διορθωτικές 

ενέργειες 

(Checking and corrective 

action) 

4.5 Έλεγχοι και διορθωτικές 

ενέργειες 

(Checking and corrective 

action) 

 

4.5.1 Έλεγχοι και μετρήσεις 

(Monitoring and Measurement) 

4.5.1 Έλεγχοι και μετρήσεις 

(Monitoring and 

Measurement) 

Η παράγραφος 

ξαναγράφτηκε ώστε να έχει 

πιο ξεκάθαρο νόημα αλλά 

και να προστεθεί η 
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ικανότητα. 

4.5.2 Μη συμμόρφωση, 

διορθωτικές και προληπτικές 

ενέργειες  (Nonconformance 

and corrective and preventive 

action) 

4.5.2 Εκτίμηση της 

συμμόρφωσης (Evaluation 

of Compliance) 

Η αναθεώρηση πρόσθεσε 

την παράγραφο « Εκτίμηση 

της συμμόρφωσης» σαν μια 

ξεχωριστή απαίτηση του 

Συστήματος 

Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης. Η έμφαση για 

συμμόρφωση απαιτεί την 

ανάπτυξη μιας 

τεκμηριωμένης διαδικασίας 

η οποία θα περιλαμβάνει 

εκτίμηση και διατήρηση των 

αποτελεσμάτων των 

περιοδικών ελέγχων της 

συμμόρφωσης με 

εφαρμόσιμες νομικές 

απαιτήσεις. 

4.5.3 Αρχεία (Records) 4.5.3 Μη συμμόρφωση, 

διορθωτικές και 

προληπτικές ενέργειες  

(Nonconformity, Corrective 

 Action and Preventive 

Action) 

Παρέχει διευκρινίσεις και 

αναδομεί την παράγραφο σε 

υποπαραγράφους για 

ευκολότερη κατανόηση. 

4.5.4 Επιθεωρήσεις 

Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης  (Environmental 

management system audit) 

4.5.4 Έλεγχος των αρχείων 

(Control of Records) 

Εκσυγχρονισμένος τίτλος, 

με μια αναδόμηση της 

παραγράφου και ορολογία 

για εύκολη κατανόηση, και 

δίνοντας έμφαση στον 

έλεγχο της συμμόρφωσης 

των αρχείων. 

 4.5.5 Εσωτερικός έλεγχος  

(Internal Audit) 

Ο τίτλος εκσυγχρονίστηκε 

δίνοντας έμφαση στους 

ανεξάρτητους ελέγχους. 

 - 31 -



4.6 Ανασκόπηση από τη 

διοίκησης (Management 

Review) 

4.6 Ανασκόπηση από τη 

διοίκησης (Management 

Review) 

Η διαδικασία της 

ανασκόπησης από τη 

Διοίκησης εκσυγχρονίστηκε 

ώστε να συμπεριλάβει την 

αναγνώριση των εισαγωγών 

και εξαγωγών και αυτή η 

προσθήκη παρατάσσει το 

ISO 14001:2004 απέναντι 

στο ISO 9001:2000. 

 

 

 

2.3 Αναγκαιότητα για διασφάλιση με βάση το πρότυπο ISO 14000 

 
 Η αύξηση  της περιβαλλοντικής δράσης των ομάδων συμφερόντων, η 

οποία έχει προκαλέσει την ανάπτυξη αρκετών προγραμμάτων σχετικά με την 

προστασία του περιβάλλοντος, δείχνει την αύξηση του κοινού ενδιαφέροντος για 

θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Έτσι, είναι πολύ πιθανό ότι σύντομα αυτές 

οι ομάδες συμφερόντων, όπως οι πελάτες, η κοινωνία και οι μέτοχοι, θα 

μετατρέψουν  την εφαρμογή του ISO 14000 σε μια αναγκαία επιχειρηματική 

πρακτική. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις τείνουν να χρησιμοποιούν το ISO 

14000 ως ένα τρόπο για να ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους με τους καταναλωτές, 

την κοινωνία και τους συνειδητοποιημένους σχετικά με το περιβάλλον 

επενδυτές.17

 

 Αρκετές επιχειρήσεις βλέπουν την πιστοποίηση κατά ISO 14000 σαν ένα 

τρόπο να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους, δημιουργώντας  μια 

εικόνα φιλική προς το περιβάλλον. Οι Miles και Munilla αναφέρουν ότι, οι πιο 

προοδευτικές επιχειρήσεις  ακολουθούν έναν προσανατολισμό «οικολογικού 

μάρκετινγκ», σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

                                                 
17 Poksinska Boneza, Dahlgaard Jens Jörn and Eklund A.E. Jörgen, (2003), 

«Implementing ISO 14000 in Sweden: motives, benefits and comparisons with ISO 

9000», International Journal of Quality & Reliability Management, Volume 20, No. 5, 

pp.585-606 
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τοποθετώντας τα προϊόντα τους στα λεγόμενα «πράσινων καταναλωτών» 

αναδυόμενα τμήματα. Στην εμπειρική έρευνα των Kwai-Sang και Kit-Fai18, οι 

κύριοι λόγοι για την υιοθέτηση του ISO 14000 βρίσκονται στην αυξανόμενη 

εθνική και διεθνή προσοχή στην περιβαλλοντική απόδοση, καθώς και στις 

αυξανόμενες πιέσεις του κοινού και της αγοράς.  

 

Παράλληλα, άλλες έρευνες αναφέρουν ότι οι περισσότεροι οργανισμοί 

εφαρμόζουν το πρότυπο σαν μια αντίδραση στις ποικίλες πιέσεις που δέχονται 

από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τους. Ακόμη, σαν κίνητρα για 

πιστοποίηση αναφέρονται η αναμενόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας μιας 

επιχείρησης στην περιβαλλοντική διαχείριση, η επίτευξη μεγαλύτερου ελέγχου 

της επιχείρηση γενικά και το γεγονός ότι η πιστοποίηση αποτελεί ένα τρόπο για 

εισαγωγή νέων δομών σε έναν οργανισμό. 

 

Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις κρίνουν απαραίτητη την υιοθέτηση του 

προτύπου, καθώς οι μη πιστοποιημένες εταιρίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 

περιορισμούς στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε χώρες 

που το πρότυπο είναι πολύ δημοφιλές. Το διεθνές εμπόριο και οι ανταγωνιστικές 

επιπτώσεις από την υιοθέτηση του προτύπου, μπορούν να δώσουν μια γερή 

ώθηση στις επιχειρήσεις για πιστοποίηση. Ακόμη, η πιστοποίηση μπορεί να 

προκαλέσει ανάπτυξη των υπεράκτιων εγχειρημάτων των επιχειρήσεων, καθώς 

και την ευκολότερη είσοδό τους σε διεθνείς αγορές. Ήδη, μεγάλοι πολυεθνικοί 

οργανισμοί έχουν θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση για συνεργασία τη 

συμμόρφωση των προμηθευτών τους με το πρότυπο ISO 14000.19

 

Ο βασικότερος λόγος για την έναρξη της διαδικασίας προς πιστοποίηση, 

είναι το ενδιαφέρον των ομάδων συμφερόντων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι προσεκτικές ως προς 

τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν να πιστοποιηθούν και να είναι 

                                                 
18 Kwai-Sang, C. and Kit-Fai, P., (1999), «Factors influencing ISO 14000 

implementation in printed circuit board manufacturing industry in Hong – Kong», 

Journal of Environmental Planning and Management, Volume 42, No. 1, pp.123-135 
19 W. M. von Zharen, (1996), «ISO 14000: Understanding the Environmental 

Standards», Government Institutes, Inc, Chapter 1, pp. 8-12 
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ευαισθητοποιημένες σχετικά με το θέμα. Κι αυτό γιατί εφόσον το πρότυπο ISO 

14000 τείνει να γίνει απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μπορεί ένας 

οργανισμός να δραστηριοποιείται στο χώρο του, τότε η πιστοποίηση μπορεί να 

χάσει την πραγματική της αξία και να μετατραπεί σε ένα τυπικό στοιχείο, το 

οποίο οι επιχειρήσεις θα αποκτούν για χίλιους άλλους λόγους, πλην του 

βασικότερου που είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Οι 

επιχειρήσεις ενδέχεται  να επικεντρωθούν τόσο πολύ στο να αποκτήσουν απλά 

την πιστοποίηση και να ξεφύγουν από τον πραγματικό στόχο της που είναι η 

βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και απόδοσης. Οι Wallace και 

Jones20 αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι, η πρόθεση για την απόκτηση του 

προτύπου μόνο και μόνο για χάρη της πιστοποίησης, μπορεί να διαβρώσει την 

αξία του σαν ένα βασικό εργαλείο για καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος. 

  

 

2.4 Αρχές εφαρμογής του προτύπου ISO 14000  

 
Ένα σύστημα διεθνών προτύπων, όπως το ISO 14000, προκαλεί μια 

παγκόσμια συγκέντρωση γύρω από το περιβάλλον, ενθαρρύνοντας ένα 

καθαρότερο, ασφαλέστερο και πιο υγιεινό κόσμο για όλους μας. Η ύπαρξη των 

προτύπων επιτρέπει στους οργανισμούς να επικεντρώσουν τις περιβαλλοντικές 

τους προσπάθειες πάνω σε ένα διεθνώς αποδεκτό κριτήριο.  

 

Για να πιστοποιηθεί ένας οργανισμός με το πρότυπο ISO 14001 θα πρέπει 

να αναπτύξει μια κατάλληλη πολιτική για το περιβάλλον. Θα πρέπει να 

καθιερώσει διαδικασίες ώστε να αναγνωρίσει τις περιβαλλοντικές πλευρές όλων 

των δραστηριοτήτων της, για να μπορέσει να καθορίσει ποιες επιδρούν σημαντικά 

σε αυτό, και να τεκμηριώσει τους περιβαλλοντικούς της στόχους. Ακόμη, θα 

πρέπει να δεσμευτεί για την παρεμπόδιση της μόλυνσης και να εκπαιδεύσει 

κατάλληλα όλο το προσωπικό της, του οποίου η εργασία επηρεάζει σημαντικά το 

περιβάλλον. Παράλληλα, θα πρέπει να αναπτύξει ένα σύστημα ελέγχου ώστε να 

διασφαλιστεί η σωστή τήρηση του προγράμματος. Τέλος, θα πρέπει να κάνει μια 

                                                 
20 Wallace – Jones, (1998), « The use of voluntary approaches as environmental policy 

instruments», Feem Newsletter, Volume 3, pp.15-17 
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ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

συνεχής βελτίωση.   

 

 Η στρατηγική που θα επιλεγεί για την εφαρμογή του προτύπου, διαφέρει 

από επιχείρηση σε επιχείρηση, κι αυτό για διάφορους λόγους όπως, το μέγεθος 

του οργανισμού, η εξοικείωση με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, και 

συγκεκριμένα με τις αρχές του ISO 9000, και η ύπαρξη ή όχι άλλων συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ωστόσο, όλες οι στρατηγικές βασίζονται σε πέντε 

βασικά βήματα – αρχές που είναι:21

 

1. Δέσμευση και Πολιτική (Environmental Policy) 

Ο οργανισμός θα πρέπει να καθορίσει την πολιτική του για το περιβάλλον 

και να εγγυηθεί τη δέσμευσή του σε αυτή. Η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να 

δεσμευθεί για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης του 

Περιβάλλοντος, την πρόληψη της μόλυνσης και τη συμμόρφωση με το  

εφαρμόσιμο νόμο. Η πολιτική που θα εφαρμοσθεί θα πρέπει να σχετίζεται με τη 

φύση, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων και των 

προϊόντων ή υπηρεσιών σε αυτή. Ακόμη, η πολιτική πρέπει να είναι 

τεκμηριωμένη, διαθέσιμη στο κοινό και να έχει ανακοινωθεί στους εργαζόμενους. 

Σε γενικές γραμμές η περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν 

της τα ακόλουθα: 

 την αποστολή , το όραμα, τις βασικές αξίες και τα πιστεύω της επιχείρησης, 

 τις απαιτήσεις καθώς και την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη,  

 την συνεχή βελτίωση, 

 την ευθυγράμμιση με άλλες πολιτικές της επιχείρησης, όπως πολιτική 

ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, και  

 τις ειδικές τοπικές ή περιφερειακές συνθήκες. 

 

 

                                                 
21 a) Affisco F.John, Nasri Farrokh and Paknejad M. Javad, (1996), «Environmental 

versus quality standards – an overview and comparison», International Journal of 

Quality Science, Vol.2, No. 1, pp 5-23 

 b) Tibor Tom and Feldman Ira, (1997), «Implementing ISO 14000»,   IRWIN 

Professional Publishing, chapter 3 , pp.38-40 
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2. Σχεδιασμός (Planning) 

Ο οργανισμός θα διαμορφώσει κατά αυτό τον τρόπο το σχέδιό που θα 

εφαρμόσει ώστε να εκπληρώνεται η περιβαλλοντική του πολιτική. Κατά τη 

διάρκεια της φάσης σχεδιασμού, ο οργανισμός αναπτύσσει μια διαλειτουργική 

ομάδα και ταυτίζει τις σημαντικές επιδράσεις των προϊόντων ή υπηρεσιών του στο 

περιβάλλον με νομικούς και άλλους κανόνες στους οποίους εγγράφεται. Η 

διαδικασία σχεδιασμού περιλαμβάνει: την αναγνώριση των περιβαλλοντικών 

απόψεων, την ανάπτυξη διαδικασιών ώστε να γίνουν κατανοητές οι νομοθετικές 

και οι άλλες απαιτήσεις, τον ορισμό περιβαλλοντικών στόχων και την καθιέρωση 

προγραμμάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι 

στόχοι. 

 

3. Εφαρμογή ( Implementation) 

Το τρίτο βήμα είναι να μπει το σχέδιο σε εφαρμογή, παρέχοντας πόρους 

και μηχανισμούς υποστήριξης για να επιτευχθούν η περιβαλλοντική πολιτική  

και οι στόχοι που έχουν τεθεί. Σε αυτό το βήμα, η επιχείρηση καθορίζει τους 

ρόλους και τις υπευθυνότητες όσων εμπλέκονται στη διαδικασία, 

συμπεριλαμβανομένων και των αντιπροσώπων της ανώτατης διοίκησης. Επίσης, 

αναγνωρίζει τις δραστηριότητες που έχουν μεγάλη επίδραση στο περιβάλλον και 

εφαρμόζει διαδικασίες ώστε να τις διαχειριστεί κατάλληλα. Ακόμη, εγκαθιστεί και 

εφαρμόζει διαδικασίες εκπαίδευσης των εργαζομένων της, καθώς και εξωτερικές 

και εσωτερικές διαδικασίες επικοινωνίας.  

 

4. Μέτρηση και Εκτίμηση ( Checking / Corrective Action) 

Η επιχείρηση θα πρέπει να μετρά, να παρακολουθεί και να εκτιμά την 

περιβαλλοντική της απόδοση σε σχέση με τους αντικειμενικούς στόχους που έχει 

θέσει, να προάγει συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διεξαγωγή εκτιμήσεων 

σχετικά με την απόδοση, να επιμελείται και να μετρά τις διαδικασίες σε 

καθημερινή βάση, να ερευνά την απόδοση και τη συμμόρφωση με τους στόχους, 

και να διενεργεί ελέγχους για να εντοπίσει τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση, 

καθώς και τα μη συμμορφούμενα που πρέπει να διορθωθούν. 
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5. Ανασκόπηση και Βελτίωση (Management Review and Continual 

Improvement) 

 Το τελευταίο βήμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδικασιών που θα 

ανασκοπούν και θα βελτιώνουν συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης του 

Περιβάλλοντος, με στόχο τη καλυτέρευση της συνολικής περιβαλλοντικής 

απόδοσης. Η ανασκόπηση θα πρέπει να πραγματοποιείται από την ανώτατη 

διοίκηση. Σε αυτή τη φάση η επιχείρηση συγκρίνει την πραγματική απόδοση με 

τους στόχους, και κατά πόσο αυτοί έχουν επιτευχθεί, και εντοπίζει και διορθώνει 

τις αιτίες που προκαλούν ελλείψεις. Τέλος, εντοπίζει και περαιτέρω ευκαιρίες για 

βελτίωση.  

 

 Tο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τα πέντε βήματα και τη 

σπουδαιότητά της συνύπαρξης όλων για την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης.22

  

Εικόνα 1: Η επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης  

 

                 
 

 

 

                                                 
22 Stapleton J. Phillip, Glover A. Margaret, Davis S. Petie, (2001), «Environmental 

Management Systems: An implementation guide for small and medium-sized 

organizations», NSF International, pp. 16-86 
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2.5 Οφέλη από τη διασφάλιση με βάση το πρότυπο ISO 14000 
 

 Η υιοθέτηση του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14000 από 

τις επιχειρήσεις συνεπάγεται αρκετές ωφέλειες τόσο στα πλαίσια της ίδιας  της 

επιχείρησης, όσο και ευρύτερα για το κοινωνικό σύνολο. Πολλά από τα οφέλη 

έχουν έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα και συγχρόνως 

παρουσιάζουν ευεργετική επίδραση στη λειτουργία και στη δημόσια εικόνα της 

επιχείρησης. 

 

 Αναλυτικότερα, τα βασικότερα οφέλη που αναδύονται από την ανάπτυξη 

και υλοποίηση του συστήματος ISO 14000 είναι:23

 

2.5.1 Περιορισμός λειτουργικών εξόδων 

 Το κυριότερο όφελος σχετίζεται με το οικονομικό πλεονέκτημα που 

προκύπτει από την μείωση των λειτουργικών εξόδων. Οι θεωρίες του ISO 14000 

σχετικά με την πρόληψη της μόλυνσης και τη διαχείριση /μείωση των 

απορριμμάτων, κατευθύνουν τους μάνατζερ σε συνεχή αναζήτηση λύσεων με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. Επίσης, ο περιορισμός των εξόδων θα προέλθει από 

τα χαμηλότερα επίπεδα ασφάλισης που θα απαιτούνται, καθώς και από τις πιο 

ελκυστικές ευκαιρίες δανειοδότησης που θα προκύψουν για τον οργανισμό 

εξαιτίας των περιορισμένων λειτουργικών εμποδίων.  

 

 

                                                 
23 a) Ecomonic and Social Commision for Western Asia, (2001), «Impact of the 

application of ISO 9000 and ISO 14000 on selected industrial sectors: case studies», 

pp.1-39 

b) The Energy Group Institute of International Education, «Application of ISO 14000 

environmental management systems (EMS) for municipalities», USAID/Office of 

Energy, Environment and Technology, pp.1-87 

c) Tibor Tom and Feldman Ira, (1997), «Implementing ISO 14000»,   IRWIN Professional 

Publishing, chapter 1 , pp.9-10 

d) Bridgen Pamela, (2000), «ISO 14000: Global and Company Perpectives», 

Environmental International Ltd, pp.1-7 

e) Pinero Edwin, Mason P. Charles, «ISO 14000-Benefits to the bottom line», Ensafe 

Inc, pp.1-7 
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2.5.2 Βελτίωση της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης 

  Έρευνες σχετικά με την οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων έχουν 

δείξει ότι, επιχειρήσεις που ακολουθούν μεθόδους και κανόνες που σχετίζονται 

με την προστασία του περιβάλλοντος αποδίδουν καλύτερα συγκρινόμενες με 

επιχειρήσεις που ακολουθούν τρόπους παραγωγής όχι και τόσο φιλικούς προς το 

περιβάλλον. Η υιοθέτηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βοηθάει 

μια επιχείρηση να λειτουργεί με έναν πιο ¨καθαρό¨ τρόπο και συνεπώς να 

απολαμβάνει πλεονεκτήματα που είναι προς όφελος των μετόχων της.  

 

2.5.3 Διείσδυση σε αγορές 

 Ένας από τους συχνότερα αναφερόμενους λόγους σχετικά με την 

υιοθέτηση του προτύπου ISO 14000, είναι ότι ορισμένες αγορές δεν είναι 

προσβάσιμες σε οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι κατά τις αρχές 

του προτύπου αυτού. Αλλά, ακόμη και αν οι αγορές είναι ανοιχτές σε μη 

πιστοποιημένες επιχειρήσεις,  η συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 14000 μπορεί 

να τις διαφοροποιήσει από τους ανταγωνιστές τους και να τις προσδώσει ένα 

βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

2.5.4 Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης  

 Καθώς η περιβαλλοντική συνείδηση της αγοράς αυξάνεται συνεχώς, γίνεται 

ολοένα και πιο κατανοητό ότι η περιβαλλοντική απόδοση των επιχειρήσεων 

αποτελεί κριτήριο για την προτίμηση και την πίστη του καταναλωτικού κοινού. 

Παρόλο, που ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δεν εγγυάται ότι τα 

προϊόντα μιας επιχείρησης είναι ¨φιλικά προς το περιβάλλον¨, το γεγονός ότι ο 

προμηθευτής του προϊόντος καταβάλλει προσπάθειες ώστε να περιορίσει τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του, μπορεί να κερδίσει την 

συμπάθεια του αγοραστικού κοινού. 

 

2.5.5 Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης 

 Καθώς οι οργανισμοί συλλογίζονται τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των 

δραστηριοτήτων και των προϊόντων τους, κάνουν αλλαγές οι οποίες θα ωφελήσουν 

όχι μόνο τη δική τους αποδοτικότητα, αλλά και το περιβάλλον ταυτόχρονα. Η 

κίνηση αυτή, δηλαδή η πιστοποίηση με βάση το πρότυπο ISO 14000, θα 

βοηθήσει ώστε να μπορέσει η βιομηχανία να αποποιηθεί τον τίτλο του 

αντιπεριβαλλοντικού τμήματος της κοινωνίας. 
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2.5.6 Βελτίωση των πελατειακών σχέσεων 

 Όταν μια επιχείρηση υιοθετεί ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

στην προκειμένη περίπτωση το ISO 14000,  τότε παρέχει στους πελάτες ακόμη 

ένα δείγμα ασφάλειας, ότι η επιχείρηση δεν πρόκειται να κλείσει εξαιτίας 

κάποιου περιβαλλοντικού περιστατικού ή ατυχήματος. Όταν οι προμηθευτές 

παίρνουν προφυλάξεις ενάντια ορισμένων συμβάντων, όπως η διακοπή της 

τροφοδοσίας πρώτων υλών, τότε ανεβαίνουν στην εκτίμηση των κατασκευαστών, 

των λιανοπωλητών και των πελατών τους, και συνεπώς βελτιώνουν τις πελατειακές 

τους σχέσεις. 

 

2.5.7 Υποκίνηση του προσωπικού  

 Η εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14000  

από μια επιχείρηση κάνει την περιβαλλοντική απόδοση δουλειά όλων. Αυτό θέτει 

μια βάση αντίληψης για την καλύτερη πρόληψη ή αντιμετώπιση προβλημάτων σε 

λειτουργικά επίπεδα. Τα στοιχεία εκπαίδευσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης μπορούν να αυξήσουν την επιχειρησιακή αντίληψη σχετικά με το 

πώς οι εργαζόμενοι μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 

απόδοσης της επιχείρησης. Υπάρχει επίσης, και μια ηθική διάσταση σχετικά με 

αυτό: ότι οι εργαζόμενοι προτιμούν να εργάζονται για επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τους την  περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Επιπλέον, 

όταν μια επιχείρηση λειτουργεί  με τρόπους οι οποίοι είναι φιλικοί προς το 

περιβάλλον, τότε βελτιώνεται και η ασφάλεια των εργαζομένων και περιορίζονται 

τα εργατικά ατυχήματα, καθώς αυτοί απασχολούνται κάτω από αυστηρές 

συνθήκες υγιεινής.  

 

2.5.8 Αποφυγή περιβαλλοντικών προστίμων 

 Όταν μια επιχείρηση εφαρμόζει το πρότυπο ISO 14000, τότε οι 

περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων για παραβιάσεις περιβαλλοντικών κανονισμών 

ελαχιστοποιούνται. Κι αυτό γιατί η υιοθέτηση των αρχών του ISO 14000 

αναγκάζει μια επιχείρηση να λειτουργεί προκαλώντας όσο το δυνατόν λιγότερες 

μολύνσεις και απόβλητα. 

 

2.5.9 Επίδραση στο παγκόσμιο εμπόριο 

 Η εφαρμογή του προτύπου ISO 14000 έχει μια θετική επίδραση στο 

παγκόσμιο εμπόριο, καθώς μπορεί να αποτρέψει κάποιες ανεπιθύμητες εξελίξεις. 
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Έτσι, πριν την εισαγωγή του προτύπου, πολλές χώρες και όμιλοι βιομηχανιών 

είχαν σχηματίσει και ακολουθούσαν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με την 

προστασία του περιβάλλοντος. Αν είχαν συνεχιστεί αυτές οι προσπάθειες θα 

υπήρχε μια πληθώρα κανονισμών οι οποίοι θα έκαναν πολύ πιο δύσκολη και 

ακριβή την διαδικασία του παγκόσμιου εμπορίου. Η εισαγωγή, όμως, του ISO 

14000, παρέχει τη δυνατότητα για να γίνεται ένα δίκαιο παιχνίδι, τουλάχιστον 

αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα. Παράλληλα, η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις του ISO 14000, ενδέχεται να αποτελέσει όρο ώστε να μπορεί μια 

επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

 

«Δυνατότητα ολοκλήρωσης των δύο συστημάτων» 

 
Λόγω της εξάπλωσης των προτύπων συστημάτων διοίκησης, και ιδιαίτερα 

των ISO 9000 και ISO 14000, έχει αναδυθεί η ανάγκη για ενοποίηση με κάποιο 

τρόπο αυτών των συστημάτων με στόχο τον περιορισμό των κοστών που 

προκύπτουν από την υιοθέτησή τους και τη μείωση του πλεονάζοντος εργατικού 

δυναμικού που απαιτείται για την εφαρμογή τους. Την ίδια στιγμή, έχει καταστεί 

επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις η συνεχής βελτίωση της ποιότητας, του 

περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Έτσι, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν ένα σύστημα συμβατό με τα περισσότερα κανονιστικά και 

εθελοντικά πρότυπα και ταυτόχρονα να περιορίσουν τις αποτυχίες, τις αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιδράσεις και τα εργασιακά ατυχήματα. 

 

Γύρω από το θέμα της ολοκλήρωσης υπάρχει αρκετή φιλολογία. Ωστόσο, 

υπάρχει μια δυσκολία ως προς την κατανόηση της έννοιας της ολοκλήρωσης και 

ως προς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή. Πολύ συχνά η ολοκλήρωση των 

συστημάτων διοίκησης νοείται σαν συγχώνευση της τεκμηρίωσης των εγγράφων. 

Σκοπός της ολοκλήρωσης δεν είναι να γίνουν τα συστήματα πιο αποδοτικά, αλλά 

να γίνουν πιο φθηνά. Οι ομοιότητες στο περιεχόμενο και στη δομή επιτρέπουν ως 

ένα σημείο την εφαρμογή των κοινών στοιχείων, τον συνδυασμό της τεκμηρίωσης 

των εγγράφων, την ένωση των ελέγχων και τη μείωση της διοίκησης. Μια άλλη 

άποψη για την ολοκλήρωση σχετίζεται με την διοίκηση ολικής ποιότητας. Αυτή η 

προσέγγιση βασίζεται σε διαλειτουργικές διαδικασίες και σε ένα σύστημα το 

οποίο θα στοχεύει στη βελτίωση όλου του οργανισμού.24  

 

                                                 
24 Poksinska Boneza, Dahlgaard Jens Jörn and Eklund A.E. Jörgen, (2003), 

«Implementing ISO 14000 in Sweden: motives, benefits and comparisons with ISO 

9000», International Journal of Quality & Reliability Management, Volume 20, No. 5, 

pp.585-606 
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Η σειρά ISO 14000 αναπτύχθηκε κατά ένα μέρος από τα πρότυπα 

ποιότητας της σειράς ISO 9000. Το γεγονός ότι η περιβαλλοντική διοίκηση έχει 

τις ρίζες της στην διοίκηση της ποιότητας δεν αποτελεί έκπληξη. Ένας από τους 

πατέρες της ποιότητας, ο Edward Deming είχε τονίσει ότι η ποιότητα δεν μπορεί 

να βασιστεί σε επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται στο τέλος της παραγωγικής 

διαδικασίας, αλλά αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε κάθε μέρος της επιχείρησης, 

από το στάδιο σχεδιασμού μέχρι τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση. Ομοίως, η 

προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε τελικούς 

ελέγχους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι ανεπαρκείς, αλλά η πρόληψη 

της μόλυνσης και άλλα περιβαλλοντικά θέματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.25   

 

Η ολοκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και του 

περιβάλλοντος μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.26 Αφενός, οι επιχειρήσεις που 

ήδη εφαρμόζουν ένα από τα δύο συστήματα μπορούν να εντοπίσουν τις 

ομοιότητες των δύο και να εντάξουν εύκολα και το άλλο, και αφετέρου, οι 

οργανισμοί που δεν έχουν υιοθετήσει κάποιο σύστημα διαχείρισης, έχουν τη 

δυνατότητα εξαρχής να εφαρμόσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα 

περικλείει στοιχεία και των δύο. 

 

Οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες με βάση το πρότυπο ISO 9001 

μπορούν να αναγνωρίσουν τα κοινά σημεία των δύο προτύπων. Στην 

πραγματικότητα το ISO 14001 δημιουργήθηκε για να είναι συμβατό με το 

πρότυπο ISO 9001 ως προς την ορολογία, την προσέγγιση και τη μέθοδο 

πιστοποίησης. Ωστόσο, προς αυτή την κατεύθυνση στόχευε και η τελευταία 

αναθεώρηση του ISO 14001, τον Νοέμβριο του 2004, δηλαδή τη μεγαλύτερη 

συμβατότητά του με τις απαιτήσεις του ISO 9001. Έτσι, τα συστήματα 

διαχείρισης της ποιότητας και διαχείρισης του περιβάλλοντος συγκλίνουν ολοένα 

και περισσότερο, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση είτε από την αρχή, είτε στην 

πορεία να γίνεται συνεχώς πιο εφικτή.  

                                                 
25 Tibor Tom and Feldman Ira, (1997), «Implementing ISO 14000»,   IRWIN Professional 

Publishing, chapter 1 , pp.7 
26 Labodova Alena, (2004), «Implementing integrated management systems using a 

risk analysis based approach», Journal of Cleaner Production, Vol.12, pp. 571-580  
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3.1 Ομοιότητες των δύο προτύπων 

 
Η διαδικασία αναθεώρησης των Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας ISO 

9000 είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός προτύπου που θα ήταν συμβατό με τα 

άλλα Συστήματα, όχι μόνο στη δομή και τη φιλοσοφία, αλλά και ως προς το 

αντικείμενο και τους στόχους που έθετε. Έτσι, τα πρώτα σχέδια του Προτύπου 

ISO 9001:2000 που εκδόθηκαν, περιλάμβαναν προτάσεις που αφορούσαν την 

ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων, καθώς και κριτηρίων υγιεινής και 

ασφάλειας ως κριτήριο ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας. Αλλά, και η 

τελευταία αναθεώρηση του προτύπου ISO 14001 στόχευε στη μεγαλύτερη 

συμβατότητά του με το πρότυπο ISO 9001. Ακολούθως, οι ομοιότητες του ISO 

9001:2000 και του ISO 14001 είναι πια αρκετές και αφορούν σε θέματα δομής 

του προτύπου, καθώς και φιλοσοφίας για την ανάπτυξη, εφαρμογή, έλεγχο και 

συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης. 

 

Οι εταιρίες που έχουν ήδη εγκατεστημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης κατά ISO 14001 θα διαπιστώσουν ότι η ορολογία που 

χρησιμοποιείται στο νέο πρότυπο είναι πολύ οικεία και ότι η διαδικασία 

ανάπτυξης, εφαρμογής, ελέγχου και διόρθωσης του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 είναι ταυτόσημη με αυτή που εφαρμόζεται στο 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001. Συγκεκριμένα τονίζει η 

κ. Ναυσικά Ζευγώλη στο άρθρο της «ISO 9001:2000 - Eνα Σύστημα Διαχείρισης 

κατά τα Πρότυπα του ISO 14001» ότι :27  

 

 η έμφαση στις σημαντικές διεργασίες ακολουθεί το σκεπτικό πίσω από τον 

εντοπισμό των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας μιας 

επιχείρησης  

 

 η θέσπιση των στόχων ποιότητας καθώς και του πλάνου για την επίτευξή τους 

είναι ανάλογη της θέσπισης των αντικειμενικών σκοπών και στόχων, καθώς και 

του προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,  

 

                                                 
27 Ζευγώλη Ναυσικά, (2001), «ISO 9001:2000 - Eνα Σύστημα Διαχείρισης κατά τα 

Πρότυπα του ISO 14001», Plant Management, www.plant-management.gr  
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 ο καθορισμός κριτηρίων ποιότητας και μεθόδου για την επίτευξη της 

επιθυμητής λειτουργίας των διεργασιών είναι ανάλογος του καθορισμού 

κριτηρίων περιβαλλοντικής λειτουργίας και λειτουργικού ελέγχου των διεργασιών 

που σχετίζονται με τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,  

 

 η παρακολούθηση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος 

Ποιότητας είναι συμβατή με την παρακολούθηση και μέτρηση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης της λειτουργίας μιας επιχείρησης και, τέλος,  

 

 η τεκμηρίωση της συνεχούς βελτίωσης των Συστημάτων Ποιότητας και 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης γίνεται μέσα από την τήρηση αρχείων και την ορθή 

εφαρμογή του Προγράμματος Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

αντίστοιχα.  

 

Το πρότυπο ISO 14001 ορίζει 18 απαιτήσεις που πρέπει να εντάξει μία 

εταιρία στη διαχειριστική της πρακτική, αναφορικά με το περιβάλλον, για να 

πιστοποιηθεί. Οι 18 απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 εντάσσονται σε τέσσερις 

ενότητες:28

 

 Σχεδιασμός 

 Εφαρμογή  

 Πρόληψη και διόρθωση 

 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση. 

 

Την ίδια λογική ακολουθεί η δομή του νέου προτύπου ISO 9001:2000 με 

σκοπό την πλήρη συμβατότητα με το ISO 14001.Το νέο πρότυπο ISO 9001:2000 

εντάσσει τις απαιτήσεις του στις ακόλουθες ενότητες: 

 

 Ευθύνη Διοίκησης  
 Διαχείριση πόρων  
 Υλοποίηση Παραγωγής  

                                                 
28 Ζερβογιάννης Παύλος, (2000),«ΑΠΟ ΤΟ ISO 9000 ΣΤΟ ISO 14000: Η Ένταξη των 

Aπαιτήσεων του Προτύπου ISO 14001 στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας», Plant 

Management, Τεύχος 164 

 - 45 -



 Μετρήσεις, ανάλυση, βελτίωση 
 

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται εμφανής η συσχέτιση των απαιτήσεων του 

των δύο προτύπων που καθιστούν δυνατή την ολοκλήρωσή τους. 

 

Πίνακας 2: Αντιστοίχιση των απαιτήσεων των δύο προτύπων  

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ISO 9001:2000 

ΚΑΙ ΤΟΥ ISO 14001:199629

 

ISO 9001:2000  ISO 14001:1996 
Εισαγωγή 

Γενικά 

Προσέγγιση διεργασίας 

Σχέση με το ISO 9004 

Συμβατότητα με άλλα 

συστήματα διοίκησης 

 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

 Εισαγωγή 

 

Σκοπός 

Γενικά  

Εφαρμογή 

1 

1.1 

1.2 

1 Σκοπός 

 

Αναφορές 2 2 Αναφορές 

Όροι και ορισμοί 3 3  

Σύστημα Διοίκησης 

Ποιότητας  

4 4 Απαιτήσεις περιβαλλοντικού 

συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας 

Γενικές απαιτήσεις  4.1 4.1 Γενικές απαιτήσεις 

Απαιτήσεις καταγραφής 

Γενικά 

 

Εγχειρίδιο Ποιότητας 

4.2 

4.2.1 

 

4.2.2 

 

4.4.4 

 

4.4.4 

 

Καταγραφή συστήματος 

διαχείρισης περιβάλλοντος 

Καταγραφή συστήματος 

                                                 
29 Wilkinson G. and Dale B. G., (2002), «An examination of the ISO 9001:2000 

standard and its influence on the integration of management systems», Production 

Planning and Control, Vol. 13, No. 3, pp. 284-297 
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Έλεγχος εγγράφων 

Έλεγχος αρχείων 

 

4.2.3 

4.2.4 

 

4.4.5 

4.5.3 

διαχείρισης περιβάλλοντος 

Έλεγχος εγγράφων 

Αρχεία 

Ευθύνες της Διοίκησης 5 4.4.1 Δομή και Ευθύνες 

Προσήλωση της Διοίκησης 5.1 4.2 

4.4.1 

Πολιτική περιβάλλοντος 

Δομή και Ευθύνες 

Εστίαση στον πελάτη 5.2 4.3.1 

4.3.2 

Περιβαλλοντικές πτυχές 

Νομικές και άλλες απαιτήσεις  

Πολιτική ποιότητας 5.3 4.2 Πολιτική περιβάλλοντος 

Προγραμματισμός 5.4 4.3 Προγραμματισμός 

Επιδιώξεις ποιότητας 5.4.1 4.3.3 Σκοποί και στόχοι 

Προγραμματισμός 

συστήματος διοίκησης 

ποιότητας 

5.4.2 4.3.4 Προγράμματα διαχείρισης 

περιβάλλοντος 

Ευθύνες, αρμοδιότητες και 

επικοινωνία 

5.5 4.1 Γενικές απαιτήσεις  

Ευθύνες και αρμοδιότητες 

Αντιπρόσωπος Διοίκησης 

5.5.1 

5.5.2 

4.4.1 Δομή και ευθύνες 

Εσωτερική επικοινωνία 5.5.3 4.4.3 Επικοινωνία 

Αναθεώρηση διοίκησης 

Γενικά 

Δεδομένα αναθεώρησης 

Αποτελέσματα αναθεώρησης 

5.6 

5.6.1 

5.6.2 

5.6.3 

4.6 Αναθεώρηση διοίκησης 

 

Διαχείριση πόρων 

Προμήθεια πόρων 

Ανθρώπινοι πόροι 

Γενικά 

6 

6.1 

6.2 

6.2.1 

4.4.1 Δομή και ευθύνες 

Ικανότητα, ενημέρωση και 

εξάσκηση 

6.2.2 4.4.2 Ικανότητα, ενημέρωση και 

εξάσκηση 

Υποδομή 

Περιβάλλον εργασίας 

6.3 

6.4 

4.4.1 Δομή και ευθύνες 

Παραγωγή του προϊόντος 7 4.4 

4.4.6 

Εφαρμογή και λειτουργία 

Έλεγχος λειτουργίας 

Σχεδιασμός για την επιτυχή 7.1 4.4.6 Έλεγχος λειτουργίας 
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παραγωγή του προϊόντος 

Πελατοκεντρικές διεργασίες 

 

7.2 

Προσδιορισμός των 

απαιτήσεων που σχετίζονται 

με το προϊόν 

7.2.1 4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Περιβαλλοντικές πτυχές 

Νομικές και άλλες απαιτήσεις 

Έλεγχος λειτουργίας 

Αναθεώρηση των απαιτήσεων 

που σχετίζονται με το προϊόν 

7.2.2 4.4.6 

4.3.1 

Έλεγχος λειτουργίας 

Περιβαλλοντικές πτυχές 

Επικοινωνία με τον πελάτη 7.2.3 4.4.3 Επικοινωνία 

Σχεδιασμός και δημιουργία 

Προγραμματισμός 

σχεδιασμού και σύνταξης 

Δεδομένα για το σχεδιασμό 

και τη σύνταξη 

Αποτελέσματα σχεδιασμού 

και σύνταξης 

Αναθεώρηση σχεδιασμού και 

σύνταξης 

Επαλήθευση σχεδιασμού και 

σύνταξης 

Αξιολόγηση σχεδιασμού και 

σύνταξης 

Έλεγχος των αλλαγών στο 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

Αγορές 

Διαδικασία αγορών 

Πληροφορίες αγορών 

Επαλήθευση του 

αγοραζόμενου προϊόντος 

Παραγωγή και παροχή 

υπηρεσιών 

Έλεγχος παραγωγής και 

παροχή υπηρεσιών 

Αξιολόγηση των διεργασιών 

παραγωγής και της παροχής 

7.3 

7.3.1 

 

7.3.2 

 

7.3.3 

 

7.3.4 

 

7.3.5 

 

7.3.6 

 

7.3.7 

 

7.4 

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

 

7.5 

 

7.5.1 

 

7.5.2 

 

4.4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6 

 

 

 

 

4.4.6 

Έλεγχος λειτουργίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχος λειτουργίας 

 

 

 

 

Έλεγχος λειτουργίας 

 

 - 48 -



υπηρεσιών 

Αναγνώριση και 

ανιχνευσιμότητα 

Χαρακτηριστικά πελάτη 

Διατήρηση προϊόντος 

 

7.5.3 

 

7.5.4 

7.5.5 

Έλεγχος των συσκευών 

καταγραφής και μέτρησης 

7.6 4.5.1 Παρακολούθηση και μέτρηση 

Μέτρηση, ανάλυση και 

βελτίωση 

8 4.5 Ελεγκτικές και διορθωτικές 

ενέργειες  

Γενικά 

Καταγραφή και μέτρηση 

Ικανοποίηση πελατών 

8.1 

8.2 

8.2.1 

4.5.1 Παρακολούθηση και μέτρηση 

Εσωτερικός έλεγχος 8.2.2 4.5.4 Έλεγχος συστήματος 

διαχείρισης περιβάλλοντος 

Διεργασίες καταγραφής και 

μέτρησης 

Καταγραφή και μέτρηση 

προϊόντων  

8.2.3 

 

8.2.4 

4.5.1 Έλεγχος και μέτρηση 

Έλεγχος των μη συμβατών 

προϊόντων 

8.3 4.5.2 

 

 

4.4.7 

Απόκλιση από το στόχο και 

διορθωτικές και προληπτικές 

ενέργειες 

Ετοιμότητα για έκτακτη ανάγκη 

και αντίδραση  

Ανάλυση δεδομένων 8.4 4.5.1 Παρακολούθηση και μέτρηση 

Βελτίωση 8.5 4.2 Πολιτική περιβάλλοντος 

Συνεχής βελτίωση 8.5.1 4.3.4 Προγράμματα διαχείρισης 

περιβάλλοντος 

Διορθωτικές ενέργειες 

Προληπτικές ενέργειες 

8.5.2 

8.5.3 

4.5.2 Απόκλιση από το στόχο και 

διορθωτικές και προληπτικές 

ενέργειες 
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Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη 

εφαρμόσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 βρίσκονται 

σαφώς σε πλεονεκτική θέση στη διαδικασία μετάβασης και εφαρμογής ISO 

9001:2000 μια και αυτό ακολουθεί τις αρχές και τη δομή που διέπει και το ISO 

14001. Αντίστοιχα, εκείνες οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εφαρμόσουν το 

ISO 9001:2000, είτε για πρώτη φορά είτε εξελίσσοντας το υπάρχον Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας, θα είναι σε θέση χωρίς πολύ κόπο να προχωρήσουν και 

στην υιοθέτηση του ISO 14001. 

 

 

3.2 Διαφορές των δύο προτύπων 
 

Παρόλο που οι ομοιότητες μεταξύ των δύο προτύπων είναι αρκετές, αυτό 

δεν σημαίνει ότι το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001 μπορεί 

αυτόματα να ολοκληρωθεί με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. Κι 

αυτό γιατί τα δύο συστήματα έχουν κι ορισμένα στοιχεία τα οποία θεωρούνται 

μοναδικά στον συγκεκριμένο τομέα που απευθύνονται. 

 

Η πρώτη διαφορά τους εντοπίζεται στην πολιτική και τους στόχους που 

θέτουν. Το ISO 14001 ασχολείται με το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων ενός 

οργανισμού και κατά πόσο συμμορφώνεται αυτό με τη νομοθεσία και τις 

απαιτήσεις των αρχών για το περιβάλλον. Από την άλλη, το ISO 9001 έχει ένα πιο 

διοικητικό ρόλο και πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα που παράγονται 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που έχουν θέσει οι πελάτες.30

 

Μια άλλη σημαντική διαφορά έχει να κάνει με τον αριθμό των ομάδων 

που ενδιαφέρονται για τα συστήματα. Ενώ στο ISO 9001 την κύρια ομάδα 

ενδιαφερόντων αποτελούν οι πελάτες, στο ISO 14001 υπάρχουν αρκετές ομάδες 

ακόμη οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι τοπικές κοινότητες, το 

νομοθετικά σώματα, οι εταιρίες ασφάλισης και οι ομάδες ακτιβιστών για το 

                                                 
30 Poksinska Boneza, Dahlgaard Jens Jörn and Eklund A.E. Jörgen, (2003), 

«Implementing ISO 14000 in Sweden: motives, benefits and comparisons with ISO 

9000», International Journal of Quality & Reliability Management, Volume 20, No. 5, 

pp.585-606 
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περιβάλλον είναι μερικές από τις ομάδες ενδιαφερόντων που τους αφορά η 

περιβαλλοντική απόδοση, και όλοι από την πλευρά τους μπορούν να έχουν 

ορισμένη επίδραση σε μια επιχείρηση, εάν δεν είναι ικανοποιημένοι από την 

επίδραση που έχει αυτή στο περιβάλλον.31  

 

Παράλληλα, διαφορά αποτελεί και η ύπαρξη ή όχι κυβερνητικών 

κανονισμών. Ένα μεγάλο μέρος της περιβαλλοντικής διαχείρισης υπόκειται σε 

έλεγχο από ποικίλες τοπικές ή κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες, ενώ τέτοιου 

είδους επίβλεψη δεν εφαρμόζεται στην διαχείριση της ποιότητας. Ακόμη, σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης σχετικά με την εφαρμογή του ISO 9000, η 

επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει αστικές ή ποινικές κυρώσεις, ενώ τέτοιου είδους 

κυρώσεις μπορεί να επιβάλλουν τα δικαστήρια σε αρκετές σκοπιές ενός 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

Επίσης, διαφορά υπάρχει σχετικά με τη γνώση επιστημονικών μεθόδων. 

Οι περισσότερες απαιτήσεις του ISO 9001 αφορούν τη διοίκηση και ορισμένες 

διαδικαστικές εργασίες δίνοντας έμφαση στη συμμόρφωση με το πρότυπο. Από 

την άλλη μεριά, μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία του προτύπου ISO 14001 

σχετίζονται με επιστημονικές και μηχανικές μεθοδολογίες. Για παράδειγμα, 

διαδικασίες όπως ο σχεδιασμός για το περιβάλλον, η ανάλυση του κύκλου ζωής, 

η πρόληψη της μόλυνσης και  η υποκατάσταση υλικών, απαιτούν την γνώση ενός 

επιστημονικού σχεδίου για το κατά πόσο τα προϊόντα που παράγονται 

επηρεάζουν τους φυσικούς πόρους και αποτελούν “βάρος” για το περιβάλλον.32

 

Τέλος, διαφορά αποτελεί και η διάρκεια των επιδράσεων των προτύπων. Κι 

αυτό γιατί οι θετικές επιδράσεις ή οι επιπτώσεις της εφαρμογής ενός συστήματος 

διαχείρισης του περιβάλλοντος γίνονται αντιληπτές μετά από μια πολύ 

μεγαλύτερη περίοδο, συνήθως δεκαετίες, από ότι αυτές της διαχείρισης της 

                                                 
31 Affisco F. John, Nasri Farrokh and Paknejad M. Javad, (1996), «Environmental 

versus quality standards – an overview and comparison», International Journal of 

Quality Science, Vol.2, No. 1, pp 5-23 
32Aboulnaga Ismail Ahmed, (1998), «Integrating quality and environmental 

management as competitive business strategy for 21st century», Environmental 

Management and Health, Vol. 9, No. 2, pp.65-71 
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ποιότητας, οι οποίες εντοπίζονται μέσα σε μια σχετικά μικρή περίοδο εγγύησης 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης. 

  

Παρόλες τις διαφορές όμως, τα αρκετά κοινά σημεία ενθαρρύνουν την 

ολοκλήρωσή των δύο συστημάτων. Οι οργανισμοί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι 

ή πρόκειται να πιστοποιηθούν με βάση το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 

ISO 9000, μπορούν εύκολα να διακρίνουν τον παραλληλισμό και τις ομοιότητες 

των δύο προτύπων, οι οποίες παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για ολοκλήρωση, 

και αντίστροφα οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες με βάση το σύστημα 

διαχείρισης του περιβάλλοντος ISO 14000 μπορούν εύκολα να μεταβούν στο ISO 

9000.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

  

«Προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των δύο συστημάτων, 

ενώ ενυπάρχει η πιστοποίηση με το ISO 9001 » 

 
Τα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη συστημάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, στην ήδη υπάρχουσα διαχειριστική δομή μιας επιχείρησης, έχουν 

αρχίσει να γίνονται αντιληπτά από τις διοικήσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται 

επιτακτικότερη η ανάγκη προσδιορισμού των αλλαγών που απαιτούνται για την 

ενοποίηση ή συμπλήρωση των δύο συστημάτων. Οι γενικές απαιτήσεις και οι 

απαιτήσεις διαχείρισης της τεκμηρίωσης του συστήματος, είναι σχεδόν ίδιες στα 

δύο πρότυπα και επομένως, οι εταιρίες που είναι ήδη πιστοποιημένες κατά ISO 

9001 καλούνται να προσαρμόσουν τις υπάρχουσες διαδικασίες στις επιπλέον 

απαιτήσεις του ISO 14001. Οπότε, η ολοκλήρωση των συστημάτων προϋποθέτει 

τις παρακάτω αλλαγές.33

 

Αρχικά, θα πρέπει να εμπλουτισθούν το ισχύον οργανόγραμμα και οι 

περιγραφές θέσεων εργασίας της εταιρίας με τις αρμοδιότητες του Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τον εκπρόσωπο της 

Διοίκησης για θέματα που αφορούν στη λειτουργία και καταλληλότητα του 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης . 

 

Παράλληλα, η επιχείρηση θα πρέπει να ορίσει πέρα από την πολιτική της 

για την ποιότητα, και την πολιτική της για τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Η 

περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί πλέον περιγραφή των δεσμεύσεων της εταιρίας 

αναφορικά με το περιβάλλον και όχι καθορισμό προθέσεων όπως συνήθως ισχύει 

για την πολιτική ποιότητας. 

 

Ακόμη, παρ’ όλο που οι υπάρχουσες διαδικασίες διαχείρισης εγγράφων 

και δεδομένων σε ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας καλύπτουν τις απαιτήσεις 
                                                 
33 Ζερβογιάννης Παύλος, (2000),«ΑΠΟ ΤΟ ISO 9000 ΣΤΟ ISO 14000: Η Ένταξη των 

Aπαιτήσεων του Προτύπου ISO 14001 στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας», Plant 

Management, Τεύχος 164 
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του ISO 14001, ωστόσο θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στο πεδίο 

εφαρμογής τους. 

 

Μια άλλη προϋπόθεση αποτελεί η επέκταση της διαχείρισης των αρχείων 

για την ποιότητα και στα στοιχεία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

ώστε να γίνεται λόγος πλέον για Διαχείριση αρχείων ποιότητας/περιβάλλοντος. 

 

Επιπλέον, καθώς η διαδικασία προγραμματισμού και αναφοράς της 

επιθεώρησης ενός διαχειριστικού συστήματος είναι ίδια είτε πρόκειται για 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας είτε για Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

αυτό που απαιτείται είναι εκπαίδευση και καθορισμός της μεθοδολογίας 

υλοποίησης εσωτερικής επιθεώρησης κατά ISO 14001. 

 

Ακόμη, ενώ η μεθοδολογία προγραμματισμού και ελέγχου της 

εκπαίδευσης του προσωπικού καλύπτει κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος τις ανάγκες 

του προτύπου ISO 14001, ωστόσο συγκεκριμένα για τη διαχείριση διεργασιών 

που άπτονται περιβαλλοντικών θεμάτων και επιπτώσεων θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται το κατάλληλο προσωπικό το οποίο θα ενημερώνεται συνεχώς για 

σχετικά θέματα. 

 

Επίσης, η τεκμηρίωση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

χρειάζεται οπωσδήποτε να περιλαμβάνει διαδικασίες μετρήσεων των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων, με χρήση βαθμονομημένου εξοπλισμού, που 

σχετίζονται με σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα, τη νομοθεσία, και σκοπούς και 

στόχους της εταιρίας. Ο καθορισμός περιβαλλοντικών δεικτών και η χρήση 

στατιστικών τεχνικών αποτελούν σημαντικό παράγοντα εκτίμησης της βελτίωσης 

της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρίας. Οι εταιρίες που κατέχουν ήδη το ISO 

9001 έχουν την εμπειρία καθορισμού απαιτούμενων ποιοτικών ελέγχων, 

καλούνται όμως να προσαρμόσουν ή να αναπτύξουν την τεκμηρίωσή τους, ώστε 

να περιλάβουν ελέγχους εκπομπών και διαχείρισης αποβλήτων και 

περιβαλλοντικών θεμάτων.  

 

Επιπρόσθετα, η μέθοδος που ακολουθείται σε περιπτώσεις αποκλίσεων 

από τα οριζόμενα από το σύστημα, δηλαδή οι διορθωτικές και προληπτικές 

ενέργειες που εφαρμόζονται, χρειάζεται να προσαρμοσθούν ώστε να επεκτείνονται 
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και στα στοιχεία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η λογική που 

ακολουθούν τα δύο πρότυπα δεν διαφέρει σημαντικά και οι υπάρχουσες 

διαδικασίες μπορούν να προσαρμοσθούν εύκολα ή να αποτελέσουν τη βάση 

ανάπτυξης των αντίστοιχων διαδικασιών. 

 

Τέλος, η διαδικασία ανασκόπησης του Συστήματος από τη Διοίκηση θα 

πρέπει να επεκταθεί και στα στοιχεία του Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 «Διαδικασία ολοκλήρωσης των δύο συστημάτων εξαρχής» 
 

Οι επιχειρήσεις που θα ενοποιήσουν συγχρόνως τα δύο συστήματα αφού 

εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο προτύπων, θα πρέπει στη 

συνέχεια να καθορίσουν τη διαδικασία με την οποία θα γίνει η ολοκλήρωση. Δεν 

υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες για το πώς θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση από την κάθε επιχείρηση, ωστόσο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. 

 

Μια γενική διαδικασία για την εφαρμογή και των δύο συστημάτων  

περικλείει τα παρακάτω βήματα.34

 

Βήμα 1 

Αρχικά, χρειάζεται να δεσμευτεί η διοίκηση για τη συμμόρφωση με τα δύο 

πρότυπα, μια δέσμευση η οποία θα πρέπει να βασίζεται στις προσδοκίες των 

πελατών, στις διεθνείς απαιτήσεις ποιότητας και περιβάλλοντος, στην κατάσταση 

και το στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης, και τέλος στους κανονισμούς της 

κυβέρνησης.   

 

Βήμα 2 

Στη συνέχεια απαιτείται ο διορισμός αντιπροσώπων για τη διαχείριση των ISO 

9000 και ISO 14000. Αυτοί θα πρέπει να ανασκοπούν τα πρότυπα και να 

καθορίσουν τα βήματα για την εφαρμογή και των δύο συστημάτων. Εδώ εάν 

υπάρχει ένα ικανό άτομο με τα κατάλληλα προσόντα, είναι καλύτερο να 

συνδυαστούν αυτές οι υπευθυνότητες, και να υπάρχει ένας υπεύθυνος και για τα 

δύο πρότυπα. 
                                                 
34 a) Aboulnaga Ismail Ahmed, (1998), «Integrating quality and environmental 

management as competitive business strategy for 21st century», Environmental 

Management and Health, Vol. 9, No. 2, pp.65-71 

b) Pun K. F., Chin K. S., (1999), «A self-assessed quality management system based on 

integration of MBNQA/ISO 9000/ISO 14000», International Journal of Quality & 

Reliability Management, Vol. 16, No. 6, pp. 606-629  

 - 56 -



Βήμα3 

Έπειτα στόχος είναι η συνένωση πολλαπλών κοινών βημάτων σε ένα μοναδικό, το 

οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία και από τα δύο συστήματα. Μερικά από τα κοινά 

σημεία είναι: η πολιτική, ο έλεγχος των εγγράφων, οι διορθωτικές και 

προληπτικές ενέργειες, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις, ο έλεγχος της διαδικασίας 

και η παρακολούθηση και μέτρηση. 

 

Βήμα 4 

Το επόμενο βήμα είναι να τεθεί η ημερομηνία ώστε να είναι έτοιμη η επιχείρηση 

για τους ελέγχους πιστοποίησης. Αυτό θα επιτρέψει την εταιρία να σχεδιάσει 

ποικίλες δραστηριότητες για να εφαρμόσει τα δύο συστήματα. Αυτό που 

συνιστάται είναι κάθε σύστημα να έχει τη δική του ημερομηνία-στόχο, το οποίο 

θα επιτρέψει πρώτα την υιοθέτηση του ISO 9000 και στη συνέχεια του ISO 

14000. Αυτό βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που 

δεν έχουν συμμορφωθεί μα τις απαιτήσεις του ISO 9000 δεν θα πρέπει να 

αναζητήσουν την πιστοποίηση με βάση το ISO 14000. 

 

Βήμα 5 

Έπειτα χρειάζεται να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα ηγηθεί της 

προσπάθειας υιοθέτησης των συστημάτων. 

 

Βήμα 6 

Αμέσως μετά, θα πρέπει να διεξαχθούν βασικές εκτιμήσεις των συστημάτων 

ποιότητας και περιβάλλοντος. Συνιστάται αυτές οι εκτιμήσεις να γίνουν ξεχωριστά 

για κάθε σύστημα, καθώς οι απαιτήσεις των προτύπων δεν είναι ακόμη κοινές. 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα εντοπισθούν μη συμμορφώσεις με τα 

εφαρμόσιμα πρότυπα. 

 

Βήμα 7 

Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί ένα ενοποιημένο σχέδιο εφαρμογής, το οποίο θα 

περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα και τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες. Το σχέδιο θα 

υπαγορεύει τις μη συμμορφώσεις που θα εντοπίζονται κατά τη διενέργεια των 

βασικών εκτιμήσεων, και επίσης θα περιλαμβάνει μια λίστα εγγράφων για την 

υιοθέτηση των συστημάτων ποιότητας και περιβάλλοντος.  
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Βήμα 8 

Μετά, χρειάζεται να εκπαιδευτούν τα βασικά μέλη ώστε να κατανοήσουν τις 

απαιτήσεις, τη διαδικασία πιστοποίησης και τις τεχνικές τεκμηρίωσης, 

υποθέτοντας ότι πρόκειται για επαγγελματίες ποιότητας και περιβάλλοντος. 

 

Βήμα 9 

Έπειτα, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενοποιημένο εγχειρίδιο ποιότητας και 

περιβάλλοντος ή ένα εγχειρίδιο πολιτικής. Το εγχειρίδιο μπορεί να αναπτυχθεί 

βασιζόμενο στη δομή του ISO 9000 με ενοποίηση των περιβαλλοντικών 

απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψιν τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο 

προτύπων. Κάθε μοναδικό στοιχείο μπορεί να προστεθεί σαν μια επιπρόσθετη 

ενότητα στο εγχειρίδιο. 

 

Βήμα 10 

Επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη τεκμηρίωσης για λειτουργίες, ποιότητα, 

περιβάλλον και δραστηριότητες διαχείρισης. Οι διαδικασίες θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν κριτικά στοιχεία για επιβεβαίωση και αρχεία για τη διασφάλιση 

της συνεχής συμμόρφωσης. Οι διαδικασίες θα πρέπει να αναθεωρούνται και να 

εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα άτομα. Ακόμη, οι διαδικασίες 

θα πρέπει να είναι διατυπωμένες σε γλώσσα κατανοητή από όλους.  

 

Βήμα 11 

Ακολουθεί, εκπαίδευση των επηρεαζόμενων εργαζομένων από αυτές τις 

διαδικασίες για αποτελεσματική εφαρμογή. Επίσης, εδώ λαμβάνεται υπόψη και η 

ψυχολογική πλευρά.  

 

Βήμα 12 

Στη συνέχεια, θα επιλεγούν πιστοποιημένα σώματα για να διεξάγουν 

επιθεωρήσεις σχετικά με τα ISO 9000 και ISO 14000, θα ενθαρρυνθούν οι 

πρωτοβουλίες για συνδυασμένες επιθεωρήσεις και θα προγραμματιστούν 

προεκτιμήσεις και έλεγχοι πιστοποίησης για ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης. Οι ενοποιημένοι έλεγχοι θα είναι πιο αποδοτικοί από πλευρά κοστών 

για τα ενδιαφερόμενα μέρη.   
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Βήμα 13 

Έπειτα, θα πρέπει να διαχειριστούν οι προεκτιμήσεις του ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης, συμπεριλαμβάνοντας διορθωτικές ενέργειες και 

προγραμματισμένες επιθεωρήσεις πιστοποίησης. 

 

Βήμα 14 

Τέλος, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση μέσω μιας 

οργανωμένης εσωτερικής διαδικασίας ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

«Οφέλη από την ολοκλήρωση των δύο συστημάτων» 
 

 Η ύπαρξη ξεχωριστών συστημάτων διοίκησης σε μια επιχείρηση, τα οποία 

δεν συνδέονται με κανένα τρόπο μεταξύ τους, δημιουργεί σημαντικά έξοδα για 

την επιχείρηση, αυξάνει την πιθανότητα να γίνουν λάθη και να υπάρξουν 

αποτυχίες, διπλασιάζει τις προσπάθειες, δημιουργεί περιττή γραφειοκρατία και 

τεκμηρίωση, και τελικά δημιουργεί μια αρνητική επίδραση στις περισσότερες 

ομάδες ενδιαφερόντων, συμπεραλαμβανομένων των εργαζομένων και των 

πελατών.  

 

Από την άλλη, από την ολοκλήρωση των συστημάτων απορρέουν 

πολλαπλές ωφέλειες, τόσο μέσα στα πλαίσια της επιχείρηση όσο και εκτός αυτής, 

οι οποίες την κάνουν ιδιαίτερα ελκυστική. Αναλυτικότερα, τα πλεονεκτήματα που 

προκύπτουν από την ολοκλήρωση των ISO 9001 και ISO 14001 είναι:35

  

 Απλοποίηση των προτύπων και των απαιτήσεων των συστημάτων διαχείρισης,   
 

 Μείωση των ελέγχων και των κοστών εγγραφής, 
 

 Εναρμόνιση της τεκμηρίωσης των συστημάτων διαχείρισης, 
 

 Ελάττωση της γραφειοκρατίας, 
 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος, 
                                                 
35 a) Winder Chris, (2000), «Integrating OHS, Environmental, and Quality management 

systems», Quality Assurance, Vol. 8, pp. 105-135 

b) Jesus Angel del Brio, Esteban Fernandez, Beatriz Junqyera & Camilo Jose Vazquez, 

(2001), « Joint adoption of ISO 14000 – ISO 9000 occupational risk prevention 

practices in Spanish industrial companies: A descriptive study» Total Quality 

Management, Vol. 12, No. 6, pp. 669-686 

c) Beckmerhagen I. A. and Berg H. P., Karapetrovic S. V., Willborn W. O., (2003), 

«Integration of management systems: focus on safety in the nuclear industry», 

International Journal of Quality & Reliability Management, Vol.20, No.2, pp.210-228 

d) Renzi M. F. & Capelli L., (2000), «Integration between ISO 9000 and ISO 14000», 

Total Quality Management, Vol. 11, pp. 849-856 
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 Περιορισμός των πολλαπλών εργασιών και των απολύσεων, 
 

 Ευθυγράμμιση των αντικειμενικών σκοπών, των διαδικασιών και των πόρων σε  

   διαφορετικές λειτουργικές περιοχές, 

 
 Απλή μετάβαση από τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης, παρά μια ριζικά  

   νέα προσέγγιση, 

 
 Μείωση του χρόνου υιοθέτησης του ολοκληρωμένου συστήματος, καθώς τα δύο  

   πρότυπα μοιράζονται κοινές διαδικασίες,   

 
 Μείωση των κοστών στις περιοχές ερμηνείας και εφαρμογής των προτύπων, 

 
 Καλύτερη αναφορά σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

 
 Ενθάρρυνση της ιδανικής χρήσης των πόρων, 

 
 Ύπαρξη μιας προσέγγισης αναφορικά με τις επιθεωρήσεις, μέσω μιας  

   ταυτόχρονης, συνδυασμένης επιθεώρησης και για τα δύο συστήματα, 

 
 Βελτίωση της υγιεινής και της ασφάλειας, 

 
 Σημαντική διαφοροποίηση της επιχείρηση από τις υπόλοιπες, 

 
 Μεγάλα οφέλη από την ολοκλήρωση προκύπτουν για τις μικρές επιχειρήσεις, 

 
 Σταθερή εισαγωγή στις διαδικασίες αναθεώρησης της διοίκησης, 

 
 Ελαχιστοποίηση των διαμαχών, και τέλος, 

 
 Αποτελέσματα συνεργίας από την ολοκλήρωση των δύο συστημάτων. 

 

 Παρατηρούμε από τα παραπάνω ότι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 

από την ολοκλήρωση των προτύπων ISO 9001 και ISO 14001 είναι ποικίλα και η 

ύπαρξη αυτών ωθεί τις περισσότερες επιχειρήσεις προς τη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

« Περιορισμοί σχετικά με την ολοκλήρωση των δύο 

συστημάτων» 
 

 Παρόλο που τα οφέλη της ολοκλήρωσης των συστημάτων ISO 9001 και 

ISO 14001 είναι πολυάριθμα, ωστόσο πολλές επιχειρήσεις είναι ακόμη 

διστακτικές ως προς τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης. Ο λόγος για αυτή τους τη στάση, πέρα από τις διαφορές των δύο 

προτύπων που δημιουργούν ένα εμπόδιο, έγκειται σε διάφορους παράγοντες. Πιο 

συγκεκριμένα οι περιορισμοί που οδηγούν σε μη ολοκλήρωση των συστημάτων 

είναι:36

 

 Η αίσθηση ότι τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης είναι επαρκή και θα 

πρέπει να λειτουργούν ξεχωριστά, 

 
 Η ύπαρξη αμφιβολιών σχετικά με την προστιθέμενη αξία από την ολοκλήρωση, 

 
 Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις μπορούν ακόμη να 

πραγματοποιούνται ξεχωριστά, παρόλο που τα συστήματα είναι ολοκληρωμένα σε 

μια οντότητα, 

 
 Ο σκεπτικισμός από την πλευρά της μεσαίας διοίκησης εξαιτίας κυρίως της 

ανεπαρκής ενημέρωσης, 

 
 Η ανεπαρκής επικοινωνία και συμμετοχή των επικεφαλείς και των 

εργαζομένων, 

 

                                                 
36 a) Beckmerhagen I. A. and Berg H. P., Karapetrovic S. V., Willborn W. O., (2003), 

«Integration of management systems: focus on safety in the nuclear industry», 

International Journal of Quality & Reliability Management, Vol.20, No.2, pp.210-228 

b) Renzi M. F. & Capelli L., (2000), «Integration between ISO 9000 and ISO 14000», 

Total Quality Management, Vol. 11, pp. 849-856 
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 Η προηγούμενη κακή εμπειρία από την εφαρμογή αποτυχημένων 

προγραμμάτων ποιότητας ή την διαχείριση με σκοπιμότητες, και τέλος, 

 
 Η έλλειψη πίεσης από την μεριά των πελατών ή των ανταγωνιστών για την 

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης. 

 

 Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι υπάρχουν αρκετοί ενδοιασμοί αναφορικά με τη 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, οι οποίοι 

δημιουργούνται τόσο μέσα από τα πλαίσια της επιχείρηση όσο και από 

εξωτερικούς παράγοντες. Ωστόσο, αργά ή γρήγορα οι επιχειρήσεις θα 

συνειδητοποιήσουν ότι προς το συμφέρον τους είναι να κινηθούν προς την 

ολοκλήρωση, η οποία θα τις ανταμείψει σε πολλούς τομείς.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

 «Case Study»  
 

                     
 

Του ομίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  
 

 

8.1 Γενικά 

 
Η Βιοµηχανική Μονάδα SUNLIGHT του Οµίλου Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 

δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής και διανοµής Ολοκληρωµένων 

Ενεργειακών Συστηµάτων και Συσσωρευτών Ειδικών Προδιαγραφών, από το 

1991. Η εργοστασιακή µονάδα βρίσκεται στο Ν. Όλβιο της Ξάνθης και αποτελεί 

µία από τις πιο εξειδικευµένες µονάδες παραγωγής συσσωρευτών στην Ευρώπη. 

 

Φωτογραφίες από το εργοστάσιο της SunLight στο Ν.Όλβιο της Ξάνθης 
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Οι στεγασµένοι χώροι της βιοµηχανικής µονάδας φθάνουν τα 35.000 τετρ. 

µέτρα ενώ η συνολική επιφάνεια της έκτασης είναι 142.000 τετρ. µέτρα. Στο 

συγκρότηµα λειτουργεί επίσης και τµήµα Ανάπτυξης και Έρευνας. Οι εργαζόµενοι 

ανέρχονται στους 410 εκ των οποίων ένα µεγάλο ποσοστό είναι απόφοιτοι 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης. 

 

Η Βιοµηχανική Μονάδα SUNLIGHT ειδικεύεται στον σχεδιασµό και την 

παραγωγή συσσωρευτών και συστηµάτων παραγωγής ενέργειας για ένα µεγάλο 

φάσµα εφαρµογών που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις κάθε τοµέα εφαρµογών. Συγκεκριµένα, στην βιοµηχανική µονάδα 

κατασκευάζονται συσσωρευτές υποβρυχίων, τορπιλών και ειδικών στρατιωτικών 

εφαρµογών, συσσωρευτές Νικελίου-Καδµίου, Μολύβδου ανοικτού τύπου PzS και 

OPzS και τέλος Μολύβδου κλειστού τύπου. 

 

Παράλληλα, υπάρχουν γραµµές παραγωγής και συναρµολόγησης για 

αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα παραγωγής ενέργειας, τροφοδοτικά 

τηλεπικοινωνιακών εφαρµογών, βιοµηχανικούς φορτιστές, ηλεκτροπαραγωγά 

ζεύγη και συστήµατα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS. 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι η Βιοµηχανική Μονάδα 

SUNLIGHT έχει συνάψει δύο σηµαντικές συνεργασίες στρατηγικής σηµασίας 

παγκόσµιας εµβέλειας µε τις εταιρίες HDW/FS – η µεγαλύτερη κοινοπραξία 

εταιριών στην κατασκευή συµβατικών υποβρυχίων στον κόσµο- και την ATLAS 

ELEKTRONIK GmbH -παγκόσµιος ηγέτης στην κατασκευή τορπιλών- για την 

κατασκευή και προµήθεια συσσωρευτών υποβρυχίων και τορπιλών. 

 

Η Ανώτατη ∆ιοίκηση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει καθιερώσει και τηρεί 

ένα τεκµηριωµένο Ενοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης για την Ποιότητα (ISO 

9001:2000), το Περιβάλλον (14001:1996) και την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην 

Εργασία (OHSAS 18001:1999), το οποίο δύναται να εξελιχθεί ώστε να καλύψει 

και απαιτήσεις νέων συστηµάτων διαχείρισης. 

 

Η δραστηριότητά της εκτείνεται σε 35 χώρες ενώ στο πελατολόγιό της 

περιλαµβάνονται ∆ηµόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισµοί, Σώµατα Στρατού, 

Βιοµηχανίες, Τηλεπικοινωνιακοί φορείς και Κατασκευαστικές εταιρίες. Το ∆ίκτυο 
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∆ιανοµής της περιλαµβάνει τοπικά γραφεία και εταιρίες εισαγωγής και διανοµής 

σε όλο τον κόσµο. 

 

 

8.2 Ιστορικά στοιχεία 
 

1977: Ίδρυση της Βιοµηχανικής Μονάδας SUNLIGHT 

1991: Εξαγορά της βιοµηχανικής µονάδας από την εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 

και επέκταση τωνδραστηριοτήτων της στον τοµέα της άµυνας 

1992: Παραγωγή των συσσωρευτών λιθίου για αµυντικές εφαρµογές 

1995: Σχεδιασµός και παραγωγή ξηρών στοιχείων χλωρίου-ψευδαργύρου φιλικές 

προς το περιβάλλον (χωρίς υδράργυρο) 

1996: Πιστοποίηση κατά ISO-9002 (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας) 

1996: Παραγωγή συσσωρευτών για τις βαρέως τύπου τορπίλες SUT και SST4 

1997: Πιστοποίηση κατά ISO-9001 (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας) 

1998: Σχεδιασµός και παραγωγή συσσωρευτών για τορπίλες τύπου ΜΚ 46 

1999: Συναρµολόγηση συσσωρευτών για αεροπορικές εφαρµογές 

2000: ∆ηµιουργία γραµµής παραγωγής συσσωρευτών υποβρυχίων 

2001: Πιστοποίηση κατά ISO-14001 (Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) 

2001: Νέα γραµµή παραγωγής ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

2001: Νέα γραµµή παραγωγής για Αυτόνοµα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 

Παραγωγής Ενέργειας 

2002: Νέα γραµµή συναρµολόγησης για τροφοδοτικά τηλεπικοινωνιακών 

εφαρµογών 

2002: Νέα γραµµή παραγωγής για συσσωρευτές µολύβδου κλειστού τύπου 

2004: Πιστοποίηση κατά OHSAS 18001 (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγιεινής και 

Ασφάλειας στην Εργασία) 

2004: Νέα γραµµή παραγωγής τορπιλών τεχνολογίας αργύρου-ψευδαργύρου 
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8.3 Διαχείριση Ποιότητας 

 
Αναγνωρίζοντας την αξία της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων με στόχο την 

απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της, η Βιομηχανική Μονάδα SUNLIGHT, 

εγκατέστησε το 1995, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές 

Πρότυπο ISO 9002/EN 29002 το οποίο καλύπτει την παραγωγική δραστηριότητα 

και τις παρεχόμενες από την βιομηχανία υπηρεσίες. 

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της βιομηχανικής μονάδας να 

εξελίξει και να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα της παραγωγής, αποφασίστηκε 

το 1997 να επεκταθεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με την πιστοποίηση ISO 

9001/EN 29001. 

Βάσει του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η Βιομηχανική Μονάδα 

SUNLIGHT: 

 Προσδιορίζει τις διεργασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή του συστήματος 

και στην συνέχεια τις εφαρμόζει σε όλη την οργανωτική της δομή.  

 Καθορίζει τα κριτήρια και τις μεθόδους που είναι αναγκαία και ικανά, ώστε να 

διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία και ο αποτελεσματικός έλεγχος των 

διεργασιών. 

 Εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων και πληροφοριών για την 

υποστήριξη και παρακολούθηση των διεργασιών.  

 Παρακολουθεί, μετράει και αναλύει τις διεργασίες. 

 Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των προβλεπόμενων 

αποτελεσμάτων των διεργασιών και την συνεχή βελτίωσή τους.  

 

 Η συνεχής προσπάθειά της εταιρίας για βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων της αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας της, που υπαγορεύεται από την 

ηθική δέσμευση απέναντι στους πελάτες της. 
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8.4 Διαχείριση Περιβάλλοντος 

 
Το Βιομηχανικό Συγκρότημα SUNLIGHT σέβεται τις διαχρονικές 

ανθρώπινες και φυσικές αξίες όπως η υγεία του προσωπικού και το περιβάλλον. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει εγκαταστήσει από το 2001 και εφαρμόζει Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποβλήτων κατά ISO 14001. Η πιστοποίηση και 

εφαρμογή του ISO 14001 έγινε από την ΤUV Cert. 

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι μια σειρά δομημένων 

διαδικασιών για την παρακολούθηση και βελτίωση των επιδράσεων που τα 

προϊόντα, οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες ενός βιομηχανικού συγκροτήματος 

έχουν στο περιβάλλον και στον εργαζόμενο. 

 

Ο κατάλληλος σχεδιασμός και λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και 

των παραγωγικών διεργασιών έχουν σαν αποτέλεσμα: 

  Την απόλυτη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους, 

κανονισμούς και οδηγίες 

 Την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος 

 Την διατήρηση της φυσιογνωμίας της περιοχής 

 Την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και εκπομπών ρύπων στο 

περιβάλλον 

  Την αποτελεσματική και οικονομική χρήση των υδάτινων και ενεργειακών 

πόρων 

 Την ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον 

 Την ασφαλή απόθεση διαφόρων τύπων στερεών αποβλήτων 

 

 Η Βιομηχανική Μονάδα SUNLIGHT αποδεικνύει έμπρακτα, μέσω του 

σεβασμού για την προστασία του περιβάλλοντος, την ευαισθησία που την 

διακρίνει για τον άνθρωπο, που είναι άλλωστε και η κινητήρια δύναμή της στην 

καθημερινή καταξίωσή της σε ηγέτη στον χώρο των σύγχρονων τεχνολογιών στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 
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8.5 Το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης  

 
Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης με το ISO 14000, η εταιρία είχε την 

ευκαιρία να εντοπίσει τα πολλά κοινά σημεία των δύο προτύπων, τα οποία 

δημιουργούσαν πρόσφορο έδαφος για τη δημιουρία ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης. Σε αυτό ενέταξε και το σύστημα για τη διαχείριση της 

υγιεινής και ασφάλειας του εργαζομένου, το οποίο με τη σειρά του ταιριάζει σε 

πολλά με τα άλλα συστήματα. Έτσι, το ολοκληρωµένο Ενοποιηµένο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης που εφαρμόζεται από την Sunlight απαρτίζεται από τα παρακάτω 

τρία επιµέρους συστήµατα: 

 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO 

9001:2000) 

• Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO 

14001:1996) 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (σύµφωνα µε το 

διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:1999) 

 

 Η Διοίκηση κάνοντας την αντιστοιχία μεταξύ των τριών συστημάτων 

εντόπισε τις διαδικασίες που μπορούν να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, και 

έτσι όρισε τις ελάχιστες διαδικασίες του ενοποιημένου συστήματος οι οποίες 

απεικονίζονται στη συνέχεια: 

 

Πίνακας 3: Αντιστοίχιση των απαιτήσεων των προτύπων 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ISO 9001, ISO 14001 ΚΑΙ OHSAS 18001 

“ISO 9001:2000” “ISO 14001:1996” “OHSAS 18001:1999” 

MIN 
Διαδικασίες 
Ενοποιημένου 
Συστήματος 

       
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  

       
ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΕΙΣΑΓΩΓΗ        
ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 0.1          
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΩΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 0.2          
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ISO 
9004 0.3          
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 0.4          
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1   1  
ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 1.1          
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1.2         
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚ
Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚ
Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3  
ΣΔΠ 4 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΠΔ 4 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 
ΣΔΥΑΕ 4  

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.1 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.1 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.1  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 4.2          
ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 4.2.1 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΠΔ 4.4.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 4.4.4  

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 4.2.2 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΠΔ 4.4.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 4.4.4  

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 4.2.3 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 4.4.5 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.4.5 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΡΧΕΙΩΝ 4.2.4 ΑΡΧΕΙΑ 4.5.3 

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΡΧΕΙΩΝ 4.5.3 

4 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΝΕΣ 4.4.1 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΝΕΣ 4.4.1  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4.2 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΥΑΕ 4.2  

    
ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΝΕΣ 4.4.1 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΝΕΣ 4.4.1  

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ 
ΠΕΛΑΤΗ 5.2 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 4.3.1 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ, 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤ
ΗΤΑΣ 4.3.1 11 

    

ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΆΛΛΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.3.2 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΆΛΛΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.3.2 8 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 5.3 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4.2 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΥΑΕ 4.2  

ΣΧΕΔΙΑΣΗ 5.4 ΣΧΕΔΙΑΣΗ 4.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4.3  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚ
ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 5.4.1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚ
ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 4.3.3 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 4.3.3  

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΣΔΠ 5.4.2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
Α 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4.3.4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΑΕ 4.3.4  

ΕΥΘΥΝΕΣ, 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5.5 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.1 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.1  

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.5.1 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΝΕΣ 4.4.1 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΝΕΣ 4.4.1  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.5.2          
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5.5.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4.4.3 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ
ΚΗ ΚΑΙ 4.4.3 10 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΑΠΌ ΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5.6 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΑΠΌ ΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4.6 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΑΠΌ ΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4.6  

ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 5.6.1          
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ 
ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 5.6.2          
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 
ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 5.6.3          
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΟΡΩΝ 6 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΝΕΣ 4.4.1 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΝΕΣ 4.4.1  

ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΠΟΡΩΝ 6.1          
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 6.2          
ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 6.2.1          
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.2.2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟ
ΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 4.4.2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 4.4.2 6 

ΥΠΟΔΟΜΗ 6.3 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΝΕΣ 4.4.1 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΝΕΣ 4.4.1  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.4          
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 7 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4.4 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4.4  

    
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.4.6 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 4.4.6  

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 7.1 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.4.6 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 4.4.6  

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 7.2          
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
Σ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 7.2.1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 4.3.1 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ, 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤ
ΗΤΑΣ 4.3.1  

    

ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΆΛΛΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.3.2 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΆΛΛΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.3.2  

    
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.4.6 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 4.4.6  

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 7.2.2 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.4.6 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 4.4.6  

    
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 4.3.1 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ, 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤ
ΗΤΑΣ 4.3.1  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 7.2.3 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ
Σ 4.4.3 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ
ΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4.4.3  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7.3          
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
ΜΟΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7.3.1 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.4.6 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 4.4.6 9 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7.3.2          
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
Α ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7.3.3          
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7.3.4          
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 
ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7.3.5          
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 
ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7.3.6          
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 
ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7.3.7          
ΑΓΟΡΕΣ 7.4 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.4.6 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 4.4.6  

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΓΟΡΩΝ 7.4.1          
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΓΟΡΩΝ 7.4.2          
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 
ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΠΟΥ 
ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ 7.4.3          
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7.5 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.4.6 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 4.4.6  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7.5.1          
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7.5.2          
ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ 
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗ
ΤΑ 7.5.3          
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΛΑΤΗ 7.5.4          
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 7.5.5          
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ
ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 7.6 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ
ΗΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 4.5.1 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 4.5.1 1 
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ΜΕΤΡΗΣΗ, 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 8 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 4.5 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.5  

ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 8.1 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ
ΗΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 4.5.1 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 4.5.1  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ
ΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 8.2          
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 8.2.1          
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 8.2.2 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΣΠΔ 4.5.4 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙ
Σ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 4.5.4 2 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ
ΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.2.3 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ
ΗΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 4.5.1 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 4.5.1  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ
ΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 8.2.4          

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜ
ΕΝΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 8.3 

ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 4.5.2 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ,Σ
ΥΜΒΑΝΤΑ, ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ, 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ 
ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.5.2 5 

    

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙ
Α ΚΑΙ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 4.4.7 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤ
ΗΤΑΣ 4.4.7 7 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 8.4 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ
ΗΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 4.5.1 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 4.5.1  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 8.5 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4.2 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΥΑΕ 4.2  

ΔΙΑΡΚΗΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 8.5.1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
Α 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4.3.4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΑΕ 4.3.4  

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 8.5.2 

ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 4.5.2 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ,Σ
ΥΜΒΑΝΤΑ, ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ, 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ 
ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.5.2 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 8.5.3         

3 
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Η συµβατότητα των παραπάνω προτύπων παρέχει στην εταιρεία την 

δυνατότητα καθιέρωσης ενός ενοποιηµένου συστήµατος το οποίο ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις και των τριών προτύπων. 

 

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους η ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει 

εγκαθιδρύσει ένα τεκµηριωµένο Ενοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης είναι ώστε :

   

• να προσδιορίζει τις απαραίτητες διεργασίες, τη σειρά, αλληλεπίδραση και 

συµβατότητα αυτών και να τις εφαρµόζει σε όλη την έκταση του συγκροτήµατος 

της 

• να εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας τους και τη διατήρησή 

τους 

• να προσδιορίζει τους πόρους και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 

εφαρµογή, διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση του Συστήµατος και να εξασφαλίζει 

την διαθεσιµότητα τους 

• να εξασφαλίζει τον έλεγχο αυτών των διεργασιών (παρακολούθηση, µέτρηση, 

ανάλυση) µε σκοπό την συµµόρφωση του Συστήµατος µε τις απαιτήσεις των 

αντίστοιχων προτύπων και τη συνεχή του βελτίωση 

• να λαµβάνει µέτρα για τη συνεχή βελτίωση του Συστήµατος. 

 
Η δοµή και η τεκµηρίωση του Ενοποιημένου Συστήµατος το οποίο η 

Γερµανός Α.Β.Ε.Ε. έχει εισάγει, εφαρµόζει, τηρεί και βελτιώνει συνεχώς 

αποτελείται από τα ακόλουθα: 

 

• ∆ήλωση Πολιτικής της Εταιρείας (ποιότητα, περιβάλλον, Υ&ΑΕ) 

• Εγχειρίδιο Ενοποιηµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

• Τεκµηριωµένες ∆ιαδικασίες και σχετικά Έντυπα 

• Υλικό Υποδοµής (διαγράµµατα ροής διεργασιών, σχέδια, οδηγίες εργασίας, 

µέθοδοι και οδηγίες ελέγχου, τεχνικές προδιαγραφές υλικών και προϊόντων, 

προγράµµατα ποιότητας, πρότυπα κ.τ.λ.) 

• Αρχεία 

 

 Το ενοποιημένο σύστημα απεικονίζεται διαγραμματικά παρακάτω: 
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Εικόνα 2: Το Ενοποιημένο Σύστημα 

 

 

Διαρκής βελτίωση του Ενοποιημένου 
Συστήματος Διαχείρισης για την 
Ποιότητα, Περιβάλλον, Υ&ΑΕ 

 
 
 
 
 
   Απαιτήσεις από: 
 
   - Πελάτες 
 
   - Ισχύουσα  
     Νομοθεσία για  
     Περιβάλλον & 
     ΥΑ&Ε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   -Ικανοποίηση 
    Πελάτων 
 
-Συμμόρφωση 
 με την  
 ισχύουσα 

   νομοθεσία 

Ευθύνη της 
Διοίκησης 

Διαχείριση 
πόρων 

Μέτρηση 
ανάλυση 

Υλοποίηση Προϊόντος - 
Εφαρμογή & Λειτουργία

Προϊόν Εισερχόμενα Εξερχόμενα 

 

 

8.6 Διαδικασία ολοκλήρωσης των συστημάτων 

 
 Το βιομηχανικό συγκρότημα Sunlight του ομίλου Γερμανός ήταν ήδη 

πιστοποιημένο με το ISO 9001, όταν αποφάσισε να προβεί και στην απόκτηση 

της πιστοποίησης με βάση το πρότυπο ISO 14001. Έτσι, για τη δημιουργία του 

ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης για την ποιότητα και το περιβάλλον 

ακολουθήθηκε συγκεκριμένη διαδικασία από την Διοίκηση της εταιρίας, έτσι 

ώστε να ενταχθούν οι απαιτήσεις του νέου προτύπου στις ήδη υπάρχουσες του 

ISO 9001. Συγκεκριμένα, η εταιρία έκανε τα παρακάτω βήματα. 

 

8.6.1 Δέσμευση της Διοίκησης 

 Το πρώτο βήμα ήταν να δεσμευτεί η Διοίκηση για τη δημιουργία ενός 

ενοποιημένου συστήματος. Η δέσμευση αυτή σήμαινε την ανάπτυξη, εφαρµογή 

και συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος µέσω: 

• της διατύπωσης της πολιτικής για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υ&ΑΕ 

• της διατύπωσης αντικειµενικών σκοπών και στόχων 
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• της κατανοµής και ανάληψης ευθυνών 

• της διεξαγωγής εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων 

• της εξασφάλισης αναγκαίων πόρων 

• της κοινοποίησης όλων των ανωτέρων εντός του οργανισµού 

 

 Απώτερος στόχος της Εταιρείας είναι η µέγιστη ικανοποίηση του πελάτη 

µέσω της εκτέλεσης όλων των εργασιών µε τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα 

και χρόνο, χωρίς ατύχηµα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία 

ή/και το περιβάλλον. 

 

8.6.2 Εμπλουτισμός του οργανογράμματος 

 Κατόπιν, εμπλουτίστηκε το ισχύον οργανόγραμμα της επιχείρησης με τα 

επιπλέον επιμέρους τμήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την υγιεινή 

και ασφάλεια των εργαζομένων. Το νέο οργανόγραμμα απεικονίζεται στη 

συνέχεια: 

 

Εικόνα 3: Το οργανόγραμμα του βιομηχανικού συγκροτήματος 
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8.6.3 Διατύπωση της πολιτικής για το περιβάλλον 

 Πέραν της πολιτικής για την ποιότητα που ήταν ήδη διατυπωμένη, η 

Διοίκηση της εταιρίας όρισε και την πολιτική της για το περιβάλλον. Το 

περιεχόμενο των δύο πολιτικών είναι: 

 

α) Πολιτική Ποιότητας 
Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με 

τον Πρόεδρο της εταιρίας Π. Γερμανό συνοψίζεται στα εξής σηµεία: 

 

• Παροχή προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες 

των πελατών της, στις αυξανόµενες απαιτήσεις τους, µε κόστος 

αντιπροσωπευτικό της αξίας τους. 

 

• Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της Ποιότητας των προϊόντων της και των 

∆ιεργασιών της. 

 

Για την υλοποίηση της παραπάνω Πολιτικής Ποιότητας, η εταιρεία ζητά 

και γνωρίζει πως έχει, την συµµετοχή όλων των εργαζοµένων, οι οποίοι 

χρησιµοποιώντας τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύστηµα ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας σαν καθηµερινό εργαλείο, συµβάλλουν αποφασιστικά - ο καθένας στον 

τοµέα του - στην πρόοδο της εταιρείας και στην εξυπηρέτηση των πελατών της. 

 

Τέλος, η εταιρεία διαθέτοντας τους απαραίτητους οικονοµικούς και 

ανθρώπινους πόρους, παρέχοντας την δυνατότητα συνεχούς επιµόρφωσης και 

εξασφαλίζοντας τα µέσα που απαιτούνται, εγγυάται την υποστήριξη της 

διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας. 

 
β) Περιβαλλοντική Πολιτική 

Το βιοµηχανικό συγκρότηµα SunLight της εταιρείας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ" 

αναγνωρίζει την προστασία του περιβάλλοντος ως σηµαντικότατη απαίτηση της 

εποχής, ακρογωνιαία ανάγκη κι απαραίτητη απαίτηση για την λειτουργία του. Με 

αυτές τις αρχές όλο το βιοµηχανικό συγκρότηµα SunLight εστιάζει την προσοχή 

του στον εναρµονισµό των ανθρώπινων αναγκών µε την προστασία του 
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οικολογικού συστήµατος της γης, στην ανθρωποκεντρική λειτουργία του και στον 

τρόπο συµπεριφοράς του µε περιβαλλοντική συνείδηση. 

 

Με σκοπό την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων αναπτύχθηκε η 

περιβαλλοντική πολιτική στην οποία λαµβάνει µέρος µε συναίσθηση ευθύνης 

κάθε µέλος του βιοµηχανικού συγκροτήµατος SunLight και στηρίζεται στις 

παρακάτω αρχές. 

 

1. Συµµόρφωση µε τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόµους - κανονισµούς - 

οδηγίες. 

2. Συνεχής προσπάθεια µείωσης των παραγοµένων αποβλήτων και εκποµπών στο 

περιβάλλον. 

3. Εξασφάλιση αποτελεσµατικής χρήσης πόρων όπως νερό και ηλεκτρισµός. 

4. Σχεδιασµός της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των παραγωγικών 

διεργασιών µας µε τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και να µην 

αλλοιώνεται η φυσιογνωµία της περιοχής. 

5. Ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων και υλικών συσκευασίας φιλικών προς το 

περιβάλλον. 

6. Λήψη πρακτικών µέτρων για τον έλεγχο και την ασφαλή διάθεση διαφόρων 

τύπων απόβλήτων. 

7. Συνεχή βελτίωση δια µέσου του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

8. Ξεκίνηµα και ενθάρρυνση της επικοινωνίας σε θέµατα περιβάλλοντος. Η 

συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της περιβαλλοντικής µας επίδοσης στηρίζεται σε 

τεχνικές καινοτοµίες, στην ενθάρρυνση των εργαζοµένων µε σκοπό την επίτευξη 

των περιβαλλοντικών στόχων και στην διάθεση των απαραίτητων ανθρώπινων και 

οικονοµικών πόρων. 

 

Το βιοµηχανικό συγκρότηµα SunLight της εταιρείας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ" 

δηµοσιοποιεί πληροφορίες για την περιβαλλοντική του πολιτική και συνεργάζεται 

µε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς. 

 

8.6.4 Ορισμός του εκπροσώπου για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και 

του υπευθύνου για τη διαχείριση του ενοποιημένου συστήματος 

Έπειτα η εταιρία όρισε τον εκπρόσωπό της για τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος, ο οποίος μαζί με την ομάδα του είναι υπεύθυνοι για τη 
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συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου. Αυτός, μαζί με τον υπεύθυνο για 

την ποιότητα είναι υπόλογοι σε ένα πρόσωπο, τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης 

Συστηµάτων, ο οποίος αποτελεί τον εκπρόσωπο της εταιρίας για την οµαλή 

λειτουργία και συµβατότητα των τριών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης µεταξύ τους.  

 

Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Συστηµάτων, υποστηριζόµενος από τους 

Υπεύθυνους των τριών επιµέρους συστηµάτων, τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον 

Γιατρό Εργασίας: 

 Εξασφαλίζει ότι εγκαθίστανται, εφαρµόζονται και τηρούνται οι διεργασίες – 

διαδικασίες που απαιτούνται για το Ενοποιηµένο Σύστηµα, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα ISO 9001: 2000, ISO 14001 / 1996, OHSAS 18001 / 1999 καθώς και 

την συµβατότητα των τριών Συστηµάτων µεταξύ τους 

 Εξασφαλίζει ότι ο σχεδιασµός του Ενοποιηµένου Συστήµατος ικανοποιεί σε 

συνεχή βάση τις απαιτήσεις των Προτύπων και των αντικειµενικών σκοπών και 

στόχων. 

 ∆ίνει αναφορά στην Ανώτατη ∆ιοίκηση σχετικά µε την επίδοση και τυχόν 

ανάγκη για βελτίωση του Ενοποιηµένου Συστήµατος. 

 Εισηγείται στην Ανώτατη ∆ιοίκηση σχετικά µε τους απαιτούµενους πόρους 

(προσωπικό, εκπαίδευση, εξοπλισµός, τεχνογνωσία, κ.α.). 

 Βρίσκεται σε διασύνδεση µε τρίτους (εκτός οργανισµού), για θέµατα που 

σχετίζονται µε το Σύστηµα (π.χ. Οργανισµό Πιστοποίησης). 

 Συντονίζει τις εργασίες των υπευθύνων των τριών συστηµάτων. 

 Σε συνεργασία µε τον Τεχνικό Ασφαλείας µεριµνά ώστε να υπάρχει πρόληψη 

κινδύνου και ιδιαίτερα σχέδια δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

(επικινδυνότητας). 

 Ελέγχει την οµαλή λειτουργία και την εκτέλεση των εργασιακών υποχρεώσεων 

του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας. 

 Εξασφαλίζει την ενηµέρωση όλου του εµπλεκόµενου προσωπικού για τις 

διαδικασίες που απαιτούνται για το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆). 

 Συντονίζει και συµµετέχει στην διεξαγωγή των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων. 

 Συντονίζει τις δραστηριότητες προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών. 

 

Την άµεση ευθύνη για τα θέµατα της Υ&ΑΕ έχει η Ανώτατη ∆ιοίκηση µε 

αναπληρωτή και σύµβουλο τον τεχνικό ασφαλείας της εταιρείας, όπως έχει 
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ορισθεί και κοινοποιηθεί στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, στην οποία 

υπάγεται η έδρα της εταιρείας. 

 

8.6.5 Δημιουργία του εγχειριδίου του ενοποιημένου συστήματος 

Κατόπιν, η Διοίκηση της Sunlight δημιούργησε το Εγχειρίδιο του 

Ενοποιηµένου Συστήµατος. Στο εγχειρίδιο περιγράφεται το αντικείµενο του 

Συστήµατος που εφαρµόζει και διατηρεί η εταιρία. Επίσης, εκφράζεται η πολιτική 

της εταιρείας για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υ&ΑΕ και περιγράφονται 

οι βασικές αρχές για την υλοποίηση της. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις 

τεκµηριωµένες διαδικασίες που έχει καθιερώσει, τηρεί και εφαρµόζει η εταιρεία 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τριών προτύπων δίνοντας έµφαση στις 

αλληλεπιδράσεις των διεργασιών του Συστήµατος. Τέλος, κάθε μοναδικό στοιχείο 

των προτύπων αποτελεί μια ξεχωριστή ενότητα στο εγχειρίδιο. 

  

8.6.6 Εκπαίδευση του προσωπικού 

Έπειτα, η εταιρία δραστηριοποιήθηκε για την εκπαίδευση των 

εργαζομένων της πέρα από την πλευρά της ποιότητας και σε θέματα που αφορούν 

το περιβάλλον. Η Διοίκηση έχει κατανοήσει ότι το εργατικό δυναμικό της 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και τη 

σωστή περιβαλλοντική διαχείριση, έτσι ώστε να μην παραβιάζονται οι 

περιβαλλοντικοί κανόνες, αλλά και να ελαχιστοποιούνται τα περιβαλλοντικά 

ατυχήματα, κι γι’αυτό δίνει μεγάλη σημασία στη σωστή και συνεχή εκπαίδευσή 

του.   

  

Έτσι, η Sunlight αξιολογεί τις ικανότητες και την επάρκεια του 

προσωπικού της, καθώς και την ανάγκη εκπαίδευσης του όσον αφορά 

δραστηριότητες µε επίπτωση στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, στο 

περιβάλλον και στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

 

Υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ικανότητας και της επάρκειας του 

προσωπικού είναι οι προϊστάµενοι των διαφόρων τµηµάτων. Παράλληλα, σχετικές 

πληροφορίες αντλούνται από τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων και 

των ετήσιων ανασκοπήσεων. Όποτε κρίνεται απαραίτητο δηµιουργούνται και 

αρχεία αξιολόγησης των εργαζοµένων. 
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Σε τακτά χρονικά διαστήµατα δροµολογούνται εκπαιδεύσεις του 

προσωπικού εντός του οργανισµού. Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης του Συστήματος σε 

συνεννόηση µε τους προϊσταµένους των διαφόρων τµηµάτων αποφασίζουν από 

κοινού για τα θέµατα των εκπαιδεύσεων καθώς και για τις οµάδες των 

εκπαιδευόµενων λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα διαφορετικά επίπεδα ευθύνης, 

ικανότητας, µόρφωσης. Στόχοι των εκπαιδεύσεων είναι: 

 

• Εξασφάλιση της ικανότητας του προσωπικού το οποίο εκτελεί εργασίες οι οποίες 

επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση του 

πελάτη. 

• Εξασφάλιση της ικανότητας του προσωπικού το οποίο εκτελεί εργασίες οι οποίες 

αφορούν δραστηριότητες µε επίπτωση στην ΥΑΕ, στο περιβάλλον 

• Ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων σε θέµατα ΥΑΕ, περιβάλλοντος και 

ποιότητας. 

• Κατανόηση της σπουδαιότητας της συµµόρφωσης προς την πολιτική ΥΑΕ, 

περιβάλλοντος και ποιότητας της εταιρείας και τα οφέλη από τη βελτιωµένη 

ατοµική επίδοση 

• ∆ιαπίστωση των συνεπειών της απόκλισης από συγκεκριµένες διαδικασίες οι 

οποίες επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος, την ΥΑΕ και το περιβάλλον. 

• ∆ιαλεύκανση των ρόλων και ευθυνών του προσωπικού στην επίτευξη της 

ικανοποίησης των απαιτήσεων των συστηµάτων 

 

Όποτε κρίνεται αναγκαίο πραγµατοποιείται και συµµετοχή οµάδας 

εργαζοµένων σε σεµινάρια εκτός του εργοστασιακού χώρου µε εισηγητές 

εξωτερικούς συνεργάτες. 

 

8.6.7 Καθορισμός μεθοδολογίας υλοποίησης εσωτερικής επιθεώρησης  

Η εταιρεία καθόρισε τον τρόπο σχεδίασης και διεξαγωγής εσωτερικών 

επιθεωρήσεων οι οποίες έχουν στόχο να επαληθεύσουν την τήρηση και 

αποδοτικότητα του Συστήµατος και να βοηθήσουν στην βελτίωσή του, µέσω 

διορθωτικών ενεργειών όταν διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση ή δυσλειτουργία. 

Παράλληλα, τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων παρέχουν 

πληροφορίες στην ∆ιοίκηση κατά την ανασκόπηση του Συστήµατος. 
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Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις υποδιαιρούνται στις εξής κατηγορίες: 

• Τµηµάτων, για το σύνολο ή για µέρος των διαδικασιών ή οδηγιών που 

εφαρµόζονται σ’ αυτά. 

• ∆ιαδικασιών ή οδηγιών που εφαρµόζονται σε περισσότερα από ένα τµήµατα 

• Προϊόντος ή προϊόντων, για την επιβεβαίωση της συµµόρφωσης µε τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του πελάτη και για την διαπίστωση της πλήρους 

εφαρµογής και τήρησης των αντίστοιχων διαδικασιών του Συστήµατος που 

σχετίζονται µε την παραγωγή του. 

• ∆ιεργασιών του Συστήµατος.  

 

Ο σχεδιασµός του προγράµµατος, η έκταση, η συχνότητα και τα σηµεία 

εστίασης της εσωτερικής επιθεώρησης βασίζονται στα αποτελέσµατα 

προηγούµενων επιθεωρήσεων, σε ειδικές απαιτήσεις, στο περιεχόµενο της 

γραπτής εκτίµησης επικινδυνότητας, στην περιβαλλοντική σηµασία και 

σπουδαιότητα της προς επιθεώρηση δραστηριότητας και στην ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

 

Υπεύθυνοι για τον σχεδιασµό και την διεξαγωγή των εσωτερικών 

επιθεωρήσεων είναι ο Υ∆Σ, ο Υ∆Π, ο ΥΠ∆ και ο ΥΥΑΕ. Τα προγράµµατα 

επιθεωρήσεων, το αντικείµενο επιθεώρησης καθώς και τα αποτελέσµατα των 

εσωτερικών επιθεωρήσεων καταγράφονται σε ειδικά έντυπα που προβλέπονται 

από την σχετική διαδικασία και τηρούνται τα σχετικά αρχεία από τον Υ∆Σ. 

 

Σε περίπτωση που από την ανάλυση των αποτελεσµάτων των εσωτερικών 

επιθεωρήσεων είτε προκύπτουν µη-συµµορφώσεις ως προς την τήρηση 

διαδικασιών και οδηγιών, είτε εµφανίζεται ότι δεν επιτυγχάνονται οι σκοποί και οι 

στόχοι του Συστήµατος, συντάσσεται και προωθείται αναφορά µη-συµµόρφωσης 

στους αρµόδιους για λήψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών και τήρηση σχετικού 

αρχείου ευθύνεται ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης του Συστήματος. 
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8.6.8 Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες για όλα τα συστήματα 

 Πέρα από τη διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις μη 

συμμορφώσεων σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, ορίστηκαν 

από την εταιρία και οι ενέργειες για μη συμμορφώσεις αναφορικά με το 

περιβάλλον. Έτσι, ανάλογα με την περίπτωση γίνονται τα παρακάτω. 

  

 Σε περίπτωση που ο Ποιοτικός Έλεγχος ανακαλύψει µη συµµόρφωση, 

ενηµερώνονται τα Τµήµατα ∆ιαχείρισης Συστηµάτων, Προµηθειών και Αποθήκης 

της εταιρείας. Σε ειδικό έντυπο καταγράφεται η µη συµµόρφωση και διάφορα 

σχόλια-υποδείξεις προς τον Προµηθευτή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να 

αποστείλει εγγράφως στο τµήµα προµηθειών τον τρόπο διαχείρισης της µη 

συµµόρφωσης. Το follow up της όλης διαδικασίας και την ενηµέρωση του 

Υπεύθυνου Διαχείρισης του Συστήματος έχει ο Υπεύθυνος του Τµήµατος 

Προµηθειών. 

 

Παράλληλα το µη συµµορφούµενο υλικό σηµαίνεται µε ευδιάκριτο τρόπο 

ώστε να αποφευχθεί η χρήση ή εφαρµογή του και µεταφέρεται σε ειδικό χώρο 

προσωρινής αποθήκευσης. Τον έλεγχο της ολοκλήρωσης της συστηµατικής 

διευθέτησης της δέσµευσης του µη συµµορφούµενου υλικού την έχει ο Υπεύθυνος 

Διαχείρισης του Συστήματος. 

 

Για όσες µη συµµορφώσεις εισερχοµένων υλικών ευθύνεται ο µεταφορέας ο 

Υπεύθυνος Αποθήκης αποστέλλει στον µεταφορέα επιστολή διαµαρτυρίας µε 

επισυναπτόµενο φωτογραφικό υλικό. Το follow up της όλης διαδικασίας για 

αυτού του είδους τις µη συµµορφώσεις το έχει ο Υπεύθυνος Αποθήκης. 

 

 Όταν ανακαλυφθεί µη συµµόρφωση σε ηµιέτοιµο ή έτοιµο προϊόν, ο 

Ποιοτικός Έλεγχος καταγράφει τη µη συµµόρφωση, η οποία κοινοποιείται στον 

Υπεύθυνο Διαχείρισης του Συστήματος και στον υπεύθυνο παραγωγής για 

περαιτέρω επεξεργασία. Το follow up της υλοποίησης της προτεινόµενης 

ενέργειας είναι ευθύνη του Υπευθύνου Παραγωγής. 

 

Ευθύνη του εκάστοτε Υπεύθυνου Παραγωγής είναι και η λήψη των 

κατάλληλων µέτρων ώστε το µη συµµορφούµενο προϊόν να αποκλειστεί από τα 

επόµενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. την περίπτωση που επιδιορθωθεί 
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το µη συµµορφούµενο προϊόν, τότε τηρούνται αρχεία που αποδεικνύουν τη 

συµµόρφωση του επιδιορθωµένου µε τις απαιτήσεις. Τα εν λόγω αρχεία τηρούνται 

από τον Ποιοτικό Έλεγχο. 

 

 Οι µη συµµορφώσεις που άπτονται των περιβαλλοντικών θεµάτων 

διαπιστώνονται κυρίως κατά τη διάρκεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ή 

επεξεργασίας και ανάλυσης των αποτελεσµάτων διαφόρων περιοδικών µετρήσεων. 

∆εν αποκλείεται να γίνει και κάποια υπόδειξη στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης από οποιονδήποτε εργαζόµενο για εµφάνιση µη συµµόρφωσης. 

 

Από τη στιγµή που καταγραφεί η µη συµµόρφωση, ο Υπεύθυνος 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του 

Συστήματος και τον Υπεύθυνο του Τµήµατος, στο οποίο αντιστοιχεί η µη 

συµµόρφωση, συµφωνούν για τα αίτια και τον τρόπο άρσης αυτών. Ευθύνη της 

υλοποίησης των συµφωνηθέντων ενεργειών έχει ο εκάστοτε Υπεύθυνος Τµήµατος 

και το follow up υπάγεται στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Το 

αποτέλεσµα κοινοποιείται στη Γενική ∆ιεύθυνση για ενδεχόµενες πρόσθετες 

ενέργειες. 

 

Μία φορά κάθε 15 ηµέρες ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Συστήματος 

συσκέπτεται µε τον Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου και τους υπευθύνους των 

διαφόρων τµηµάτων και ανασκοπούν από κοινού τις µη συµµορφώσεις, 

συζητώντας ταυτόχρονα για λήψη πρόσθετων προληπτικών µέτρων για το µέλλον. 

Τα αποτελέσµατα αυτών των συναντήσεων κοινοποιούνται στη Γενική ∆ιεύθυνση 

για ενδεχόµενες πρόσθετες ενέργειες και τηρούνται αρχεία. 

 

8.6.9 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση για όλα τα συστήματα 

Τέλος, η ∆ιοίκηση της εταιρίας επέκτεινε την ανασκόπηση και σε θέματα 

του περιβάλλοντος. Η εταιρία ανασκοπεί ετησίως (συνήθως στις αρχές κάθε έτους) 

και όποτε άλλοτε κρίνει απαραίτητο το Σύστηµα ώστε να διαπιστώνει συνεχώς την 

καταλληλότητα, την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του καθώς και τη 

δυνατότητα βελτίωσής του. Για την ανασκόπηση του Ενοποιηµένου Συστήµατος 

εξετάζονται και αξιολογούνται πληροφορίες οι οποίες λαµβάνονται: 
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• Από τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων και των προηγούµενων 

ανασκοπήσεων 

• Από τους δείκτες µέτρησης της απόδοσης του Ενοποιηµένου Συστήµατος 

(παράπονα πελατών, διορθωτικές ενέργειες προς προµηθευτές, ποσοστό 

ανακύκλωσης αποβλήτων, φορτίο µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, 

αναγκαιότητα- εξασφάλιση και διάθεση πόρων, στατιστικές ατυχηµάτων που 

περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε την σοβαρότητα και την συχνότητα 

αυτών). 

• Από την καταλληλότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των 

προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών που διεξήχθησαν από την προηγούµενη 

ανασκόπηση. 

• Από αναφορές-παρατηρήσεις ή/και υποδείξεις από αρµόδιους εξωτερικούς 

φορείς ή/και από το αρµόδιο προσωπικό της εταιρείας. 

 

Τα αποτελέσµατα των ανασκοπήσεων αποτελούν τη βάση για τη λήψη 

αποφάσεων και την εισαγωγή µέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

του Συστήµατος, τη βελτίωση του προϊόντος σε σχέση µε τις απαιτήσεις του 

πελάτη, τις ανάγκες της Εταιρείας σε πόρους, τις πιθανές ανάγκες αλλαγής της 

Πολιτικής και των αντικειµενικών σκοπών και στόχων της Εταιρείας. 

 

Τα τελικά συµπεράσµατα της ανασκόπησης του Συστήµατος, οι αποφάσεις 

που λαµβάνονται και οι υπεύθυνοι υλοποίησης τους καταγράφονται και 

κοινοποιούνται στο εµπλεκόµενο προσωπικό. 

 

 Η διαρκής βελτίωση σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων που προσπαθεί να επιτύχει η εταιρία μέσα από 

συγκεκριμένες διαδικασίες του ενοποιημένου συστήματος απεικονίζεται 

διαγραμματικά παρακάτω: 
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Εικόνα 4: Διαρκής βελτίωση ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και 

ασφάλειας  

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΗΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΥΑ&Ε 

ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΥΑ&Ε 

  

 

8.7 Οφέλη από την ενοποίηση 
 

 Η δημιουργία του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης ήταν ένα πολύ 

καλό βήμα για την πορεία της επιχείρησης. Το νέο σύστημα επέφερε σημαντικές 

βελτιώσεις σε πολλούς τομείς με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητάς της 

εταιρίας και τη βελτίωση της εικόνας της προς τα έξω.  

 

 Πρώτιστα, το Ενοποιημένο Σύστημα συντέλεσε στη μείωση της 

γραφειοκρατίας. Ο αριθμός των εγγράφων που διακινούνται περιορίστηκε 

σημαντικά, καθώς πολλές διαδικασίες ενοποιήθηκαν.  Αν και τα έγγραφα του ISO 

9001 που διακινούνται είναι εκ των πραγμάτων περισσότερα, καθώς αυτά 

επεκτείνονται σε όλη την παραγωγή, ωστόσο ο συνολικός αριθμός τους μειώθηκε 

αφού πλέον τα περισσότερα είναι κοινά με αυτά του ISO 14001. 
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 Παράλληλα, ευθυγραμμίστηκαν οι αντικειμενικοί στόχοι και οι 

διαδικασίες σε διαφορετικές λειτουργικές περιοχές. Οι σκοποί που θέτει η 

εταιρεία περιλαμβάνουν και την ποιότητα, και το περιβάλλον, και την υγιεινή και  

ασφάλεια των εργαζομένων και προκύπτουν από: 

• τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε το προϊόν και τον πελάτη 

• τις τεχνολογικές επιλογές και εξελίξεις 

• τις οικονοµικές και λειτουργικές απαιτήσεις 

• τους σηµαντικότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες 

• τους κινδύνους για την Υ&ΑΕ 

• τις νοµικές και άλλες απαιτήσεις 

• τις απόψεις και υποδείξεις των ενδιαφεροµένων µερών 

 Έτσι, οι στόχοι πλέον είναι κοινοί σε κάθε κομμάτι της επιχείρησης και 

σχετίζονται με την παραγωγή τόσο ποιοτικών προϊόντων, όσο και φιλικών προς το 

περιβάλλον. 

 

 Επιπλέον, πλεονέκτημα από την δημιουργία του Ενοποιημένου 

Συστήματος αποτελεί η μείωση των ελέγχων στα διάφορα τμήματα της 

παραγωγικής διαδικασίας. Η πιστοποίηση με το ISO 14001 απαιτεί ορισμένες 

διαδικασίες να πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο, γεγονός που 

περιορίζει τους ελέγχους, καθώς τηρούνται κανόνες αναφορικά με τον τρόπο 

παραγωγής. Για παράδειγμα, ενώ πριν την υιοθέτηση του ISO 14001 η εταιρία 

ήταν υποχρεωμένη να κάνει εκτεταμένους ελέγχους σχετικά με την ρύπανση που 

προκαλεί ο τρόπος παραγωγής, πλέον με το ενοποιημένο σύστημα οι έλεγχοι 

έχουν περιοριστεί, καθώς η επιχείρηρη πρέπει να τηρεί ορισμένα επιτρεπτά όρια 

μόλυνσης.  

 

 Επιπρόσθετα, όφελος αποτελεί η ανάθεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε 

συγκεκριμένα πρόσωπα και η ύπαρξη ενός ατόμου για το χειρισμό του 

Ενοποιημένου Συστήματος. Αυτός είναι ο Υπεύθυνος για τη Διαχείριση του 

Ενοποιημένου Συστήματος, ο οποίος σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των 

Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος  και Ποιότητας λαμβάνει τις τελικές 

αποφάσεις για τη σωστή λειτουργία του Συστήματος. Ο Υπεύθυνος είναι ο 

αντιπρόσωπος για όλα τα ISO, γεγονός που δεν δημιουργεί αντιγνωμίες και 
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συνεπώς προβλήματα από την ύπαρξη πολλών ατόμων για την εφαρμογή και 

λειτουργία των συστημάτων.  

 

 Τέλος, η ολοκλήρωση των συστημάτων συνέβαλε στην αύξηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Η SunLight φροντίζει 

πλέον για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, για τον περιορισμό των ρυπών που 

δημιουργεί και για την ύπαρξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους 

εργαζομένους της. Όλα αυτά έχουν βελτιώσει το προφίλ της στους εξωτερικούς 

τωρινούς και μελλοντικούς συνεργάτες της, όσο και στο ίδιο το εργατικό δυναμικό 

της. Δικαίως, λοιπόν, το μέλλον της SunLight διαφαίνεται λαμπρό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

  

«Συμπεράσματα» 

 
 Από την θεωρητική προσέγγιση του θέματος της ολοκλήρωσης των 

συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, 

παρατηρούμε ότι η ολοκλήρωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την 

πορεία μιας επιχείρηση, καθώς τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολυάριθμα και 

οι ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη σε νέες αγορές πολλές. 

 

 Η διαδικασία ενοποίησης των δύο συστημάτων που θα ακολουθηθεί από 

την κάθε επιχείρηση είναι δεδομένη και το μοτίβο πάνω στο οποίο πρέπει να 

κινούνται είναι συγκεκριμένο. Όπως αναφέρουν οι περισσότεροι μελετητές του 

θέματος, για μια σωστή ολοκλήρωση η οποία θα αποφέρει καρπούς τόσο εντός 

όσο και εκτός του οργανισμού, αυτό που απαιτείται πρώτιστα είναι  

ευαισθητοποίηση από την πλευρά της Διοίκησης και δέσμευση όλων των 

εμπλεκομένων μερών για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η 

επιτυχημένη ολοκλήρωση αποτελεί υπόθεση όλων των μελών μιας επιχείρησης, 

από την Ανώτατη Διοίκηση μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο. 

 

 Πραγματοποιώντας την ανάλυση της εταιρίας SunLight, διαπιστώσαμε ότι 

στην πράξη τα πράγματα δεν διαφέρουν και πολύ, και ότι μάλλον η θεωρία 

επαληθεύεται. Η Διοίκηση της εταιρίας δεν αντιμετώπισε δυσκολίες και 

προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ενοποίησης, καθώς υπήρχε επαρκής 

ενημέρωση για την όλη διαδικασία, η συμμετοχή και των επικεφαλείς και των 

εργαζομένων ήταν καθοριστικής σημασίας και υπήρχε γενικότερα η προδιάθεση 

για περαιτέρω εξέλιξη μέσω της δημιουργίας του ενοποιημένου συστήματος. 

 

 Η ιδέα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ήρθε όταν η 

εταιρία αποφάσισε να αποκτήσει πέρα της πιστοποίησης του πρότυπο ISO 9001 

και την πιστοποίηση του ISO 14001, ώστε τα προϊόντα που παράγει να πληρούν 

όλες τις προδιαγραφές για ένα καθαρό περιβάλλον. Για την δημιουργία του 

ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης πρώτο μέλημά της Διοίκησης ήταν να 
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εντοπίσει τα κοινά σημεία των προτύπων Διαχείρισης της Ποιότητας και του 

Περιβάλλοντος και πάνω σε αυτά να χτίσει τον κορμό του νέου συστήματος. Έτσι, 

αφού η Διοίκηση βρήκε πρόσφορο έδαφος, καθώς οι κοινές διαδικασίες των δύο 

προτύπων ήταν αρκετές, ξεκίνησε την διαδικασία της ενοποίησης. 

 

 Η διαδικασία ενοποίησης που εφαρμόσθηκε από την SunLight συμπίπτει 

με τη διαδικασία που αναφέραμε στη θεωρία, γεγονός που φανερώνει ότι όλα τα 

βήματα που ακολουθούνται είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν, και ότι όλα 

αποτελούν μια αλυσίδα για μια επιτυχημένη ολοκλήρωση. Έτσι, αυτά που 

απαιτούνται είναι δέσμευση της Διοίκησης, ξεκάθαρη διατύπωση των πολιτικών 

για την ποιότητα και το περιβάλλον, ορισμός υπευθύνων για την διαχείριση της 

ποιότητας και του περιβάλλοντος, καθώς και εκπροσώπου για τη διαχείριση του 

ενοποιημένου συστήματος, δημιουργία του ενοποιημένου εγχειριδίου στο οποίο 

θα διατυπώνονται οι διαδικασίες τεκμηρίωσης, συνεχής εκπαίδευση και 

ενημέρωση του προσωπικού, διενέργεια ελέγχων και εσωτερικών επιθεωρήσεων 

για τον εντοπισμό μη συμμορφώσεων και διόρθωση αυτών και τέλος την 

πραγματοποίηση ανασκόπησης για τον εντοπισμό της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος, καθώς και τις προοπτικές για συνεχή βελτίωση. 

 

Η διαδικασία ενοποίησης που ακολούθησε η Sunlight αποδείχθηκε 

επιτυχημένη κι αυτό διαφαίνεται από την πληθώρα των πλεονεκτημάτων που 

απολαμβάνει η εταιρία. Περιορίστηκε η γραφειοκρατία, μειώθηκαν οι έλεγχοι στα 

διάφορα τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας, συγκεκριμενοποιήθηκαν οι 

αντικειμενικοί της στόχοι, ξεκαθαρίστηκαν οι αρμοδιότητες του κάθε 

εργαζομένου, και τέλος αυξήθηκε η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της 

εταιρίας. Το βασικότερο όφελος όμως που αποκόμισε είναι η βελτίωση της 

εξωτερικής της εικόνας, που συμβάλει στην σύσφιξη των υπάρχουσων 

συνεργασιών αλλά και στην τοποθέτηση ισχυρών θεμελίων για τη δημιουργία 

μελλοντικών.  

 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι το βιομηχανικό συγκρότημα Sunlight 

αποτελεί μια ιδανική περίπτωση εφαρμογής του ενοποιημένου συτήματος, καθώς 

εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα βήματα για μια σωστή ολοκλήρωση. Για το λόγο 

αυτό επωφελείται και των ποικίλων πλεονεκτημάτων που προκύπτουν. Ωστόσο, 

σίγουρα θα υπάρχουν και περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες αποκλίνουν από 
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τη συνήθη διαδικασία, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα και να 

καθυστερούν τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης. 

 

Θα συμβουλεύαμε λοιπόν τις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να προβούν 

στην δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης να ενημερωθούν 

πρώτιστα επαρκώς για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν και να 

δώσουν την απαραίτητη προσοχή σε κάθε βήμα της διαδικασίας, καθώς όλα τα 

βηματά αποτελούν μια αλυσίδα και εάν κάποιο από αυτά δεν εφαρμοστεί σωστά, 

τότε ενδέχεται η διαδικασία ενοποίησης να αποτύχει και να προκύψουν 

προβλήματα που θα θέσουν σε κίνδυνο την πορεία αλλά και την βιωσιμότητα 

μιας  επιχείρησης.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

 

 «Επίλογος» 

 
 Η έξαρση του ανταγωνισμού τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει την προσοχή 

των επιχειρήσεων στην ποιότητα των προϊόντων που παράγουν, ώστε να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη τοπική και διεθνή αγορά. Από την 

άλλη το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος προστάζει 

την πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 14001. Επομένως, η συνύπαρξη των δύο 

συστημάτων στους κόλπους μιας επιχείρησης γίνεται συνεχώς μια 

πραγματικότητα. 

 

 Ωστόσο, τα πολλά κοινά σημεία στις απαιτήσεις των δύο προτύπων θέτουν 

τις βάσεις για τη δημιουργία ενός Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, το 

οποίο θα περικλείει στοιχεία και των δύο και θα οδηγεί και στην παραγωγή 

ποιοτικών προϊόντων που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών, 

αλλά και στη χρήση μεθόδων παραγωγής με το λιγότερο δυνατό κόστος για το  

περιβάλλον και την μεγαλύτερη ασφάλεια για το εργατικό δυναμικό. 

 

 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο της 

ολοκλήρωσης των δύο συστημάτων, καθώς τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από 

την ύπαρξη του ενοποιημένου συστήματος είναι ποικίλα. Βελτιώνεται η 

αποδοτικότητα της επιχείρησης, μειώνονται σημαντικά τα διάφορα κόστη, 

οργανώνονται καλύτερα οι διαδικασίες, ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες του κάθε 

εργαζομένου και γενικότερα βελιώνεται η συνολική της εικόνα τόσο εντός όσο και 

εκτός του οργανισμού.  

 

 Ολοένα μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων προχωρεί στη δημιουργία ενός 

Ενοποιημένου Συστήματος. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 

βιομηχανικού συγκροτήματος SunLight του ομίλου Γερμανός, στο οποίο 

αναφερθήκαμε διεξοδικά παραπάνω, και από το οποίο μπορούμε να εξάγουμε 

σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί 
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για μια σωστή ενοποίηση, καθώς και για τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν 

από την ολοκλήρωση των δύο συστημάτων.    

 

Επομένως, η επιλογή ανήκει πλέον στις επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει 

να κινηθούν προς τη νέα κατεύθυνση, να δημιουργήσουν δηλαδή το Ενοποιημένο 

Σύστημα Διαχείρισης, και να μην παραμείνουν στις συνήθειες του παρελθόντος 

αγνοώντας τα νέα δεδομένα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Με τον τρόπο αυτό 

θα ισχυροποιήσουν την επιχειρηματική τους οντότητα και θα εξασφαλίσουν τον 

αναγκαίο εξωστρεφή χαρακτήρα και την απαραίτητη ανάπτυξη, ώστε να 

ισχυροποιήσουν το ρόλο τους σε νέες αγορές, εξυπηρετώντας όχι μόνο τα 

επιχειρηματικά τους σχέδια αλλά και την οικονομική διείσδυση της χώρας στις 

περιοχές αυτές.  
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