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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιταχυνόμενη συνειδητοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ σχεδιασμένων και 

φυσικών συστημάτων αυξάνει τις πιέσεις σε βιομηχανίες και κυβερνήσεις για 

περιστολή των δραστηριοτήτων που βλάπτουν το περιβάλλον. Η βιομηχανία κάτω 

από την πίεση για διαχείριση της περιβαλλοντικής επίδρασης των δραστηριοτήτων 

της επεξεργάζεται λύσεις για την βελτίωση της αποδοτικότητας και την σύγχρονη 

παραμονή σε ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια οικονομία. Η προστασία του 

περιβάλλοντος γενικά λειτουργεί μακροπρόθεσμα προς όφελος της επιχείρησης και 

του κοινωνικού συνόλου, αν και βραχυπρόθεσμα θεωρείται στοιχείο κόστους και άρα 

μείωσης της ανταγωνιστικότητας. Προσεγγιστικές μέθοδοι για την ταυτόχρονη 

προστασία του πλανήτη και την αύξηση της παραγωγικότητας περιλαμβάνουν 

νομοθεσίες για το περιβάλλον και τεχνικές διοίκησης, όπως πρόλημη ρύπανσης, 

σχεδίασμά για το περιβάλλον, και περιβαλλοντική διοίκηση ολικής ποιότητας.

Για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων περιβαλλοντικής επίδοσης, είτε για 

προϊόντα είτε για επιχειρήσεις, η βιομηχανία χρειάζεται συστήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, τα οποία ως μοντέλα ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής για την 

προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να εφαρμοστούν από κάθε επιχείρηση, και 

όπως τα συστήματα ποιότητας, να υποστηρίξουν την πρόοδο ως προς την επίτευξη 

του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης (Sustainable Development). Η αρχή της αειφόρου 

ανάπτυξης που ορίστηκε από την Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και 

Ανάπτυξης, αποτελεί πλέον αποδεκτή φιλοσοφία πολιτικών και ηγετών βιομηχανίας, 

και αναφέρεται στην διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων για την ικανοποίηση 

τρεχουσών αναγκών ώστε οι πόροι να διατηρούνται για μελλοντική χρήση, 

επιβιώνοντας με το εισόδημα της γής παρά κατατρώγοντας το κεφάλαιό της. 

Αποτέλεσμα της εφαρμογής της είναι η κληροδότηση στις επόμενες γενειές εκτός 

του επίκτητου πλούτου που περιλαμβάνει κτίρια, δρόμους, συγκοινωνίες, κλπ., και του 

φυσικού πλούτου, όπως καθαρά και επαρκή αποθέματα νερού, γόνιμη και 

καλλιεργήσιμη γή, πλούσια πανίδα, χλωρίδα, οικοσυστήματα, και άφθονα δάση.

Για την αειφόρο ανάπτυξη, περιβαλλοντικά κριτήρια ολοκληρώνονται σε οικονομικές 

πρακτικές ώστε να εξασφαλίζεται από επιχειρησιακές στρατηγικές η ταυτόχρονη 

ικανοποίηση της ανάγκης της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης και της συντήρησης 

του φυσικού κεφαλαίου για το μέλλον. Συνέπεια είναι επερχόμενες αλλαγές σε
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κοινωνικά θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ελάττωσης όζοντος, προστασίας 

υδάτινων πόρων, χρήσης πρώτων υλών και διαχείρισης απορριμάτων, καθώς και σε 

διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, οικονομικές και πολιτικές διατάξεις. Η βιομηχανία 

επηρεάζοντας τις πηγές πρώτων υλών, τις διαδικασίες κατασκευής και διανομής, τις 

αντιδράσεις των καταναλωτών και τις μεθόδους διάθεσης αποβλήτων, είναι σε θέση 

να αλλάξει και να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των δραστηριοτήτων της, 

με αποτέλεσμα λιγότερους νομοθετικούς ελέγχους, υγιέστερη επικοινωνία με την 

κοινότητα και τελικά ένα διαρκές βιομηχανικό και κοινωνικό μέλλον για όλους.

Τα διεθνή Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που αναπτύσσονται τα τελευταία 

τρία χρόνια, παρέχουν το μέσο διασφάλισης της επίδοσης των συστημάτων περιβαλ

λοντικής διαχείρισης, ολοκληρώνοντας κριτήρια προστασίας περιβάλλοντος στα κρι

τήρια επίδοσης της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον παρέχουν τη δομή για 

τον προσανατολισμό της χρήσης επιχειρηματικών πόρων λαμβάνοντας υπόμη όλο το 

εύρος των υπαρχόντων και πιθανών περιβαλλοντικών επιδράσεων μέσω αξιόπιστων 

διοικητικών διαδικασιών. Η πιστοποίηση κατά τα πρότυπα από την άλλη πλευρά 

εξασφαλίζει εξωτερική διαφάνεια, διαβεβαιώνει την δέσμευση και την επίδοση της 

επιχείρησης παρέχοντας διαφοροποίηση στην αγορά για όσους ικανοποιούν τα 

κριτήρια, και διάκριση σαν ανταμοιβή στους πρόθυμους να τα ικανοποιήσουν. Λόγω 

του εθελοντικού τους χαρακτήρα τα Πρότυπα Συστημάτων Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης αποτελούν για τη βιομηχανία βάση ιδιο-ρύθμισης για συνεχή βελτίωση 

περιβαλλοντικής επίδοσης μέσω των διαδικασιών επιθεώρησης και ανασκόπησης.

Πρόσφατα βιομηχανικά ατυχήματα με σημαντικές ανθρώπινες και περιβαλλοντικές 

απώλειες, αποδεικνύουν ότι η νομοθεσία μόνη της δεν επαρκεί για την αποτροπή του 

περιβαλλοντικού υποβιβασμού. Τα πρότυπα ενσωματώνουν προληπτικές στρατηγικές 

για την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε η συμμόρφωση με τους κανονισμούς να 

αποτελεί φυσικό αποτέλεσμα της διοίκησης μαζί με την ενημέρωση, ευαισθησία, 

ετοιμότητα, μεγαλύτερη αξιοπιστία και συνέπεια στην ικανοποίηση περιβαλλοντικών 

σκοπών, καθώς και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητα της επιχείρησης να 

προλαμβάνει ατυχήματα. Ουσιαστικά κάθε επιχείρηση καλείται να αναγνωρίσει τα 

περιβαλλοντικά της θέματα, να καθιερώσει σκοπούς και στόχους, να δευσμευτεί σε 

αποτελεσματικές και αξιόπιστες διαδικασίες και συνεχιζόμενη βελτίωση, καθώς και 

να αφυπνίσει όλο το προσωπικό σε θέματα πληροφόρησης και προσωπικής 

υπευθυνότητας για την περιβαλλοντική επίδοση της επιχείρησης. Μακροπρόθεσμα η
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εφαρμογή προτύπου υπόσχεται να δημιουργήσει στέρεα βάση για αξιόπιστη και 

συνεπή διαχείριση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει τις έννοιες και τα πρότυπα 

συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και τα στάδια για την ανάπτυξη ενός 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14000, και επιπλέον 

να διερευνήσει την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στην ελληνική βιομηχανία 

αναζητώντας τους κρίσιμους παράγοντες εφαρμογής του ISO 14001. Ετσι στα πλαίσια 

αυτής της εργασίας αρχικά αναπτύσσονται οι αρχές και τα πρότυπα συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, BS 7750 και EMAS και συγκρίνονται μεταξύ 

τους, στη συνέχεια αναλύονται τα στοιχεία του προτύπου ISO 14000 σχετικά με την 

αξιολόγηση της οργάνωσης και των προϊόντων και την αποτίμηση του κύκλου ζωής, 

και συζητούνται τα στάδια για την ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά το πρότυπο ISO 14000 όπως η περιβαλλοντική πολιτική, ο σχεδιασμός, η 

εφαρμογή και λειτουργία, ο έλεγχος και η διορθωτική δράση και η διοικητική 

ανασκόπηση. Μετά την βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα πρότυπα, τα οφέλη και τα 

νομικά θέματα από την πιστοποίηση κατά ISO 14000, την ολοκλήρωση των 

συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, και υγιεινής και ασφάλειας, την 

διαπίστευση των επιθεωρητών, την τυποποίηση των προμηθευτών και εργολάβων και 

την δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην πιστοποίηση διεθνώς, ακολουθεί έρευνα 

για την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στις ελληνικές εταιρείες.

Οι κρίσιμοι παράγοντες για την υιοθέτηση του προτύπου ISO 14001 αναζητήθηκαν 

μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων με ερωτηματολόγιο σύνομης δεκαπέντε 

παραγόντων ομαδοποιημένων σε τρεις κατηγορίες—παράγοντες αγοράς, οικονομικοί, 

χρηματοοικονομικοί παράγοντες και επιχειρησιακοί παράγοντες—που απευθύνθηκε σε 

πέντε εταιρείες, συγκεκριμμένα Siemens Τήλε Βιομηχανική ΑΕ, Ιντρακομ ΑΕ, ΕΚΟ - 

Ελληνικά Διυλιστήρια και Χημικά Μακεδονίας ΑΒΕΕ, Χημικές Βιομηχανίες Βορείου 

Ελλάδος ΑΕ και ΕΑΒΟ- Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΕ. Τα αποτελέσματα 

συγκρίθηκαν με αντίστοχη έρευνα της εταιρείας Arthur D. Little σε επιχειρήσεις των 

ΗΠΑ, και απέδειξαν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα 

θεωρούν σημαντική την εφαρμογή του ISO 14001 με σπουδαιότερους παράγοντες την 

βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης, την μείωση του κόστους παραγωγής 

και τη βελτίωση της ποιότητας, και την απόδειξη της ύπαρξης προσοχής προς το 

περιβάλλον.
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2. ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πολλοί διεθνείς οργανισμοί, όπως το International Chamber of Commerce (ICC), 

Business Council of Sustainable Development (BCSD), Chemical Industry Association 

(CIA), European Petrloleum Industry Association (EUROPIA), έχουν θεσπίσει αρχές 

και κατευθυντήριες οδηγίες για ορθή περιβαλλοντική διαχείριση, που περιλαμβάνουν 

τα παρακάτω κοινά σημεία:

• Δήλωση πολιτικής που αποδεικνύει την συνολική δέσμευση της επιχείρησης στη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, περιλαμβάνοντας διατήρηση και 

προστασία των φυσικών πόρων, ελαχιστοποίηση αποβλήτων, έλεγχο ρύπανσης και 

συνεχιζόμενη βελτίωση

• Σύνολο από σχέδια και προγράμματα για την εφαρμογή της πολιτικής σε όλη την 

επιχείρηση, περιλαμβάνοντας την προώθηση του προγράμματος σε προμηθευτές 

και πελάτες

• Ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών σχεδίων στις καθημερινές λειτουργίες της 

επιχείρησης, με ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών για την 

ελαχιστοποίηση της επίδρασης της επιχείρησης στο περιβάλλον

• Μέτρηση της επίδοσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε σχέση με τα σχέδια 

και προγράμματα, διαδικασίες επιθεώρησης και ανασκόπησης για την επίτευξη της 

πολιτικής

• Παροχή πληροφόρησης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για τη βελτίωση της 

κατανόησης περιβαλλοντικών θεμάτων, δημοσίευση αποτελεσμάτων περιβαλ

λοντικής επίδοσης της επιχείρησης

Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται σε μία συστηματική και δομημένη προσεγγιστική 

μέθοδο διοίκησης περιβαλλοντικής επίδοσης, η διαγραμματική παρουσίαση της 

οποίας φαίνεται στο Σχήμα 1. Οι απαιτήσεις για τα κριτήρια και τα μέτρα περιβαλ

λοντικής επίδοσης καθορίζονται από την νομοθεσία, τους πελάτες, την επιχείρηση 

και τους άλλους ενδιαφερομένους. Η ανώτατη διοίκηση λαμβάνει στρατηγικές 

αποφάσεις και θεσπίζει πολιτική, τα μεσαία στελέχη ερμηνεύουν την πολιτική σε 

συγκεκριμμένους σκοπούς και στόχους, και τέλος το προσωπικό εφαρμόζει τα σχέδια 

για την επίτευξη των στόχων βάσει λειτουργικών οδηγιών. Οι δραστηριότητες 

εφαρμόζονται, ελέγχονται, επαληθεύονται και μετρώνται για την υλοποίηση των 

σχεδίων. Η επιθεώρηση της προόδου ως προς την πολιτική χρησιμεύει στην εκτίμηση
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της συμμόρφωσης και η ανώτατη διοίκηση κρίνει την πρόοδο και τα αποτελέσματα 

της επιθεώρησης. Ετσι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης αναφέρεται στο 

τμήμα του συνολικού συστήματος διοίκησης της επιχείρησης, το οποίο περιλαμβάνει 

την οργανωτική δομή, τις ευθύνες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις μεθόδους και 

τους αναγκαίους πόρους για του καθορισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

πολιτικής της επιχείρησης.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ · ΠΕΛΑΤΕΣ · ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ · ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ= 
Απαιτήσεις περιβαλλοντικής επίδοσης

Επιχειρησιακό μοντέλο

Ανασκόπηστ Ανώτατη Διοίκηση
θεσπίζει
πολιτική

τ

Επιθεώρηση Μεσαία στελέχη
συμφωνούν 
για σκοπούς 
& στόχους

εφαρμόζει
λετουργικές

Μετρήσεις <— Επαλήθευση - Ελεγχος - Δραστηριότητες <— οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σχήμα 1. Διαγραμματική αναπαράσταση συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης σε συσχέτιση με επιχειρησιακό μοντέλο [1]
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3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3.1 Ιστορική Εξέλιξη Ποοτύπων

Η παγκόσμια έξαρση των περιβαλλοντικών θεμάτων στη δεκαετία του 80 με 

πρωταγωνιστές την μείωση του ατμοσφαιρικού όζοντος, την ολική αύξηση της 

θερμοκρασίας, την καταστροφή των δασών, την απειλή εξαφάνισης σπάνιων 

βιολογικών ειδών, κλπ., οδήγησε τους αντιπροσώπους πολλών χωρών σε συνάντηση 

στο Μόντρεαλ το 1987 για τον περιορισμό των χημικών ενώσεων που καταστρέφουν 

το όζον. Στούς Πίνακες 1 & 2 συνομίζονται στοιχεία για τις εκπομπές αερίων που 

ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και για τις πηγές εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα που αποτελεί το 55% των συνολικών αερίων εκπομπών [1],

Πίνακας 1. Αέριες εκπομπές θερμοκηπίου κατά περιοχή 1985

Η.Π.Α. 21 %
Αναπτυγμένες χώρες 27 %
Λοιπές αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες 23 %
Ανατολική Ευρώπη/Ρωσσία 22 %
Κίνα και Ασία 7 %

Πίνακας 2. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τομέα

Κτίρια 36 % θέρμανση 43%, οικοσυσκευές 20%, μύξη 14%, φωτισμός 
14%, θερμοσύφωνες 9%

Βιομηχανία 32 % κίνηση μηχανών και ηλεκτρισμός 32%, ατμός 27%, 
διεργασίες θέρμανσης 19%, πετρέλαιο 7%, φωτισμός 6%, 
τροφοδοσίες 6%, εργοστάσια 3%

Μεταφορές 32 % αυτοκίνητα 43%, ελαφρά φορτηγά 20%, μεγάλα φορτηγά 
14%, αεροπλάνα 14%, σιδηρόδρομοι/πλοία 7%, μη 
πετρελαιοκίνητα 2%
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Παράλληλα η συνειδητοποίηση της έλλειμης ενός διεθνούς δείκτη για την αποτίμηση 

της καλοπροαίρετης προσπάθειας των επιχειρήσεων για αξιόπιστη και συνεπή 

προστασία του περιβάλλοντος και η έλευση στις αρχές της δεκαετίας του 90 

ποικίλων εθνικών περιβαλλοντικών στάνταρντς στις περιοχές σήμανσης, περιβαλ

λοντικής διαχείρισης και εκτίμησης κύκλου ζωής προϊόντων, τα οποία λόγω 

ασυμβατότητας μεταξύ τους είχαν αρνητικές επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο, 

επισήμαναν την ανάγκη δημιουργίας διεθνών περιβαλλοντικών προτύπων. Τον Ιούνιο 

του 1991 τα Ηνωμένα Εθνη συνεκάλεσαν το Συνέδριο για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέϊρο της Βραζιλίας, όπου με τη συμμετοχή και 

αντιπροσώπων του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) συζητήθηκε η 

δημιουργία διεθνών περιβαλλοντικών προτύπων. Ο ISO, με την εμπειρία που διέθετε 

στην ανάπτυξη προτύπων διοίκησης ποιότητας της σειράς ISO 9000, δεσμεύτηκε για 

την δημιουργία προτύπων περιβαλλοντικής διοίκησης, και συγκρότησε συμβουλευτική 

επιτροπή με την ονομασία SAGE (Strategic Advisory Group on the Environment) για 

τη διερεύνηση της ανάγκης διεθνών προτύπων που προάγουν κοινή προσέγγιση στη 

περιβαλλοντική διαχείριση παρόμοια της διοίκησης ποιότητας, επαυξάνουν την 

ικανότητα της επιχείρησης για την βελτίωση και τη μέτρηση περιβαλλοντικής 

επίδοσης, και διευκολύνουν το εμπόριο απομακρύνοντας φραγμούς εμπορικών 

συναλλαγών. Τον Ιανουάριο 1993 το Συμβούλιο Τεχνικής Διοίκησης ΤΜΒ (Technical 

Management Board) του ISO ανέθεσε στην τεχνική επιτροπή TC 207 να αναπτύξει 

συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και εργαλεία σε διάφορες περιβαλλοντικές 

περιοχές. Αποτέλεσμα των εργασιών της TC 207 μέχρι το τέλος του 1995 ήταν η 

δημιουργία της σειράς προτύπων ISO 14000 που αριθμεί συνολικά 17 έγγραφα- 

μερικά από τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα- και καλύπτει τις 

περιοχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επιθεώρησης, σήμανσης, επίδοσης, 

αποτίμησης κύκλου ζωής, και άλλες. Τα πρότυπα αυτά αλληλοσυνδέονται, αλλά για 

την πιστοποίηση κατά ISO 14000 απαιτείται συμμόρφωση μόνο με το EMS πρότυπο— 

το ISO 14001.

Η επιτροπή SAGE χωρίστηκε σε έξι ομάδες υπό την ηγεσία ενός ανεξάρτητου 

κράτους-μέλους του ISO με τις εξής θεματικές περιοχές:

• Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης—Ηνωμένο Βασίλειο

• Επιθεώρηση Περιβάλλοντος—Ολλανδία
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• Περιβαλλοντική σήμανση—Καναδάς

• Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδοσης—Η.Π.Α.

• Αποτίμηση κύκλου ζωής—Η.Π.Α.

• Περιβαλλοντικά θέματα για πρότυπα προϊόντων—Γερμανία

Παρά την καθαρά διερευνητική φύση της SAGE ως προς την ανάγκη προτύπων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπήρξε απόκλιση των ομάδων που ανέπτυξαν τα δικά 

τους πρότυπα δίχως αρμοδιότητα. Επιπλέον η Μεγάλη Βρετανία εισήγαγε τα 

Βρετανικό Πρότυπο BS 7750 ως προσχέδιο του προτύπου συστήματος περιβαλ

λοντικής διαχείρισης, συγχρόνως με τα προσχέδια της Ιρλανδίας, Ν. Αφρικής, και 

Γαλλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβήτησαν την ανάπτυξη πρώιμων προτύπων 

στην διερευνητική φάση της SAGE, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πόλωση μεταξύ 

Η.ΠΑ. και κυρίως Ευρωπαϊκών χωρών ως προς την δημιουργία περιβαλλοντικών 

προτύπων ISO και να οριστεί ο Καναδάς στο ρόλο του γραμματέα της τεχνικής 

επιτροπής TC 207. Σκοπός των εργασιών της TC 207 ορίστηκε η τυποποίηση στο 

πεδίο περιβαλλοντικής διοίκησης, εργαλείων και συστημάτων, και για την ανάπτυξή 

τους δημιουργήθηκαν έξι υποεπιτροπές και μία ομάδα εργασίας στις οποίες 

ηγήθηκαν διάφορα κράτη-μέλη όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.

Το Βρετανικό Πρότυπο BS 7750 αναπτύσσονταν ήδη το 1991 όταν η επιτροπή SAGE 

διερευνούσε για τον ISO την προοπτική δημιουργίας πριβαλλοντικών προτύπων, και 

απετέλεσε το μοντέλο των εργασιών και κατά συνέπεια επηρέασε σημαντικά την 

προδιαγραφή ISO 14001. Οι Βρετανοί προηγήθηκαν για δεύτερη φορά στην ανάπτυξη 

προσχεδίων προτύπων του ISO, όπως και στην περίπτωση των προτύπων ISO 9000 

που βασίστηκαν στο βρετανικό πρότυπο διοίκησης ποιότητας BS 5750. Επιπλέον οι 

Βρετανοί έχουν ήδη αναπτύξει ένα προσχέδιο οδηγού για ασφάλεια και υγιεινή 

εργασίας, το BS 8750, που είναι πιθανό να επιλεγεί και πάλι απο τον ISO σαν 

μοντέλο ανάπτυξης προτύπων στην συγκεκριμμένη περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ακολουθώντας το BS 7750, με τον κανονισμό 1836/93/ΕΟΚ 

της 29ης Ιουνίου 1993 θέσπισε το Κοινοτικό Σχήμα Οικολογικής Διαχείρισης και 

Ελέγχου, EMAS (Eco-Management and Audit Scheme Regulation), το οποίο παρέχει 

ένα σύστημα διαχείρισης διεργασιών και ταυτόχρονα κανονισμών αντικειμενικών 

στόχων. Αντικειμενικός σκοπός του κοινοτικού σχήματος είναι η προώθηση της
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διαρκούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της βιομηχανίας καθώς και η 

ενημέρωση του κοινού ως προς αυτές, και βασίζεται στην αρχή της πρόλημης και την 

λογική ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η συμμετοχή των βιομηχανικών επιχειρήσεων 

στο σχήμα είναι εθελοντική ελπίζοντας σε πιθανές ωφέλειες από την λειτουργία σε 

συναινετική βάση με παράγοντα την ανταγωνιστικότητα και αναμένοντας περιβαλ

λοντική ευαισθητοποίηση με οδηγό την κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών.

Γραμματεία: Καναδάς

Υποεπιτροπή 1
Συστήματα
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Υποεπιτροπή 2 
Περιβαλλοντική 
Επιθεώρηση
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Υποεπιτροπή 3 
Περιβαλλοντική 
Σήμανση
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Υποεπιτροπή 4
Αξιολόγηση
Περιβαλλοντικής
Επίδοσης
Η.Π.Α.

Υποεπιτροπή 5 Υποεπιτροπή 6 Ομάδα Εργασίας
Αποτίμηση Οροι και Ορισμοί Περιβαλλοντικά
Κύκλου-Ζωής ΝΟΡΒΗΓΙΑ Θέματα Προτύπων
ΓΑΛΛΙΑ και Προϊόντων
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σχήμα 2: Δομή ISO/TC 207 [2]
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3.2 Σύνκοιση ISO 14001, BS 7750 και EMAS

Σύγκριση των τριών προτύπων παρέχεται στον Πίνακα 3 [2], Το πρότυπο ISO 14001 

συνομίζει προδιαγραφές μόνο διεργασιών και δρά συμπληρωματικά στην κρατική 

νομοθεσία, σε αντίθεση με τα BS 7750 και EMAS που είναι πλήρη πρότυπα με την 

έννοια ότι εφαρμόζοντάς τα η νομοθεσία δεν είναι πλέον απαραίτητη. Εκτός των 

απαιτήσεων για δήλωση περιβαλλοντικής πολιτικής, θέσπιση αντικειμενικών σκοπών 

και στόχων, αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, εκπαίδευση και τεκμηρίωση περιβαλλοντικών διεργασιών, που 

περιλαμβάνονται στο ISO 14001, τα άλλα δύο πρότυπα περικλείουν προδιαγραφές για 

συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, ενημέρωση για τους στόχους και 

επιτεύγματα στο κοινό, και διατήρηση περιεκτικών περιβαλλοντικών μητρώων.

Αν και δεν ορίζονται συγκεκριμμένα όρια ρύπων και αποβλήτων στα πρότυπα BS 

7750 και EMAS, η άμεση απαίτηση για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 

επίδοσης υποχρεώνει την επιχείρηση να παρακολουθεί στενά τα επίπεδα των ρύπων 

ή αποβλήτων προς το περιβάλλον και να εφαρμόζει μεθόδους μείωσής τους, 

ανεξάρτητα άν αυτά είναι ήδη εντός των νομικών ορίων και κανονισμών. Επιπλέον ο 

κανονισμός του EMAS απαιτεί η επιχείρηση να πληροφορεί το κοινό για τους 

αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της σε σχέση με το περιβάλλον και σε τακτά 

χρονικά διαστήματα να ενημερώνει για την πρόοδο της, επιτυχή και ανεπιτυχή, ως 

προς την ικανοποίηση αυτών των στόχων. Με την διαφάνεια σκοπών και στόχων το 

κοινό αφενός εξακριβώνει ποιές επιχειρήσεις έχουν θέσει τους περισσότερο αλλά και 

τους λιγότερο αυστηρούς στόχους για προστασία του περιβάλλοντος, και αφετέρου 

ασκεί πίεση στις επιχειρήσεις που έχουν χαλαρούς στόχους ή δεν ικανοποιούν τους 

αντικειμενικούς τους σκοπούς και στόχους.

Μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει διαμάχη στην συγγραφή των 

προτύπων για το περιβάλλον, που οφείλεται στην επιμονή των Ευρωπαίων για 

ολοκλήρωση στόχων επίδοσης και απαιτήσεων ενημέρωσης του κοινού στα πρότυπα 

ISO 14000, και στον ισχυρισμό των Αμερικανών για ύπαρξη προτύπων αποκλειστικά 

διεργασιών και όχι αντικατάσταση του νομικού πλαισίου των χωρών. Γεγονός είναι 

ότι γενικά το Ευρωπαϊκό σύστημα νομοθεσίας και κανονισμών είναι ασθενέστερο 

των Αμερικανικών συστημάτων, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι να επιθυμούν τα 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης να αποτελόσουν μέσο εφαρμογής των κρατικών 

κανονισμών. Οι περισσότερες μη Ευρωπαϊκές χώρες συμφωνούν με την Αμερικανική
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Πίνακας 3. Σύγκριση των ISO 14001, BS 7750 και EMAS

ISO 14001 BS 7750 EMAS

Τύπος
προτύπου

Εθελοντικό,
συναινετικό,
ιδιωτικού-τομέα
πρότυπο

Εθνικό, εθελοντικό 
πρότυπο

Ευρωπαϊκός
Κοινοτικός
κανονισμός

Εφαρμογή Εφαρμόζεται στο 
σύνολο ή σε μέρος 
της επιχείρησης, 
καθώς και σε μη 
βιομηχανικές 
επιχειρήσεις, όπως 
τοπικές κρατικές 
υπηρεσίες και μη 
κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς

Εφαρμόζεται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 
και σε άλλες 
ανεπτυγμένες 
χώρες, στο σύνολο 
ή σε μέρος της 
επιχείρησης, σε 
όλες τις δραστηριό
τητες και τομείς, σε 
μη βιομηχανικές 
επιχειρήσεις, όπως 
τοπικές κρατικές 
υπηρεσίες και μη 
κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς

Εφαρμόζεται στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση, 
σε συγκεκριμμένους 
χώρους 
βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων

Εστίαση Εστιάζει σε 
σύστημα 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και 
συνδέεται έμμεσα 
με περιβαλλοντικές 
βελτιώσεις

Εστιάζει σε 
σύστημα 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης με 
περιβαλλοντικές 
βελτιώσεις να 
προκύπτουν από το 
σύστημα

Εστιάζει σε 
βελτίωση 
περιβαλλοντικής 
επίδοσης ανά 
τοποθεσία και στην 
ενημέρωση του 
κοινού για 
βελτιώσεις

Αρχική
περιβαλλοντική
ανάλυση

Προτείνεται στα 
παραρτήματα, αλλά 
δεν απαιτείται στο 
πρότυπο

Προτείνεται αλλά 
δεν καθορίζεται στο 
πρότυπο

Απαιτείται στον 
κανονισμό
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Πίνακας 3. Σύγκριση των ISO 14001, BS 7750 και EMAS

Δεύσμευση Δέσμευση πολιτικής Δέσμευση πολιτικής Δέσμευση πολιτικής
πολιτικής για συνεχιζόμενη για συνεχιζόμενη για συνεχιζόμενη

βελτίωση του βελτίωση της βελτίωση της
συστήματος περιβαλλοντικής περιβαλλοντικής
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, για 
πρόλημη ρύπανσης 
και συμμόρφωση με 
κατάλληλη 
περιβαλλοντική 
νομοθεσία και 
εκούσιες δεσμεύσεις

επίδοσης επίδοσης και 
συμμόρφωση με 
κατάλληλη 
περιβαλλοντική 
νομοθεσία

Επιθεωρήσεις Απαιτούνται Απαιτούνται Απαιτούνται
επιθεωρήσεις του επιθεωρήσεις του επιθεωρήσεις του
συστήματος συστήματος συστήματος
περιβαλλοντικής περιβαλλοντικής περιβαλλοντικής
διαχείρισης, καθώς διαχείρισης. Δεν διαχείρισης, των
και παρακολούθηση απαιτούνται διεργασιών, των
και μετρήσεις επιθεωρήσεις δεδομένων και της
κύριων συμμόρφωσης ή περιβαλλοντικής
περιβαλλοντικών περιβαλλοντικής επίδοσης.
χαρακτηριστικών. Η επίδοσης. Η Επιθεωρήσεις
συχνότητα των συχνότητα των απαιτούνται
επιθεωρήσεων δεν επιθεωρήσεων δεν τουλάχιστον κάθε 3
καθορίζεται καθορίζεται χρόνια

Ενημέρωση Μόνο η Μόνο η Περιγραφή της
κοινού περιβαλλοντική περιβαλλοντική περιβαλλοντικής

πολιτική πρέπει να πολιτική πρέπει να πολιτικής, του
κοινοποιηθεί. Αλλες κοινοποιηθεί. Αλλες προγράμματος και
μορφές εξωτερικής μορφές εξωτερικής του συστήματος
επικοινωνίας πρέπει επικοινωνίας πρέπει διαχείρισης πρέπει
να ληφθούν υπόμη, να ληφθούν υπόμη, να κοινοποιηθούν
αλλά η διοίκηση αλλά η διοίκηση στους πολίτες.
αποφασίζει για το αποφασίζει για το Απαιτείται
περιεχόμενο της περιεχόμενο της δημοσίευση
πληροφόρησης πληροφόρησης περιβαλλοντικής 

δήλωσης και ετήσια 
απλουστευεμένη 
δήλωση με 
τεκμηριωμένα 
δεδομένα
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9έση για υιοθέτηση προτύπων διαχείρισης διεργασιών τα οποία συμπληρώνουν τη 

νομοθεσία τους, όπως το ISO 14000, και υποστηρίζουν ότι επιπρόσθετες απαιτήσεις 

υποχρεωτικών στόχων περιβαλλοντικής επίδοσης και ενημέρωσης των πολιτών 

εφαρμόζονται καλύτερα σε διακρατική βάση, εφόσον αποτελεί άδικο εμπορικό 

φραγμό η προδιαγραφή διεθνών προτύπων περιβαλλοντικής επίδοσης που οι 

αναπτυσσόμενες χώρες αδυνατούν να ικανοποιήσουν. Το Σχήμα 3 παρουσιάζει 

διαγραμματικά τα στοιχεία για την εφαρμογή ενός περιβαλλοντικού συστήματος 

διαχείρισης και βασίζεται στην εισαγωγή του Βρετανικού Προτύπου BS 7750 [1],

Σχήμα 3. Σχηματική παράσταση στοιχείων για εφαρμογή συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης
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Σε γενικές γραμμές τα στάδια εφαρμογής ενός προτύπου είναι τα εξής: Στο πρώτο 

στάδιο γίνεται η διάγνωση, η αρχική περιβαλλοντική ανάλυση, η καταγραφή των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησης και η αξιολόγηση των υφιστάμενων 

διαδικασιών. Στο δεύτερο στάδιο διαμορφώνεται η περιβαλλοντική πολιτική, επανα

προσδιορίζεται η οργανωτική δομή, καταγράφονται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις, 

τίθενται αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι, καταρτίζεται πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

διαχείρησης και συντάσσοναι τα αντίστοιχα εγχειρίδια. Στο τρίτο στάδιο εφαρμόζεται 

το σύστημα, αναθεωρείται, οριστικοποιέιται και τελικά πιστοποιείται. Ο συνολικός 

χρόνος εφαρμογής του προτύπου είναι περίπου 12 μήνες.



15

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14000

Δύο γενικές κατηγορίες θεμάτων καλύπτονται από τη σειρά ISO 14000, η πρώτη 

αναφέρεται σε συστήματα διαχείρισης και αξιολόγησης επιχειρήσεων και η δεύτερη 

σε περιβαλλοντικά «εργαλεία» για αξιολόγηση προϊόντων. Η κατηγορία αξιολόγησης 

οργάνωσης αποτελείται από τρία υποσυστήματα που περιλαμβάνουν περιβαλλοντική 

διαχείριση, περιβαλλοντική επιθεώρηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδοσης. Η 

κατηγορία αξιολόγησης προϊόντων αποτελείται από τρεις εφαρμογές και 

περιλαμβάνει περιβαλλοντικά θέματα προτύπων προϊόντων, περιβαλλοντική σήμανση 

και αποτίμηση κύκλου ζωής. Η υποδιαίρεση της οικογένειας προτύπων ISO 14000 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 4 [2], και τα διάφορα προϊόντα που είτε αναπτύσσονται 

ακόμη είτε έχουν ολοκληρωθεί συνομίζονται στα Σχήματα 5 και 6.

ISO 14000
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης

Περιβαλλοντικά Θέματα 
Προτύπων Προϊόντων

Περιβαλλοντική Επιθεώρηση Περιβαλλοντική Σήμανση

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής 
Επίδοσης

Αποτίμηση Κύκλου Ζωής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σχήμα 4. Οικογένεια προτύπων ISO 14000
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4.1 ΑΕιολόνηση Οονάνωσηε

4.1.1 Σΰστηιια Πεοιβαλλοντικήο Διανείοισηο

To ISO 14001 είναι το έγγραφο προσδιορισμού (ή απαιτήσεων) του συστήματος 

διαχείρισης στην σειρά ISO 14000. Περιέχει εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να 

ικανοποιεί μία επιχείρηση που επιθυμεί πιστοποίηση με το πρότυπο, και η Λειτουργία 

του είναι παρόμοια με των ISO 9001-2-3. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να εφαρμοστούν, 

τεκμηριωθούν και εκτεΛεστούν έτσι ώστε κάποιος ανεξάρτητος τρίτος επιθεωρητής να 

εγκρίνει και να δικαιολογήσει πιστοποίηση με 6άση την ένδειξη ότι η επιχείρηση 

έχει καλοπροαίρετα εφαρμόσει ένα βιώσιμο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Σχήμα 5. Πρότυπα αξιολόγησης οργάνωσης ISO 14000
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ISO 14000: ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ (EL) ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ (LCA)
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (EAPS) ISO 14020

Περιβαλλοντική Σήμανση— ISO 14040
ISO 14060 Αυτοδιακύρηξη Περιβ/ντικών Αποτίμηση
(Οδηγός 64) Ισχυρισμών—Οροι και Κύκλου Ζωής—
Οδηγός για Ορισμοί Αρχές και Πλαίσιο
περιβαλλοντικά θέματα
προτύπων προϊόντων ISO 14022 ISO 14041

Περιβαλλοντική Σήμανση— Αποτίμηση
Σύμβολα Κύκλου Ζωής—

Στόχοι και
Ορισμοί/Πεδίο και

ISO 14023 Ανάλυση
Περιβαλλοντική Σήμανση— Απογραφής
Μεθοδολογίες Δοκιμών
και Επαλήθευσης

ISO 14042
ISO 14024 Αποτίμηση
Περιβαλλοντική Σήμανση— Κύκλου Ζωής—
Προγράμματα για Ασκούντες— Αποτίμηση
Οδηγίες, Πρακτικές, και Επιπτώσεων
Διαδικασίες Πιστοποίησης
Προγραμμάτων Πολλαπλών ISO 14043
Κριτηρίων (Τύπος I) Αποτίμηση

Κύκλου Ζωής—
Αποτίμηση
Βελτιώσεων

ISO 14050: Οροι και Ορισμοί (T&D)

Σχήμα 6. Πρότυπα αξιολόγησης προϊόντων ISO 14000

ISO 14001- Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρησης σύμφωνα με τον ορισμό στην 

Παράγραφο 3.5 του ISO 14001, είναι το μέρος του συνολικού συστήματος διοίκησης 

που περιλαμβάνει την οργανωσιακή δομή, τον σχεδίασμά, τις δραστηριότητες, 

ευθύνες, πρακτικές, διαδικασίες, διεργασίες και πόρους για την ανάπτυξη, εφαρμογή, 

επίτευξη, ανασκόπηση και διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Διαγραμματικά 

τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης εικονίζονται στην πυραμίδα του Σχήματος 7, 

έχοντας στη βάση την δέσμευση της διοίκησης και την περιβαλλοντική πολιτική. Στη 

δεύτερη σειρά της πυραμίδας περιλαμβάνονται οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι,
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και στην τρίτη σειρά η ενσωμάτωση αυτών των σκοπών και στόχων σε 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα αποτελούμενο από διαδικασίες, πρακτικές, διεργασίες και 

αρμοδιότητες. Η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότατα του συστήματος περιβαλ

λοντικής διαχείρισης εκτιμάται περιοδικά από την διοίκηση που κρίνει την πρόοδο 

του προγράμματος. Περιοδικές επιθεωρήσεις του συστήματος με σκοπό την 

επιβεβαίωση της διατήρησης και σωστής λειτουργίας του, χρησιμεύουν στην 

διαδικασία ανασκόπησης της διοίκησης και αποτελούν την τέταρτη σειρά της 

πυραμίδας του Σχήματος 7. Η ανασκόπηση από την διοίκηση αποτελεί την πέμπτη 

σειρά και έχει σκοπό να προσδιορίσει την επάρκεια, καταλληλότητα και 

αποτελεσματικότατα του EMS. Η τελευταία σειρά τονίζει τον κορυφαίο στόχο που 

είναι η επίτευξη της διαρκούς βελτίωσης του συστήματος ώστε να διασφαλιστεί η 

συνεπής και αξιόπιστη ικανοποίηση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και η 

προστασία του περιβάλλοντος από την επιχείρηση. Η δομή πυραμίδας του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης φανερώνει ότι τα θέματα στις κατώτερες 

σειρές είναι κρίσιμα δομικά στοιχεία του συστήματος και υποστηρίζουν τα ανώτερα. 

Η διαρκής βελτίωση δεν είναι δυνατή χωρίς όλα τα μέρη στη θέση τους. To EMS 

είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει τη δομή και τη συστηματική προσέγγιση στη 

συνολική περιβαλλοντική διαχείριση.

Σχήμα 7. Πυραμίδα συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
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To ISO 14001 είναι εφαρμόσιμο σε όλα τα είδη και μεγέθη επιχειρήσεων, σε ποκίλες 

γεωγραφικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες, και δίνει τη δυνατότητα στην 

επιχείρηση να καθιερώσει και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών που θέτουν την περιβαλλοντική πολιτική και τους αντικειμενικούς 

στόχους, καθώς και εκείνων που επιτυγχάνουν συμμόρφωση και με τα δύο. 

Συμμόρφωση με το πρότυπο είναι ένδειξη καλής πίστης και δέσμευσης στην 

προστασία του περιβάλλοντος. To ISO 14001 εφαρμόζει σε κάθε τεχνολογία, αλλά οι 

επιχειρήσεις παροτρύνονται να χρησιμοποιούν την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία 

όταν είναι κατάλληλη και οικονομικά βιώσιμη. Η μοναδική τεχνολογική απαίτηση 

στο πρότυπο είναι η υποχρέωση της θεώρησης επιλογών «πρόλημης ρύπανσης» στο 

σχεδίασμά νέων προϊόντων και συστημάτων, και οι επιθεωρητές αναζητούν ενδείξεις 

θεώρησης τέτοιων επιλογών κατά την πιστοποίηση. Ως πρόλημη της ρύπανσης 

ορίζεται η χρήση διεργασιών και πρακτικών, υλικών, ή προϊόντων που αποφεύγουν, 

μειώνουν ή ελέγχουν τη ρύπανση, και μπορεί να περιλαμβάνουν ανακύκλωση, 

μετατροπή, αλλαγές διεργασιών, μηχανισμούς ελέγχου, αποτελεσματική χρήση πόρων 

και υποκατάσταση υλικών.

Η περιβαλλοντική επίδοση ορίζεται στην Παράγραφο 3.8 του προτύπου ως μετρήσιμα 

αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που προκύπτουν από τον 

έλεγχο της επιχείρησης στα περιβαλλοντικά θέματα με βάση την περιβαλλοντική 

πολιτική, και τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους. Ενδείξεις περιβαλλοντικής 

επίδοσης μπορεί να περιλαμβάνουν προσκόλληση στους κανονισμούς, στη σήμανση, 

στην εκπαίδευση, στην τεκμηρίωση, και βελτιώσεις σε περιβαλλοντικές περιοχές 

όπως ανακύκλωση, διατήρηση ενέργειας, και προστασία ρύπανσης σύμφωνα με τους 

σκοπούς και στόχους. Δεν υπάρχουν συγκεκριμμένες απαιτήσεις επίδοσης στο ISO 

14001 πέραν της δέσμευσης, στην πολιτική, για συμμόρφωση των διεργασιών στην 

κατάλληλη νομοθεσία και κανονισμούς, για διαρκή βελτίωση του EMS, και για 

σοβαρές προσπάθειες αποτροπής ρύπανσης.

To ISO 14001 δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις σε θέματα διαχείρισης υγιεινής και 

ασφάλειας στην εργασία (OH&S), τα οποία όμως μπορούν να ενσωματωθούν αν η 

επιχείρηση το επιθυμεί στα περιβαλλοντικά της στοιχεία, και δεν αναμένεται να 

αποτελέσουν μέρη της πιστοποίησης. Προς το παρόν ο ISO έχει ξεκινήσει διαδικασία 

διερεύνησης για τη χρησιμότητα προτύπων OH&S παγκόσμια.
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Τα πέντε κύρια στοιχεία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το 

πρότυπο ISO 14001 εικονίζονται στο Σχήμα 8. Τέλος το πρότυπο περιλαμβάνει ένα 

παράρτημα αποκλειστικά πληροφοριακό και επεξηγηματικό των χρησιμοποιούμενων 

όρων στο κύριο έγγραφο του ISO 14001.

Σχήμα 8. Τα πέντε κύρια στοιχεία ενός συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

ISO 14004- Είναι πληροφοριακό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σαν οδηγός 

απο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μόλις ξεκινούν την δόμηση συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, ή από μεγαλύτερους οργανισμούς για την βελτίωση του 

υπάρχοντος EMS, αλλά όχι για σκοπούς πιστοποίησης. Περιλαμβάνει παραδείγματα, 

περιγραφές και επιλογές, καθώς και πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή ή την 

βελτίωση του EMS και την αποτελεσματικότερη ολοκλήρωσή του στη συνολική 

διοίκηση της επιχείρησης. Η δομή του είναι παρόμοια με εκείνη του ISO 14001 ως 

προς τα πέντε κύρια θέματα της περιβαλλοντικής πολιτικής, σχεδιασμού, εφαρμογής,
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ελέγχου και διορθωτικής δράσης που εδώ ονομάζεται μέτρηση και αξιολόγηση, και 

της ανασκόπησης από την διοίκηση. Επίσης περιλαμβάνει περιγραφές όλων των 

υποθεμάτων του ISO 14001 καθώς και άλλα, και παρέχει πρακτική βοήθεια σε πολλά 

από αυτά, όπως η αρχική περιβαλλοντική ανάλυση, ο προσδιορισμός περιβαλλοντικών 

θεμάτων και η αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα κριτήρια εσωτερικής 

επίδοσης, οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι, και η πληροφόρηση και αναφορά. Το 

ISO 14004 δεν είναι τόσο συνεπές με το 14001 λόγω της μειωμένης προσοχής στην 

ανάπτυξή του απο την επιτροπή TC 207, και συχνά, λόγω του επιτακτικού γραπτού 

του λόγου δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι θέτει επιπλέον απαιτήσεις 

πιστοποίησης. Μόνο το ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις και είναι το πρότυπο 

πιστοποίησης.

4.1.2 Επιθεώρηση Περιβάλλοντος

ISO 14010- Παρέχει γενικές αρχές επιθεώρησης περιβάλλοντος κάθε τύπου και όχι 

μόνο συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η επιθεώρηση περιβάλλοντος 

ορίζεται στο ISO 14010 ως η συστηματική, τεκμηριωμένη διαδικασία επαλήθευσης 

της αντικειμενικής συλλογής ενδείξεων για τον προσδιορισμό εάν οι συγκεκριμμένες 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες, γεγονότα, συνθήκες, συστήματα διαχείρισης ή 

πληροφόρηση για αυτά τα θέματα συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιθεώρησης, καθώς 

και η ενημέρωση του «πελάτη» (επιχείρησης) για τα αποτελέσματα της διαδικασίας. Ο 

πελάτης θέτει τα κριτήρια επιθεώρησης και οι επιθεωρητές επιθεωρούν προκα

θορισμένα θέματα. Για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας 

της επιθεώρησης, οι επιθεωρητές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι των δραστηριοτήτων 

που επιθεωρούν. Το πρότυπο προσδιορίζει ότι η έκθεση της επιθεώρησης πρέπει να 

περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τα συμπεράσματα της επιθεώρησης, τα οποία 

λόγω της υποκειμενικότητας που εμπεριέχουν, αποτελούν σημεία αμφισβήτησης.

ISO 14011- Αποτελεί οδηγό για επιθεώρηση συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης που απαιτείται από το ISO 14001, αν και η χρήση του είναι προαιρετική, 

γεγονός που σε συνδυασμό με την εφαρμοσιμότητά του και στην επιθεώρηση 

πιστοποίησης προκαλεί σύγχυση. Η επιθεώρηση πιστοποίησης είναι διαφορετική από 

την επιθεώρηση EMS, και η χρήση του ISO 14011 παρότι πιθανή δεν είναι μοναδική 

κατά την πιστοποίηση. Το πρότυπο εφαρμόζει σε όλους τους τύπους και μεγέθη 

επιχειρήσεων. Το κύριο στοιχείο του είναι η ανάπτυξη ευέλικτου σχεδίου 

επιθεώρησης που περιλαμβάνει αντικειμενικούς στόχους, πεδίο και κριτήρια
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επιθεώρησης. Επίσης τονίζεται σαφώς ότι ο επιθεωρητής πρέπει να εκτιμήσει την 

ικανότητα της εσωτερικής διαδικασίας ανασκόπησης από την διοίκηση για την 

επιβεβαίωση της συνεχούς επάρκειας, καταλληλότητας και αποτελεσματικότατος του 

EMS, και όχι την επίδοση του συστήματος. Συμπεράσματα επιθεώρησης, όπως 

συμμόρφωση του συστήματος με τα κριτήρια επιθεώρησης του EMS, κατάλληλη 

εφαρμογή και διατήρηση του, και ικανότητα της εσωτερικής διαδικασίας 

ανασκόπησης να εξασφαλίσει την συνεχή καταλληλότητα και αποτελεσματικότατα 

του EMS, είναι προαιρετικά στην έκθεση της επιθεώρησης, η οποία και διατίθεται 

μετά από απόφαση μόνο της επιχείρησης. Σύμφωνα με το πρότυπο, τα ευρήματα της 

επιθεώρησης πρέπει να βασίζονται σε ενδείξεις, να καταγράφονται και να 

τεκμηριώνονται όλες οι σημαντικές ασυμβατότητες. Κατά την συλλογή ενδείξεων, ο 

επιθεωρητής εξετάζει έγγραφα, παρατηρεί δραστηριότητες και διεξάγει συνεντεύξεις 

με το προσωπικό για να διαπιστώσει τον βαθμό ενημέρωσής του και την ικανότητά 

του σε σχέση με την λειτουργία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, και 

πρέπει η επιχείρηση να τον διευκολύνει στο έργο του.

ISO 14012- Παρέχει οδηγίες για κριτήρια προσόντων που πρέπει να συγκεντρώνουν 

οι εξωτερικοί και εσωτερικοί επιθεωρητές περιβάλλοντος που διεξάγουν επιθεωρήσεις 

συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η χρησιμοποίσή του είναι προαιρετική 

κάτω από το ISO 14001, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την επικύρωση 

επιθεωρητών πιστοποίησης. Το πρότυπο καθορίζει ότι οι επιθεωρητές πρέπει να 

έχουν τουλάχιστον μέση εκπαίδευση και πενταετή συναφή εμπειρία, ή ανώτατη 

εκπαίδευση και τετραετή εμπειρία. Επιπλέον απαιτείται επίσημη εκπαίδευση σε 

επιστήμη και τεχνολογία περιβάλλοντος, τεχνικά και περιβαλλοντικά θέματα σε 

λειτουργικές διαδικασίες, γνώσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συστημάτων και 

προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαδικασιών επιθεώρησης, διεργασιών και 

τεχνικών, και αναμένονται ικανότητες προφορικού και γραπτού λόγου, οργάνωσης, 

διαπροσωπικών σχέσεων, αντικειμενικότητας και κριτικής ικανότητας. Οι επιθεωρητές 

πρέπει να έχουν συμπληρώσει 20 εργάσιμες μέρες εκπαίδευσης στην επιθεώρηση και 

τουλάχιστον 4 επιθεωρήσεις το πολύ μέσα σε 3 συνεχή έτη. Εξετάσεις επικύρωσης 

επιθεωρητών αποδεικνύουν την ικανότητά τους, την οποία και πρέπει να διατηρούν 

με συνεχή επιμόρφωση. Τέλος τα παραρτήματα του προτύπου παρέχουν πληροφορίες 

επικύρωσης επιθεωρητών και οργάνωσης προγραμμάτων επικύρωσης.
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4.1.3 Αξιολόνπσπ Περιβαλλοντικής Επίδοσης

ISO 14031- Η ανάπτυξη οδηγιών για αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδοσης δεν 

έχει ακόμη ολοκληρωθεί και θέματα όπως ποιοί είναι οι κατάλληλοι δείκτες 

επιδόσεων και ποιο το περιεχόμενο των οδηγιών βρίσκονται σε εξέλιξη. Τελικά ο 

οδηγός αξιολόγησης περιβαλλοντικής επίδοσης θα αποτελέσει εργαλείο δεικτών 

περιβαλλοντικής επίδοσης. Οι δείκτες θα περιλαμβάνουν αναλυτικές εκτιμήσεις 

εφαρμοζόμενες σε πρωτογενή δεδομένα. Για παράδειγμα, οι εκπομπές μπορούν να 

μετρηθούν και να ποσοτικοποιηθούν, και τα δεδομένα να εκτιμηθούν ως προς τη 

δημιουργία τάσεων. Δείκτης επίδοσης μπορεί να είναι η μείωση των εκπομπών με το 

χρόνο, λαμβάνοντας υπόμη την μεταβλητότητα των προϊόντων. Ο οδηγός θα ορίζει 

πολλούς δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε επιχείρηση και θα 

παρέχει παραδείγματα τύπων δεικτών επίδοσης, είτε άμεσα προς χρήση, είτε ως βάση 

για την ανάπτυξη επιπρόσθετων και καταλληλότερων δεικτών. To ISO 14031 σκοπό 

έχει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ISO 14001 

για μέτρηση των αποτελεσμάτων και παρακολούθηση της επίδοσης, και η χρήση του 

είναι προαιρετική. Λόγω καθυστερήσεων το πρότυπο δεν αναμένεται να είναι έτοιμο 

για δημοσίευση πριν το 1998.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) είναι το κύριο στοιχείο στην 

αξιολόγηση της επιχείρησης, και τόσο η περιβαλλοντική επιθεώρηση όσο και η 

αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδοσης παρέχουν το βοηθητικό υποσύστημα για την 

υποστήριξη του EMS. Η σχέση αυτή υποδηλώνεται σαφέστερα στο Σχήμα 9.

4.2 Αξιολόνηση Προϊόντων

Η αξιολόγηση προϊόντων δεν απαιτείται για πιστοποίηση κατά ISO 14001. Ο οδηγός 

για περιβαλλοντικά θέματα προτύπων προϊόντων και τα πρότυπα περβαλλοντικής 

σήμανσης και αποτίμησης κύκλου ζωής είναι εργαλεία χρήσης από ασκούντες και 

ειδικούς στις περιοχές αυτές, δεν αποτελούν αναγκαστικά μέρος του EMS και δεν 

απιτούνται από το ISO 14001.

42.1 Περιβαλλοντικά Θέιιατα Ποοτύπων Προϊόντων

ISO 14060- Πρόσφατα μετονομάστηκε σε «Οδηγό 64» και περιέχει οδηγίες προς 

όλους τους συγγραφείς προτύπων για ενσωμάτωση χαρακτηριστικών που βελτιώνουν
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το περιβαλλοντικό ύφος των προϊόντων, και αποφυγή προδιαγραφών στα πρότυπα 

προϊόντων που είναι επιζήμιες για το περιβάλλον.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

-ΠΟΛΙΤΙΚΗ
-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
-ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
-ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 
-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ 
-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EMS 
-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ

-ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ -ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ TO EMS -ΒΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ -ΤΥΠΙΚΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ/
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ/

-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σχήμα 9. Σχέση μεταξύ EMS και των υποσυστημάτων του

Ο οδηγός προειδοποιεί τους συγγραφείς προτύπων ότι οι προδιαγραφές που 

περιλαμβάνονται στα πρότυπα προϊόντων θα έχουν περιβαλλοντικές συνέπειες,
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θετικές ή/και αρνητικές, που 8α πρέπει να ληφθούυ υπόμη προσεκτικά στην ανάπτυξη 

κριτηρίων, στοιχείων και χαρακτηριστικών που περικλείονται στα πρότυπα. Επιπλέον 

ο οδηγός προτρέπει του συγγραφείς προτύπων στην αναζήτηση βοήθειας από 

ειδικούς σε Αποτίμηση Κύκλου Ζωής προϊόντων και Σχεδιασμού για το Περιβάλλον 

για την ανάπτυξη προτύπων.

4.2.2 Περιβαλλοντική Σήαανση

Προγράμματα περιβαλλοντικής σήμανσης έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 15 χρόνια 

με πρωτοπόρο την Γερμανία και το πρόγραμμα «Γαλάζιος Αγγελος» το 1979. Την 

δεκαετία του 80 πολλές χώρες μεταξύ των οποίων οι Η.Π.Α., Καναδάς και Ολλανδία 

εισήγαγαν προγράμματα περιβαλλοντικής σήμανσης. Η ασύμβατη και ιδιοσυγκρατική 

φύση αυτών των προγγραμμάτων είχε σαν αποτέλεσμα την αυάλημη πρωτοβουλίας 

από του ISO για την δημιουργία ενός διεθνούς προτύπου περιβαλλοντικής σήμανσης 

που θα παρέχει συνεπή προσέγγιση και ομοιόμορφη σταθερότητα στην ανάπτυξη 

κριτηρίων για σήμανση.

ISO 14020- Παρέχει οδηγίες για σκοπούς και αρχές που πρέπει με συνέπεια να 

περιλαμβάνονται σε κάθε είδος προγράμματος περιβαλλοντικής σήμανσης. Ο σκοπός 

της περιβαλλοντικής σήμανσης αποτελεί επίμαχο θέμα, και κατά μεν άλλους πρέπει 

να είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών των προϊόντων, κατά δε άλλους η 

πληροφόρηση του κοινού για τα σχετικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, το οποίο και 

θα λάβει την απόφαση αγοράς ή μη και έτσι έμμεσα θα επηρεάσει την βελτίωση των 

περιβαλλοντικών ιδιοτήτων των προϊόντων. Λόγω των αντικρουόμενων απόμεωυ η 

δήλωση σκοπού στην εισαγωγή του προτύπου τελικά έχει παραληφθεί.

ISO 14021- Εφαρμόζει σε κατασκευαστές που δηλώνουν ότι το προϊόν τους έχει 

κάποιο περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό, για παράδειγμα είναι αυακυκλώσιμο, 

εξοικονομεί ενέργεια, ή δεν περιέχει χημικές ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον. Ο 

σκοπός του προτύπου είναι να επιβεβαιώσει ότι η πληροφορία του σήματος είναι 

ακριβής, επαληθεύσιμη και μη παραπλανητική. Η εξαπάτηση είναι αποτέλεσμα 

έμφασης ενός θετικού περιβαλλοντικού χαρακτηριστικού, μικρότερης όμως σημασίας 

από κάποιο/α άλλο Ια που είναι περιβαλλοντικά προβληματκό. Για παράδειγμα η 

αξίωση σε ένα χαρακτηριστικό προϊόντος όπως «κατασκευασμένο από 100% 

αυακυκλώσιμα υλικά» είναι στην ουσία παραπλανητική, παρότι αληθινή, εάν το 

προϊόν περιέχει επίσης τοξικές ουσίες. Για την αποφυγή εξαπάτησης από αξιώσεις
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μοναδικών χαρακτηριστικών, οι αξιώσεις στο σήμα πρέπει να μην είναι προφανείς 

λαμβάνοντας υπόμη το σύνολο του προϊόντος.

ISO 14024- Εφαρμόζει στα παραδοσιακά απο τρίτους προγράμματα σήμανσης, ή 

προγράμματα «σφραγίδας». Τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούν κριτήρια βασισμένα 

σε χαρακτηριστικά προϊόντων για να προσδιορίσουν εκείνα τα προϊόντα με την 

συνολική περιβαλλοντική υπεροχή, στα οποία και απονέμεται σφραγίδα για την 

ενημέρωση των καταναλωτών. Ο σκοπός του προτύπου είναι να παραθέσει αρχές και 

πρωτόκολλα που να ακολουθούν τα προγράμματα σήμανσης όταν αναπτύσσουν 

περιβαλλοντικά κριτήρια για ένα συγκεκριμμένο προϊόν. Τα κριτήρια πρέπει να είναι 

αυστηρά επειδή η σφραγίδα στην ουσία αποτελεί μέτρο σύγκρισης μεταξύ των 

ανταγωνιστικών προϊόντων, και να στηρίζεται σε επιστημονική βεβαιότητα και 

ανάλυση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών. Η διαδικασία αξιολόγησης 

προγραμμάτων σφραγίδας πρέπει κατά μερικούς ειδικούς να βασίζεται σε αποτίμηση 

κύκλου ζωής παρά το κόστος και την τεχνική επιβάρυνση και τις δυσκολίες 

εφαρμογής της σε πολύπλοκα προϊόντα (υπολογιστές, μυγεία κλπ.). Η τάση της 

επιτροπής TC 207 είναι να κάνει το ISO 14024 τελικά πρότυπο προδιαγραφών για 

πιστοποίηση επιχειρήσεων που δημιουργούν προγράμματα περιβαλλοντικής 

σήμανσης, συμβάλλοντας έτσι στην περιβαλλοντικά ενσυνείδητη κατανάλωση και 

συνολική περιβαλλοντική βελτίωση.

4.3 Αποτίιιηση Κύκλου Ζωής

Ο αρχικός όρος «Ανάλυση Κύκλου Ζωής» που αναφέρεται στην επιστημονική 

διαδικασία αξιολόγησης όλων των πλευρών ενός προϊόντος— υλικά, τρόπος 

κατασκευής, χρήση, αποκομιδή— έχει αλλάξει στον παραπάνω λιγότερο αυστηρό όρο. 

To ISO 14040 παρέχει γενική άπομη των πρακτικών, εφαρμογών και περιορισμών 

της αποτίμησης κύκλου ζωής σε κάθε χρήστη και ενδιαφερόμενο. To ISO 14041 

περιγράφει ειδικές απαιτήσεις και κατευθύνσεις για την προετοιμασία, διεξαγωγή και 

κριτική ανασκόπηση της ανάλυσης απογραφής (φάση αποτίμησης κύκλου ζωής που 

περιλαμβάνει συλλογή και ποσοτικοποίηση εισόδων και εξόδων σχετικών με το 

περιβάλλον σε ένα σύστημα προϊόντος) του κύκλου ζωής. To ISO 14042 παρέχει 

οδηγίες για την φάση αποτίμησης επιπτώσεων που σκοπεύει στην αξιολόγηση των 

σημαντικών πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από χρήση των αποτελεσμάτων 

της ανάλυσης απογραφής κύκλου ζωής, και η ανάπτυξή του βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Τέλος το ISO 14043 αναφέρεται στην Βελτίωση της ολικής περιβαλλοντικής 

επίδοσης συστημάτων προϊόντων. Γενικά η Αποτίμηση Κύκλου Ζωής αποτελεί 

χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης άλλων δραστηριοτήτων της σειράς ISO 14000, όπως 

τα πρότυπα ISO 14031, ISO 14020, 14021, 14024 και ISO Guide 64.

Λόγω έλλειμης επιστημονικής προσέγγισης για αποτίμηση κύκλου ζωής, η εξάσκησή 

της παγκοσμίως είναι αναξιόπιστη, ασύμβατη και απρόβλεπτη και μπορεί ανυπόστατα 

είτε να εξαλείμει κάποιο προϊόν από την αγορά, είτε να δημιουργήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Η ανάπτυξη επομένως κριτηρίων, διαδικασιών και πρωτοκόλλων για 

την αποτίμηση κύκλου ζωής που μπορούν να κάνουν την εξάσκησή της πιό συνεπή 

και αξιόπιστη, αποτελεί σημαντικό μέρος του ISO 14000 και επίκεντρο της TC 207.
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5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ISO 14001

5.1 Περιβαλλοντική Πολιτική

Κατευθυντήριες Αρχές- Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής βασίζεται σε 

κατευθυντήριες αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος που παρέχουν οδηγίες 

για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και αποτελούν σημεία ανταγωνιστικών 

συγκρίσεων σε περιοχές σπουδαιότητας για αυτή την προστασία. Την πρωτοβουλία 

για την παγκόσμια περιβαλλοντική διαχείριση ανέλαβε το πρώτο συνέδριο των 

Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε στη 

Στοκχόλμη της Σουηδίας τον Ιούνιο του 1972 με αποτέλεσμα την σύνταξη έκθεσης 

26 αρχών για την «καθοδήγηση των ανθρώπων παγκόσμια ως προς τη διατήρηση και 

βελτίωση του ανθρώπινου περιβάλλοντος». Οι αρχές αυτές καλύπτουν ενότητες όπως 

της ευθύνης για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, της διαχείρισης 

πόρων, της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, του διεθνούς συντονισμού 

προσπαθειών βελτίωσης του περιβάλλοντος καθώς και της εφαρμογής της επιστήμης 

και τεχνολογίας για αυτή τη βελτίωση, και της εκπαίδευσης. Το δεύτερο συνέδριο 

των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέϊρο 

τον Ιούνιο του 1992 επιβεβαίωσε και αύξησε τον κατάλογο των αρχών της 

Στοκχόλμης, ώστε οι 27 κατευθυντήριες αρχές που προέκυμαν να τονίζουν την 

διαρκή ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία για κοινούς περιβαλλοντικούς στόχους.

Οι οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος των Η.Π.Α. που εκθέτονται στην 

Πράξη Εθνικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής (National Environmental Policy Act, 

ΝΕΡΑ) του 1969, επικαλούνται και προωθούν δέσμευση στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στη διαχείριση των φυσικών πόρων της γής. Κατευθυντήριες 

αρχές για το περιβάλλον έχουν θεσπίσει επίσης διάφορες επιχειρησιακές ομάδες, 

όπως η αμερικανική Chemical Manufactures Association (CMA), που βασίστηκε στο 

πρόγραμμα του Responsible Care® και αναφέρεται στους εξής έξι τομείς περιβαλ

λοντικής διαχείρισης:

• ενημέρωση της κοινότητας και ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη

• ασφάλεια διεργασιών

• πρόλημη ρύπανσης

• διανομή
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• υγεία και ασφάλεια υπαλλήλων

• διαχείριση προϊόντων

Το πρόγραμμα του Responsible Care® βασίζεται σε 9 αρχές που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 4 και οι συμμετέχουσες σε αυτό εταιρείες έχουν δεσμευτεί να 

ενσωματώνουν τις οδηγίες της CMA στις πολιτικές και δραστηριότητές τους, καθώς 

και να εφαρμόζουν προληπτικές μεθόδους στις διαδικασίες της περιβαλλοντικής τους 

διαχείρισης, όπως σχηματισμό δημόσιων συμβουλευτικών ομάδων, αυτο-αξιολογήσεις, 

μετρήσεις επίδοσης, επαλήθευση συστημάτων διαχείρισης, κλπ. Παρόμοιο πρόγραμμα 

οδηγιών με το Responsible Care® έχει αναπτύξει και το American Petroleum Institute 

με την ονομασία Strategies for Today’s Environmental Partenship (STEP), καθώς και 

πολλοί ακόμη βιομηχανικοί και μη οργανισμοί.

Ο επιχειρηματικός καταστατικός χάρτης για την διαρκή ανάπτυξη που συντάχθηκε 

από το International Chamber of Commerce (ICC) to 1990 παρέχει to βασικό πλαίσιο 

για την προστασία του περιβάλλοντος από επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς 

οργανισμούς παγκόσμια, συγκεντρώνει τα καλύτερα στοιχεία από διάφορους άλλους 

καταστατικούς χάρτες και δηλώσεις πολιτικής που δημοσιεύτηκαν στο τέλος του 

1980, και αποτελείται από 16 αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορούν να 

υιοθετηθούν άμεσα εξ’ ολοκλήρου ή κατά μέρος από τους οργανισμούς κατά την 

δόμηση της περιβαλλοντικής τους πολιτικής. Οι αρχές αυτές ταυτίζονται με τα 

περισσότερα στοιχεία διαχείρισης του ISO 14001 και είναι πολύτιμες στο σχεδίασμά 

και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, συνοικίζονται δε στο 

Παράρτημα Α. Επίσης για πιστοποίηση κατά ISO 14001, οι οργανισμοί που έχουν 

προσυπογράμει στον καταστατικό χάρτη του ICC θα πρέπει να αποδείξουν ότι οι 

αρχές του ικανοποιούνται μέσω συγκεκριμμένων προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων. 

Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα Responsible Care®, STEP, όπως και για 

κάθε άλλο τέτοιου είδους εθελοντικό πρόγραμμα, κώδικα ή χάρτη, καθώς το ISO 

14001 αναμένει από τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν σοβαρά τις υποχρεώσεις και 

δεσμεύσεις τους, είτε είναι εθελοντικές είτε επιβεβλημένες από τον νόμο.

Στοιχεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής- Η περιβαλλοντική πολιτική ορίζεται στη 

Παράγραφο 3.8 του ISO 14001 ως η δήλωση του οργανισμού των προθέσεων και των 

αρχών του σε σχέση με τη συνολική του περιβαλλοντική επίδοση που παρέχει το
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πλαίσιο δράσης και ανάπτυξης των περιβαλλοντικών αντικειμενικών σκοπών και 

στόχων του. Η περιβαλλοντική πολιτική μπορεί να βασίζεται σε κατευθυντήριες 

αρχές, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, πρέπει να εφαρμόζει στις 

δραστηριότητες, υπηρεσίες και προϊόντα της, να αντανακλά την αποστολή και τις 

αξίες της επιχείρησης και να δείχνει δέσμευση, ηγεσία και κατεύθυνση προς τις 

περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του οργανισμού. Η εφαρμογή ενός επιτυχημένου 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης εξαρτάται από τη δέσμευση όλων των 

επιπέδων διοίκησης και των υπαλλήλων, με σπουδαιότερη τη δέσμευση της ανώτατης 

διοίκησης, που πρέπει να διασφαλίζει ότι η πολιτική εφαρμόζεται σε όλη την επιχεί

ρηση. Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης σε ικανές περιβαλλοντικές πρακτικές 

είναι η βάση ανάπτυξης και βελτίωσης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Πίνακας 4. Κατευθυντήριες αρχές του Responsible Care® του CMA[2]

1. Να αναγνωρίζουμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανησυχίες της κοινότητας για 
χημικές ουσίες και τις λειτουργίες μας

2. Να αναπτύσσουμε και να παράγουμε χημικές ενώσεις που μπορούν να παραχθούν, 
μεταφερθούν, χρησιμοποιηθούν και απορριφθούν με ασφάλεια

3. Να ανάγουμε την υγιεινή, ασφάλεια και περιβαλλοντική φροντίδα σε προτεραιότη
τες στο σχεδίασμά όλων των υπαρχόντων και νέων προϊόντων και διεργασιών μας

4. Να αναφέρουμε σε αρμόδιους, υπαλλήλους, πελάτες και στο κοινό πληροφορίες 
για επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον χημικές ουσίες και να συνιστούμε 
προστατευτικά μέτρα

5. Να συμβουλεύουμε τους πελάτες για την ασφαλή χρήση, μεταφορά και απόρριμη 
χημικών προϊόντων

6. Να λειτουργούμε τα εργοστάσιά και τις εγκαταστάσεις μας με τρόπο προστατευτικό 
του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας των υπαλλήλων μας και του κοινού

7. Να διευρύνουμε τις γνώσεις μας διεξάγοντας ή υποστηρίζοντας έρευνα για την 
υγιεινή, ασφάλεια και περιβαλλοντικές επιδράσεις των προϊόντων, διεργασιών και 
αποβλήτων μας

8. Να συνεργαζόμαστε με άλλους στην επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται 
από τη διακίνηση και απόρριμη στο παρελθόν επικίνδυνων ουσιών

9. Να συμμετέχουμε με την κυβέρνηση και άλλους στη δημιουργία αξιόπιστων 
νόμων, κανονισμών και προτύπων για την προστασία της κοινότητας, του χώρου 
εργασίας και του περιβάλλοντος
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Η περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 

14001 πρέπει να είναι σχετική με τη φύση, μέγεθος και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της, γεγονός που επιτρέπει την 

επιχείρηση να προσαρμόζει την περιβαλλοντική της πολιτική στις ανάγκες της. Για 

παράδειγμα, εάν προϊόντα ή οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν μεγάλα ποσά ενέργειας, η 

κατανάλωση ενέργειας πρέπει να αποτελέσει στοιχείο της πολιτικής.

Η πολιτική πρέπει ακόμη να περιλαμβάνει δέσμευση για διαρκή βελτίωση και 

πρόλημη της ρύπανσης. Η διαρκής βελτίωση ορίζεται στην Παράγραφο 3.1 του ISO 

14001 ως η διαδικασία επαύξησης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για 

τη βελτίωση της ολικής περιβαλλοντικής επίδοσης σύμφωνα με την πολιτική του 

οργανισμού, και δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει ταυτόχρονα σε όλες τις 

δραστηριότητες. Το κύριο στοιχείο της διαρκούς βελτίωσης είναι η επαύξηση του 

EMS και όχι της περιβαλλοντικής επίδοσης. Η βελτίωση του EMS επιτρέπει 

συνολικές και αλληλένδετες, μακροπρόθεσμες βελτιώσεις που μπορεί να επιφέρουν 

βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Η διεργασία της διαρκούς βελτίωσης 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 10. Παρόμοια η απαίτηση της πρόλημης της ρύπανσης 

αναφέρεται στη θεώρηση τρόπων για την αποφυγή της ρύπανσης και όχι στην 

υποχρεωτική εφαρμογή μεθόδων πρόλημης που είναι οικονομικά ανέφικτες η μη 

βιώσιμες. Η επιχείρηση πρέπει να αποδείξει κατα την πιστοποίηση ότι όντως έχει 

απαριθμήσει και αξιολογήσει μεθόδους πρόλημης ρύπανσης πριν την υιοθέτηση 

άλλων επιλογών.

Η πολιτική πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δέσμευση συμμόρφωσης με τη σχετική 

νομοθεσία και τους κανονισμούς και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εθελοντικών 

προγραμμάτων όπως ο καταστατικός χάρτης του ICC, τα Responsible Care®, STEP, 

στα οποία έχει εγγράφει. Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να τεκμηριώνεται, 

εφαρμόζεται, διατηρείται και μεταδίδεται σε όλους τους υπαλλήλους, στο κοινό και 

στα ενδιαφερόμενο μέρη. Η τεκμηρίωση μπορεί να είναι της μορφής υπογεγραμμένης 

δήλωσης από το διοικητικό συμβούλιο και η εφαρμογή αποδεικνύεται από τις 

οδηγίες, αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους, στρατηγικό σχεδίασμά, και πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της επιχείρησης.
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ΔΙΑΡΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Σχήμα 10. Διάγραμμα ροής διεργασίας διαρκούς βελτίωσης
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5.2 Σγεδιασιιόο

Η επιχείρηση στο στάδιο του σχεδιασμού πρέπει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 

14001 να:

• θεσπίσει διαδικασία αναγνώρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων των λειτουργιών

• θεσπίσει διαδικασία αναγνώρισης νομικών και άλλων απαιτήσεων

• θεσπίσει και διατηρήσει τεκμηριωμένους περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς 

σκοπούς και στόχους σε κάθε σχετική λειτουργία και επίπεδο του οργανισμού

• θεσπίσει και διατηρήσει περιβαλλοντικό πρόγραμμα για την επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών και στόχων

Περιβαλλοντικά θέματα- Οπως ορίζεται στο ISO 14001 περιβαλλοντικό θέμα είναι 

το στοιχείο των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης που 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, και περιβαλλοντική επίπτωση είναι κάθε αλλαγή στο 

περιβάλλον, θετική ή αρνητική, που προκύπτει πλήρως ή μερικώς από τα προϊόντα, 

τις δραστηριότητες ή υπηρεσίες του οργανισμού. Ουσιαστικά τα στοιχεία του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης μορφοποιούνται και εφαρμόζονται σε σχέση 

με τα περιβαλλοντικά θέματα και τις υπάρχουσες ή πιθανές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της επιχείρισης, ώστε το EMS τελικά να απευθύνεται στις περιβαλλοντικές 

συνθήκες της επιχείρησης. Κατά την πιστοποίηση αξιολογείται η διαδικασία 

καταχώρησης και κατηγοριοποίησης των περιβαλλοντικών θεμάτων αναλόγως των 

επιπτώσεών τους. Στους Πίνακες 5-6 δίνονται παραδείγματα περιβαλοντικών θεμάτων 

και επιπτώσεων.

Πίνακας 5. Παραδείγματα Περιβαλλοντικών 
θεμάτων

• Δημιουργία αποβλήτων___________________
• Εκροή απονέρων
• Αέριες εκπομπές σημειακών πηγών
• Αέριες εκπομπές πτητικών
• Εκπομπές εξατμίσεων αυτοκινήτων
• Λειτουργίες χρήσης χημικών
• Λειτουργίες χρήσης ύδατος
• Λειτουργίες χρήσης ενέργειας
• Χρήση φυσικών πόρων
• Παλαίωση προϊόντων
• Απόρριμη προϊόντων
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Πίνακας 6. Παραδείγματα Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων

Επιπτώσεις στην Οικολογία____________________________

• επιπτώσεις στην χλωρίδα
• επιπτώσεις στην πανίδα
• επιπτώσεις στην βιολογική ποικιλότητα
• επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον_____________
• επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο και φυσική ομορφιά

Επιπτώσεις στους Φυσικούς Πόρους
• επιπτώσεις στη γεωργική γή
• επιπτώσεις στα δάση
• επιπτώσεις στα αποδέματα νερού
• επιπτώσεις στα ορυκτά
• επιπτώσεις στους δαλάσσιους πόρους
• επιπτώσεις στους ενεργειακούς πόρους
• επιπτώσεις στους υδρότοπους

Επιπτώσεις στην ρύπανση____________________________

• επιπτώσεις στον αέρα
• επιπτώσεις στο νερό
• επιπτώσεις στα επίπεδα ακτινοβολίας_________
• επιπτώσεις στη κταστροφή του γήινου εδάφους
• επιπτώσεις στη δημιουργία αποβλήτων
• επιπτώσεις στα επίπεδα μόλυνσης

Νομικές και Αλλες Απαιτήσεις- Απαιτείται από την επιχείρηση να αναγνωρίσει, ή 

καταχωρήσει νομικές και άλλες απαιτήσεις στις οποίες έχει προσυπογράμει και είναι 

άμεσα εφαρμόσιμες στις δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες της. Διαδικασίες 

ικανοποίησης των νομικών απαιτήσεων πρέπει να αναπτυχδούν και να εφαρμοστούν, 

καδώς και να αποδειχδεί η προσπάδεια της επιχείρησης κατά την πιστοποίηση. Λόγω 

της πολυπλοκότητας και πληδώρας των νομικών απαιτήσεων, η καδιέρωση τέτοιων 

διαδικασιών απαιτεί ευρεία τεχνική γνώση, ιδιαίτερα για πολυεδνικές επιχειρήσεις.

Περιβαλλοντικοί Αντικειμενικοί Σκοποί και Στόχοι- Αντικειμενικός περιβαλ

λοντικός σκοπός ορίζεται στη Παράγραφο 3.7 του ISO 14001 ως ο ολικός σκοπός 

που προκύπτει από την περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης και ο οποίος
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ποσοτικοποιείται όπου είναι πρακτικό. Ο περιβαλλοντικός στόχος κατά τον ορισμό 

της Παραγράφου 3.9 του ISO 14001 είναι η αναλυτική απαίτηση επίδοσης, που 

ποσοτικοποιείται όπου είναι πρακτικό, εφαρμόζει στην επιχείρηση ή τμήματά της, 

προκύπτει από τους περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και είναι απαραίτητη 

η ύπαρξη και ικανοποίησή του για την πραγματοποίηση των σκοπών. Η θέσπιση 

αντικειμενικών σκοπών και στόχων πρέπει να είναι συνεπής με την περιβαλλοντική 

πολιτική της επιχείρησης και τη δέσμευσή της στην πρόλημη της ρύπανσης, με την 

έννοια πάλι ότι πρέπει απλά η επιχείρηση να αποδείξει ότι υπολόγισε αυτή την 

πρόλημη στις δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες της. Παραδείγματα σκοπών και 

στόχων δίνονται στον Πίνακα 7.

Πίνακας 7. Παραδείγματα Αντικειμενικών Σκοπών και Στόχων

Αντικειμενικός Σκοπός: Μείωση Αποβλήτων και Εκπομπών

Στόχοι:
• Αξιολόγηση και εφαρμογή δράσεων για μείωση αποβλήτων και εκπομπών 

σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
33% μείωση επικίνδυνων αποβλήτων μέχρι το 1997 
50% μείωση επικίνδυνων αποβλήτων μέχρι το 2000 
33% μείωση αερίων εκπομπών πτητικών μέχρι το 1997

_______50% μείωση αερίων εκπομπών πτητικών μέχρι το 2000__________________
20% μείωση αερίων εκροών απονέρων μέχρι το 1997 
25% μείωση στη χρήση χημικών μέχρι το 2000

• Αξιολόγηση εφικτότητας μονάδων ανακύκλωσης και απόσταξης και άλλων 
μεθόδων χημικού καθαρισμού και επανάχρησης μέχρι το τέλος 1996

Αντικειμενικός Σκοπός: Αύξηση Ανακύκλωσης Υλικών και Προϊόντων και
Χρήσης Ανακυκλωμένων Προϊόντων

Στόχοι:
• Αξιολόγηση πωλητών και κατοχύρωση συμβολαίων σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Χαρτί. Μάρτιος 1996 
Μέταλλα, Μάιος 1996 
Ξύλλο, Ιούλιος 1996 
Πλαστικό, Σεπτέμβριος 1996

• Αξιολόγηση ανακυκλωμένων προϊόντων για χρήση στα γραφεία σύμφωνα με 
το πρόγραμμα:

Ανακυκλωμένο χαρτί, Μάρτιος 1996 
Ανακαινισμένα έπιπλα, Οκτώβριος 1996 
Ανακαινισμένες συσκευές Η/Υ, Δεκέμβριος 1996

• Αξιολόγηση άλλων ευκαιριών χρήσης ανακυκλωμένων προϊόντων μέχρι το
τέλος του 1996 _____________________________________________________
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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης- Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης παρέχει το ευρύ πλαίσιο των απαραίτητων στοιχείων για την υλοποίηση 

της πολιτικής της επιχείρησης, για την διασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης με τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις και την επίτευξη της διαρκούς βελτίωσης. Τυπικά 

στοιχεία ενός τέτοιου προγράμματος συνομίζονται στον Πίνακα 8.

Πίνακας 8. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Δοιικητική δομή, αρμοδιότητες, οργάνωση και εξουσιοδότηση

Διεργασίες επιχειρηματικής περιβαλλοντικής διαχείρησης

Πόροι (άνθρωποι και ικανότητες, οικονομικοί πόροι, εργαλεία)

Διαδικασία θέσπισης αντικειμενικών σκοπών και στόχων για την 
υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής

Λειτουργία διαδικασιών και ελέγχων

Εκπαίδευση

Σύστημα μέτρησης και επιθεώρησης

Διοικητική ανασκόπηση και εποπτεία

Η δομή του προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης επηρεάζεται από τις 

πολιτικές, τα περιβαλλοντικά θέματα και τους νόμους στους οποίους υπόκειται η 

επιχείρηση. Ενα τέτοιο πρόγραμμα αποτελείται από στάδια δράσης, χρονοδια

γράμματα, πόρους, και αρμοδιότητες και εφαρμόζεται με τη βοήθεια διαδικασιών 

τεκμηρίωσης, πρακτικών, διεργασιών, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού, και 

σχεδίασμά εκτάκτου ανάγκης. Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης οφείλει να 

επιδεικνύει υπευθυνότητα και να θέτει χρονικά όρια για την επίτευξη των σκοπών και 

στόχων, χωρίς απαραίτητα να απαιτείται για την πιστοποίηση αυτή η επίτευξη. Επίσης 

δεν απαιτείται από το πρότυπο η μετάδοση πληροφοριών για τους αντικειμενικούς 

σκοπούς και στόχους ή για τη σχετική επιτυχία/αποτυχία υλοποίησής τους εντός των 

χρονικών ορίων, σε αντίθεση με το Κοινοτικό EMAS που χαρακτηρίζεται από την 

απαίτηση κοινοποίησης τέτοιων πληροφοριών.
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5.3 Eqmpuovn και Λειτουονία

Η κατάρρευση του συστήματος διαχείρισης και η ανεπαρκής προσοχή σε κάποια 

θέματα λειτουργιών της επιχείρησης είναι οι συνηθέστερες αιτίες περιβαλλοντικών 

ατυχημάτων. Η εφαρμογή επαρκούς συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί 

να βοηθήσει την επιχείρηση να αναγνωρίσει τις πραγματικές και πιθανές περιβαλ

λοντικές επιπτώσεις και κινδύνους και να θεσπίσει οικονομικά αποτελεσματικές 

στρατηγικές για την ελαχιστοποίησή τους. Οι οργανισμοί μπορούν να αναπτύξουν και 

να εφαρμόσουν ένα EMS για την αναγνώριση περιβαλλοντικών θεμάτων και 

επιπτώσεων, τη θέσπιση αντικειμενικών σκοπών και στόχων, την αξιολόγηση 

περιβαλλοντικών επιδόσεων, και την πραγματοποίηση λειτουργικών αναπροσαρμογών 

για διαρκή βελτίωση με το χρόνο. Η εφαρμογή και λειτουργία του EMS αξιολογείται 

από το ISO 14001 ως προς τα εξής επτά στοιχεία:

• δομή και αρμοδιότητα

• εκπαίδευση, ενημέρωση και ικανότητα

• επικοινωνία

• τεκμηρίωση

• έλεγχο τεκμηρίωσης

• λειτουργικό έλεγχο

• ετοιμότητα εκτάκτου ανάγκης και απόκριση

Δομή και Αρμοδιότητα- Το σημαντικότερο στοιχείο ενός αποτελεσματικού 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η υποστήριξη από την ανώτερη και 

μέση διοίκηση και από το προσωπικό. Η επιχείρηση που δεσμεύεται σε ένα 

αποτελεσματικό EMS, συμμόρφωση με τους κανονισμούς, και πρόλημη ρύπανσης 

πρόκειται να σημειώσει περιβαλλοντική πρόοδο. Γιά την περιβαλλοντική αρμοδιότητα 

χρήσιμες τεχνικές περιλαμβάνουν την κατανομή της στη διοίκηση και το προσωπικό 

της επιχείρησης, την παροχή στη διοίκηση και το προσωπικό τακτικής ανα

τροφοδότησης από τη συμμόρφωση του EMS και την πρόοδο του ως προς τους 

σκοπούς και στόχους, και την διεύρυνση των παραδοσιακών ρόλων ώστε να 

περιλαμβάνουν και περιβαλλοντικές ευθύνες.

Εκπαίδευση, Ενημέρωση και Ικανότητα- To ISO 14001 προσδιορίζει δύο είδη 

εκπαίδευσης που πρέπει να παρέχει η επιχείρηση, εκπαίδευση γενικής ενημέρωσης 

σε όλους τους υπαλλήλους, και εκπαίδευση απόκτησης ικανότητας για την
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πραγματοποίηση συγκεκριμμένων καθηκόντων. Μερικές φορές είναι απαραίτητη και η 

εκπαίδευση εργολάβων και προμηθευτών των οποίων η εργασία λόγω της φύσης της 

έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την επιχείρηση. Η εκπαίδευση ενημέρωσης του 

προσωπικού αφορά την σπουδαιότητα συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική πολιτική, 

τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του EMS, τις σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, πραγματικές και πιθανές, των δραστηριοτήτων των εργασιών τους και τα 

περιβαλλοντικά ωφέλη της βελτίωσης της προσωπικής τους επίδοσης, τους ρόλους 

και τις αρμοδιότητες τους στην επίτευξη συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική 

πολιτική και τις απαιτήσεις του EMS συμπεριλαμβανομένων και των περί ετοιμότητας 

σε έκτακτη ανάγκη, καθώς και τις πιθανές συνέπειες της απομάκρυνσης από τις 

συγκεκριμμένες λειτουργικές διαδικασίες. Επιπλέον το προσωπικό που ασκεί έργο με 

σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρέπει να είναι ικανό βάσει εκπαίδευσης, 

επιμόρφωσης και εμπειρίας.

Η εκπαίδευση συνδέεται με την έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) 

καθιστώντας δυνατή την συνεχή βελτίωση σε όλα τα στοιχεία του συστήματος. Η 

τεκμηρίωση της εκπαίδευσης, περιλαμβάνοντας ποιος εκπαιδεύεται και σε τι θέμα και 

την ημερομηνία εκπαίδευσης, είναι κύριο στοιχείο της ομαλής πιστοποίησης κατά 

ISO 14001.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προστατέμουν τους υπαλλήλους τους από 

δραστηριότητες εργολάβων στις εγκαταστάσεις τους και να διασφαλίσουν τη 

συμμόρφωση των εργολάβων με περιβαλλοντικές απαιτήσεις χρησιμοποιούν την 

εκπαίδευση σαν εργαλείο ελέγχου. Παρόμοια οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την 

εκπαίδευση για να εξασφαλίσουν ότι οι προμηθευτές τους ικανοποιούν και τις 

περιβαλλοντικές και τις απαιτήσεις ποιότητας προϊόντων. Η εκπαίδευση εργολάβων 

και προμηθευτών ενημερώνει για τα περιβαλλοντικά θέματα και τις επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων τους, με συνέπεια καλύτερη προστασία, πρόλημη και τελικά 

ελάττωση κυρώσεων, και επίσης επιτρέπει τους εργολάβους και προμηθευτές να δουν 

την αξία του ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Επικοινωνία- Η επικοινωνία με το προσωπικό, τους γείτονες και άλλα 

ενδιαφερόμενο μέρη από το κοινό, καθώς και με τους πελάτες αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο της καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης. To ISO 14001 απαιτεί να υπάρχουν 

διαδικασίες για
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• την διατήρηση καλής επικοινωνίας ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα και λειτουργίες 

της επιχείρησης

• την παραλαβή, τεκμηρίωση και απόκριση σε επικοινωνία με εξωτερικά 

ενδιαφερόμενο μέρη σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και το EMS

Επιπλέον η επιχείρηση πρέπει να υιοθετήσει διαδικασίες εξωτερικής επικοινωνίας για 

τα σημαντικά περιβαλλοντικά της θέματα μέσω τακτικών διοικητικών ανασκοπήσεων 

της περιβαλλοντικής κατάστασης της επιχείρησης, ενημερωτική εκπαίδευση υπαλλή

λων, εργολάβων και προμηθευτών, γραπτή επικοινωνία με τη μορφή ενημερωτικών 

δελτίων και ετησίων εκθέσεων, τηλεφωνικών γραμμών για επικοινωνία με τους 

καταναλωτές, κλπ.

Τεκμηρίωση και έλεγχο τεκμηρίωσης- Οι διαδικασίες και διεργασίες του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να τεκμηριώνονται και να 

ενημερώνονται, ώστε κατά την πιστοποίηση κατά ISO 14001 να αποδειχθεί ακριβής 

αντιστοιχία μεταξύ των τεκμηριωμένων και των ασκουμένων διεργασιών από την 

επιχείρηση. Η τεκμηρίωση μπορεί να είναι γραπτή ή ηλεκτρονική, και πρέπει να 

φέρει ημερομηνία, να είναι ευρέσιμη και οργανωμένη με ακρίβεια, και να 

αναθεωρείται και ενημερώνεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Λειτουργικός Ελεγχος- To ISO 14001 προσδιορίζει ότι η επιχείρηση πρέπει να 

προσδιορίσει τις λειτουργίες και τις δραστηριότητές της που σχετίζονται με τα ήδη 

αναγνωρισμένα σημαντικά περιβαλλοντικά της θέματα, π.χ. η διεργασία της 

επιμετάλλωσης και τα υγρά έκπλυσης κατά την κατασκευή πλακετών τυπωμένων 

κυκλωμάτων. Η κατανόηση των παραμέτρων των διεργασιών και του εξοπλισμού 

βοηθά στην αναγνώριση και τελικά στην ελαχιστοποίηση των σχετιζόμενων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη συνέχεια πρέπει να αναπτυχθούν διαδικασίες 

σχετικές με τα σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα των λειτουργιών της επιχείρησης, 

καθώς και διάδοση των σχετικών διαδικασιών και απαιτήσεων σε προμηθευτές και 

εργολάβους. Η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές και οι 

εργολάβοι της κατανοούν τις απαιτήσεις ώστε να μην προκαλέσουν άθελα τον 

συμβιβασμό του EMS του οργανισμού, άν και το ISO 14001 δεν απαιτεί επέκταση του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και στους προμηθευτές.
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Ετοιμότητα Εκτάκτου Ανάγκης και Απόκριση- Η προετοιμασία γιά έκτακτη 

ανάγκη είναι σημαντικό μέρος του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η βλάβη στους ανθρώπους και το περιβάλλον μέ τη βοήθεια μιάς 

οργανωμένης, ικανής απόκρισης. Επίσης η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίσει την 

τεκμηρίωση των πιο αποτελεσματικών τεχνικών καταστολής εκπομπών των 

λειτουργιών της, όπως για παράδειγμα προστασία και έλεγχος εξοπλισμού, συστήματα 

και διαδικασίες ασφαλείας και διοικητικές δραστηριότητες.

5.4 Ελενγοε και Διορθωτική Δοάση

To ISO 14001 απαιτεί δραστηριότητες ελέγχου ή παρακολούθησης του συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και εργαλεία μεθόδους λήμης διορθωτικής 

δράσης. Συγκεκριμμένα απαιτούνται:

• παρακολούθηση και μέτρηση του EMS

• χειρισμός και διερεύνηση μη συμμορφώσεων

• εφαρμογή διορθωτικής και προληπτικής δράσης

• διατήρηση περιβαλλοντικών αρχείων

• καθιέρωση και διατήρηση προγράμματος επιθεώρησης του EMS

Τα διαθέσιμα εργαλεία για την εφαρμογή αυτού του σταδίου περιλαμβάνουν τα ISO 

14004, ISO 14010-14012, και ISO 14031.

Παρακολούθηση και μέτρηση- Το πρόγραμμα παρακολούθησης και μέτρησης είναι 

συνεχής διαδικασία που περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση συγκεκριμμένων 

παραμέτρων και συλλογή στοιχείων. Στο Σχήμα 11 παρουσιάζονται παραδείγματα 

στοιχείων που απαρτίζουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ενα λειτουργικό σύστημα 

παρακολούθησης και μέτρησης πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες τακτικής 

μέτρησης και παρακολούθησης κύριων χαρακτηριστικών των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων με σημαντικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα, μηχανισμό κατα

γραφής της επίδοσης, λειτουργικών ελέγχων και συμμόρφωσης με περιβαλλοντικούς 

σκοπούς και στόχους, διαδικασία βαθμονόμησης μετρητικών οργάνων και 

διασφάλισης της διατήρησης των αρχείων βαθμονόμησης, και τέλος διαδικασία 

περιοδικής επιθεώρησης της συμμόρφωσης με περιβαλλοντική νομοθεσία και 

κανονισμούς.
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Η επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει τί 8α μετρήσει και πώς. Η απόφαση για τα 

κύρια χαρακτηριστικά που 8α μετρηθούν και τις τεχνικές μέτρησης πρέπει να 

λαμβάνει υπόμη νόμους, εθελοντικές δεσμεύσεις, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

διαθέσιμο εξοπλισμό, εργαστηριακά κόστη κλπ. Η παρακολούθηση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης επιτρέπει την βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, που με τη σειρά της είναι πιθανό να βελτιώσει την περιβαλλοντική 

επίδοση. Η βαθμονόμηση των οργάνων επίσης πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα μέσω κάποιας καθιερωμένης και εφαρμοζόμενης διαδικασίας. Τέλος το 

ISO 14001 απαιτεί από την επιχείρηση να καθιερώσει και να διατηρεί τεκμηριωμένη 

διαδικασία για περιοδική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη σχετική περιβαλ

λοντική νομοθεσία και κανονισμούς, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως νόμους, 

κανονισμούς, άδειες και μεθόδους αξιολόγησης συμμόρφωσης. Για την πιστοποίηση 

δεν απαιτείται η επιχείρηση να συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους νόμους, αλλά 

η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να περιέχει δέσμευση συμμόρφωσης με τη σχετική 

νομοθεσία, ενδείξεις δε καλοπροαίρετων προσπαθειών για την ικανοποίηση αυτής 

της απαίτησης, καθώς και επάρκεια του EMS για βελτιώσεις ώστε να ικανοποιείται η 

δέσμευση συμμόρφωσης, είναι αυτά που αξιολογούνται κατά την πιστοποίηση.

Σχήμα 11. Παραδείγματα στοιχείων προγράμματος μέτρησης και παρακολούθησης
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Μη συμμόρφωση και Διορθωτική και Προληπτική Δράση- To ISO 14001 απαιτεί 

η επιχείρηση να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες αντιμετώπισης, διερεύνησης, 

και λήμης διορθωτικής και προληπτικής δράσης για τη μη συμμόρφωση, καθώς και 

να προσδιορίσει αρμοδιότητες και δικαιοδοσία όλων των δραστηριοτήτων των 

σχετικών με τη μη συμμόρφωση. Η μη συμμόρφωση αναφέρεται σε αποκλίσεις από 

το EMS και τις απαιτήσεις του ISO 14001, και μπορεί να αναφέρεται στην πολιτική, 

σκοπούς και στόχους, δομή και αρμοδιότητες, εκπαίδευση, λειτουργικές απαιτήσεις, 

χρονοδιάγραμμα βαθμονόμησης οργάνων, διατήρηση αρχείων, έλεγχο τεκμηρίωσης, 

ετοιμότητα εκτάκτου ανάγκης και απόκριση, προγράμματα παρακολούθησης και 

μέτρησης, επιθεωρήσεις EMS, τεκμηρίωση διοικητικής ανασκόπησης και εφαρμογή 

Βελτιώσεων EMS. Η αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης περιλαμβάνει αναγνώριση 

της αιτίας, αναγνώριση των επιλογών για διορθωτική και προληπτική δράση περι- 

λαμβανομένης και της προσθήκης ή τροποποίησης διεργασιών και ελέγχων, 

εκπαίδευση προσωπικού, και εφαρμογή σχεδίου επιλεγμένης διορθωτικής δράσης.

Αρχεία- Η διατήρηση περιβαλλοντικών αρχείων επιτρέπει την επιχείρηση να 

επιδεικνύει συμμόρφωση με το ISO 14001 και να καταγράφει την πρόοδο ως προς 

την ικανοποίηση αντικειμενικών σκοπών και στόχων. Παραδείγματα αρχείων 

συνομίζονται στον Πίνακα 9.

Πίνακας 9. Παραδείγματα Περιβαλλοντικών Αρχείων

αναφορές ατυχημάτων
αναφορές παραπόνων____________________________________________________
πληροφορίες εργολάβων και προμηθευτών 
πληροφορίες προϊόντων
πληροφορίες διεργασιών_________________________________________________
αρχεία μη συμμόρφωσης και διορθωτικής και προληπτικής δράσης 
διαδικασίες ετοιμότητας εκτάκτου ανάγκης και απόκρισης 
αρχεία διοικητικής ανασκόπησης 
αρχεία επιθεωρήσεων
αρχεία επιθεώρησης και βαθμονόμησης εξοπλισμού 
αρχεία εκπαίδευσης 
αρχεία παρακολούθησης
αρχεία ειδικά για περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως παραγωγή αποβλήτων και 
χρήση χημικών
πληροφορίες σχετικές με περιβαλλοντικούς νόμους
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Επιθεώρηση EMS- Η επιθεώρηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ορίζεται 

στην Παράγραφο 3.6 του ISO 14001 ως η συστηματική και τεκμηριωμένη διαδικασία 

επαλήθευσης για την αντικειμενική συλλογή και αξιολόγηση ενδείξεων για τον 

προσδιορισμό εάν το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης συμμορφώνεται με τα 

κριτήρια επιθεώρησης που έχει θέσει η επιχείρηση, και για την διάδοση των 

αποτελεσμάτων στην διοίκηση. Ο σκοπός της επιθεώρησης είναι να προσδιορίσει εάν 

το EMS συμμορφώνεται με προσχεδιασμένες ρυθμίσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης 

και εάν το EMS εφαρμόζεται και διατηρείται κατάλληλα. Ο επιθεωρητής προσδιορίζει 

εάν υφίσταται σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, και εάν αυτό τεκμηριώνεται, 

εφαρμόζεται, διατηρείται και τα αποτελέσματά του αναφέρονται στη διοίκηση, αλλά 

δεν αξιολογεί την περιβαλλοντική επίδοση. Επίσης η επιθεώρηση του EMS είναι 

διαφορετική από την επιθεώρηση πιστοποίησης που ακολουθεί ομοιόμορφα κριτήρια 

σε κάθε χώρα.

Ενα αποτελεσματικό πρόγραμμα επιθεώρησης EMS επιτρέπει την επιχείρηση να 

προσδιορίσει εάν το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης συμμορφώνεται με 

προσχεδιασμένες ρυθμίσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων και 

των απαιτήσεων του ISO 14001, εάν έχει εφαρμοστεί και διατηρηθεί κατάλληλα, και 

εάν πληροφορεί τα αποτελέσματα της επιθεώρησης του EMS στην διοίκηση για 

ανασκόπηση.Το πρόγραμμα πρέπει να προσδιορίζει τη συχνότητα των επιθεωρήσεων, 

το πεδίο, τις μεθοδολογίες, τις αρμοδιότητες, και τις απαιτήσεις διεξαγωγής των 

επιθεωρήσεων και αναφοράς των αποτελεσμάτων. Η επιθεώρηση μπορεί να διεξαχθεί 

είτε από προσωπικό της επιχείρησης είτε από εξωτερικούς επιθεωρητές. Μέθοδοι 

επιθεώρησης περιλαμβάνουν συνεντεύξεις με το προσωπικό, εξέταση τεκμηρίωσης, 

παρατήρηση δραστηριοτήτων, παρατήρηση συνθηκών, δεδομένα δοκιμών και παρα

κολούθησης, κλπ.

5.5 Διοικητική Ανασκόπηση

Η ανασκόπηση από την διοίκηση παρέχει το πλέγμα για την περιβαλλοντική 

πολιτική, τους μακροπρόθεσμους στόχους, τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα και την 

συνεχή βελτίωση. Οι αρμοδιότητες της διοίκησης σχετικά με σύστημα περιβαλ

λοντικής διαχείρισης αφορούν
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• την περιβαλλοντική πολιτική και στρατηγική

• την κρίση και δράση σχετικά με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και της 

ανασκόπησης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

• την κρίση και δράση σχετικά με τα αποτελέσματα την περιβαλλοντικής επίδοσης

• τις δράσεις διαρκούς βελτίωσης συνεπώς με την περιβαλλοντική πολιτική

• την πρόσλημη προσωπικού, την οργανωσιακή δομή και νοοτροπία

• τους οικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους

Κατά το ISO 14001 η διοικητική ανασκόπηση πρέπει να διεξάγεται και να 

τεκμηριώνεται σε διαστήματα που καθορίζονται από τη διοίκηση ώστε να 

επιβεβαιώνει ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι κατάλληλο, επαρκές 

και αποτελεσματικό. Η συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης είναι κρίσιμη για τη 

διαρκή βελτίωση, εφόσον αυτή καθορίζει την περιβαλλοντική πολιτική, και είναι 

σπουδαία για την πιστοποίηση επειδή δείχνει δέσμευση στην πολιτική αυτή και στην 

επιτυχή εφαρμογή της. Ο ρόλος του προσωπικού περιβαλλοντικής διαχείρισης 

περιλαμβάνει την έμφαση υπαρχόντων και νέων θεμάτων, τον συντονισμό 

επιθεωρήσεων EMS, την επιτήρηση του EMS συμπεριλαμβανομένων και των δεικτών 

επίδοσης, την καθοδήγηση σε μετρήσεις περιβαλλοντικής επίδοσης, και την συλλογή, 

ανάλυση και ανασκόπηση μαζί με την διοίκηση μετρήσεων περιβαλλοντικής 

επίδοσης όλης της επιχείρησης.

Οι τεχνικές διοικητικής ανασκόπησης αποτελούν συνήθως συνδιασμό επίσημων και 

ανεπίσημων μεθόδων. Οι επίσημες περιλαμβάνουν τακτική ενημέρωση και 

ανασκόπηση μιας ομάδας μετρήσεων προγράμματος και διεργασιών, σε βάθος 

ανάλυση των στοιχείων προγράμματος και διεργασιών (απαιτήσεις, αρμοδιότητα, 

διαδικασίες, ενδολειτουργικές εξαρτήσεις, μετρήσεις, σημεία ελέγχου), ανασκόπηση 

μη συμμορφώσεων, ανασκόπηση περιβαλλοντικής πολιτικής, EMS, και στρατηγικής 

διαρκούς βελτίωσης. Οι ανεπίσημες τεχνικές περιλαμβάνουν την επαφή με τους 

εργαζόμενους στο χώρο εργασίας (management by walking around), τις συζητήσεις με 

ανώτερα εκτελεστικά στελέχη με βάση συγκριτικές αναλύσεις με τον ανταγωνισμό, 

κλπ. Τέλος εκτός από τις προγραμματισμένες συναντήσεις, μη προγραμματισμένες 

μπορούν να γίνουν σε περιπτώσεις έκτακτων προβλημάτων που απαιτούν άμεση λύση.
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Παρόλο που η περιβαλλοντική επίδοση της επιχείρησης δεν αποτελεί απαίτηση για 

την πιστοποίηση κατά ISO 14001, οι επιθεωρητές πιστοποίησης μπορεί να ζητήσουν 

στοιχεία περιβαλλοντικής επίδοσης μαζί με σχετικές διοικητικές ανασκοπήσεις και 

δράσεις αντιμετώπισης. Εάν η επίδοση δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες και η διοίκηση 

είτε δεν είναι ενημερωμένη ή δεν έχει λάβει διορθωτική δράση, τότε αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί ένδειξη μη αποτελεσματικότητας του συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και να θέσει σε κίνδυνο την πιστοποίηση.

Τέλος το ISO 14001 δημιουργεί μία κοινή διεθνή περιβαλλοντική γλώσσα για την 

συνολική περιβαλλοντική πρόοδο. Στο Σχήμα 12 συνομίζεται ο δρόμος για την 

πιστοποίηση κατά ISO 14001.
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Γενικά θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αναπτύσσονται στις αναφορές [1]-[10], 

Αναφορές σε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πρότυπα συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης συγκεντρώνονται στα τελευταία τρία χρόνια της 

σχετικής βιβλιογραφίας καθώς οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, ενώ ακόμη 

απολαμβάνουν τα ωφέλη της πιστοποίησης κατά ISO 9000 ως προς τη βελτίωση των 

δημοσίων σχέσεων και της θέσης τους στην αγορά, έχουν μόλις ξεκινήσει την 

ανάπτυξη των EMS. Τα θέματα αυτών των αναφορών αφορούν τα υπάρχοντα πρότυπα 

ISO 14000, BS 7750 και EMAS και τη σύγκριση μεταξύ τους, τα ωφέλη από την 

πιστοποίηση κατά ISO 14000, νομικές πλευρές της εφαρμογής του ISO 14000, την 

ολοκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, και υγείας και 

ασφάλειας, την διαπίστευση των επιθεωρητών πιστοποίησης και τις εναλλακτικές 

επιλογές, την επέκταση της τυποποίησης σε προμηθευτές και εργολάβους, καθώς και 

την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων παγκόσμια στο πεδίο της περιβαλλοντικής 

πιστοποίησης. Η βιβλιογραφία αυτή παρουσιάζεται στη συνέχεια.

6.1 ISO 14000. BS 7750, EMAS

Στο άρθρο του William C. Fulkerson [11] δίνεται μία σύντομη περιγραφή του προτύπου 

ISO 14000 και επισημαίνεται ότι η επιχείρηση που έχει ήδη εφαρμόσει σύστημα 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που περιλαμβάνει τα περιβαλλοντικά στοιχεία των 

λειτουργιών της, ή έχει ήδη εφαρμόσει συστήματα ελέγχου και διασφάλισης 

ποιότητας κατά ISO 9000, θα μπορέσει με ευκολία να υιοθετήσει ένα πρόγραμμα ISO 

14000. Σύμφωνα με τον συγγραφέα τα ωφέλη από την πιστοποίηση κατά ISO 14000 

είναι καλύτερη περιβαλλοντική συμμόρφωση, διατήρηση της θέσης στην αγορά, 

πιθανώς καλύτερη δανειοδότηση και ασφαλιστικοί όροι, και μεγαλύτερη επιείκια από 

ρυθμιστικούς οργανισμούς περιβάλλοντος. Κατά την Laura Blake [12] τα νέα πρότυπα 

ποιότητας για το περιβάλλον είναι αποτέλεσμα των πρόσφατων εξελίξεων για την 

τυποποίηση στο περιβαλλοντικό μέτωπο και στοχεύουν στην διαχείριση των πόρων. 

Η συγγραφέας αναφέρει την άπομη του Joseph Zobkiw, διευθυντού διοίκησης 

εγκαταστάσεων και υπηρεσιών παραγωγής της Haworth Inc., ότι το πρότυπο ISO 

14000 είναι η προσπάθεια του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης να δημιουργήσει 

έναν διεθνή τρόπο διαχείρισης του ίδιου περιβαλλοντικού συστήματος από όλους, και 

το πλαίσιο υπευθυνότητας προς συγκεκριμμένα περιβαλλοντικά πρότυπα των 

εισερχομένων επενδυτών σε αναδυόμενες χώρες που στερούνται εσωτερικών δομών
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όπως η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) των ΗΠΑ. Ο Charles Μ. Denton 

[13] αφού περιγράφει τα στοιχεία που περιλαμβάνει το πρότυπο ISO 14000, 

υποστηρίζει ότι οι παραγωγικές αλλά και οι επιχειρήσεις υπηρεσιών 8α υποβληθούν 

σε ισχυρή πίεση από την αγορά για συμμόρφωση με το πρότυπο ώστε να 

εξασφαλίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα διεθνώς, και οι καταναλωτές 

θα ασκήσουν άμεση πίεση στις εταιρείες για συμμόρφωση, καθώς το κοινό απαιτεί με 

αυξητικούς ρυθμούς προϊόντα σχεδιασμένα οικολογικά και κατασκευασμένα από 

επιχειρήσεις με συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επίσης πίεση θα ασκηθεί 

και σε εταιρείες χωρίς διεθνή δραστηριότητα, έμμεσα από διεθνείς επιχειρήσεις που 

θα απαιτούν από τους προμηθευτές τους συμμόρφωση κατά ISO 14000.

Ο Michael Roberts αναλύει τη διαμάχη για την επικράτηση στην Ευρώπη μεταξύ του 

ISO 14000 και του EMAS [14] και επισημαίνει ότι το κοινοτικό οικολογικό σχήμα 

είναι περισσότερο απαιτητικό από το ISO 14000, υπερκαλύπτει την κατά ISO 14000 

απλή εξακρίβωση ύπαρξης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) απαιτώ

ντας περιβαλλοντική δήλωση επιβεβαιωμένη από τρίτους που να περιλαμβάνει 

συγκεκριμμένες επιδόσεις όπως εκπομπές και στόχους βελτίωσης, απευθύνεται σε 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις παρά σε επιχειρηματικές μονάδες και εταιρείες, και 

τέλος παρότι εθελοντικό πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Ενωση προτίθεται να το μετατρέμει 

σε υποχρεωτικό εάν δεν υιοθετηθεί από τις περισσότερες βιομηχανίες. Σύμφωνα με 

τον Roberts στην Γερμανία η τάση που επικρατεί είναι υπέρ του EMAS λόγω της 

δήλωσης της γερμανικής κυβέρνησης ότι αυστηρή εφαρμογή του EMAS θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε ηπιότερους κανονισμούς για τη βιομηχανία. Ο συγγραφέας συυομίζει 

την άπομη του Dieter Becher, μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Bayer και 

υπεύθυνου περιβάλλοντος, ότι η εφαρμογή του EMAS θα δώσει μεγαλύτερη ελευθε

ρία δράσης όσου αφορά έγκριση και επιθεώρηση των εργοστασίων παραγωγής, καί 

ότι το EMAS πρόκειται να γίνει νόμος του κράτους καθώς η κυβέρνηση μεταξύ 

άλλων ορίζει και πώς θα λειτουργούν οι διαδικασίες εξακρίβωσης και διαπίστευσης.

Ενας άλλος προβληματισμός της εφαρμογής του EMAS σε πολυεθνικές επιχειρήσεις 

είναι ο βαθμός επίδρασης του σχήματος αυτού που είναι ειδικό για την Ευρώπη στην 

συνολική επιχειρησιακή πολιτική [14]. Στην πολυεθνική ICI συγκρίνουν το εσωτερικό 

EMS με τα εξωτερικά πρότυπα BS 7750, ISO 14000, και EMAS και το προσαρμόζουν 

βαθμιαία για κάθε εργοστάσιο ή επιχείρηση στο τελευταίο. Στην Elf Atochem 

επικρατεί η άπομη ότι το ISO 14000 θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρότυπο. Η
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συσχέτιση του ISO 14000 και του EMAS είναι θέμα πολιτικό και τεχνικό επειδή η 

Κοινότητα και πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί επιθυμούν πρότυπα αρκετά αυστηρά που 

θα επιτρέμουν λιγότερους κανονισμούς, δηλαδή πρότυπα που θα εγγυώνται την 

ύπαρξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά και βελτίωση της περιβαλ

λοντικής επίδοσης. Κατά δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) το 

ISO 14000 πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι πληρεί μέρος τών απαιτήσεων του EMAS, 

ενώ το BS 7750 όχι. Τη γεφύρωση του χάσματος από το ISO 14000 στο EMAS έχει 

αναλάβει η επιτροπή του Αρθρου 19, μέρος της οποίας επιθυμεί το συνδετικό 

έγγραφο να έχει τη μορφή Ευρωπαϊκού παραρτήματος στο ISO 14000, ένα δεύτερο 

μέρος επιθυμεί το έγγραφο αυτό να αποτελείται από λιγότερο επίσημα σχόλια και 

συμβουλές, και ένα τρίτο επιθυμεί να μη γίνει αποδεκτό το ISO 14000 ως μέρος του 

EMAS που το πληρεί και την μετατροπή του τελευταίου σε υποχρεωτικό [14].

Η ανάπτυξη διεθνών προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης υπόσχεται να αποτελέσει 

τον συστηματικό τρόπο καθιέρωσης της περιβαλλοντικής αξιοπιστίας των χημικών 

βιομηχανιών με σφαιρικό ακροατήριο και να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

όπως υποστηρίζεται στο άρθρο των Emma Chynoweth και Elisabeth Kirschner [15], Οι 

συγγραφείς περιγράφουν το εθελοντικό κοινοτικό σχήμα και αναφέρονται στο σκοπό 

του να προάγει την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των βιομηχανι

κών δραστηριοτήτων μέσω καθιέρωσης και εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής, 

προγραμμάτων και συστημάτων διαχείρισης σε κάθε εργοστάσιο, περιοδικής, 

συστηματικής και αντικειμενικής αξιολόγησης από ανεξάρτητους διαπιστευτές της 

επίδοσης, και ετήσιων εκθέσεων. Επιπλέον αναφορά γίνεται και στα κριτήρια 

πιστοποίησης όπως την υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής σε κάθε εργοστάσιο 

που να ικανοποιεί συγκεκριμμένες απαιτήσεις και να περιλαμβάνει δέσμευση για 

βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, και την μείωση των οικολογικών 

επιπτώσεων σε επίπεδα που καθορίζονται από την εφαρμογή της καλύτερης 

διαθέσιμης τεχνολογίας (ΒΑΤ). Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις των εργοστασίων 

αποτελούν τη βάση θέσπισης αντικειμενικών σκοπών και στόχων και αναθεώρησης 

των περιβαλλοντικών προγραμμάτων για την επίτευξή τους, η δε εξακρίβωση από 

ανεξάρτητους διαπιστευτές της συμμόρφωσης των περιβαλλοντικών πολιτικών, 

προγραμμάτων, συστημάτων διαχείρισης, επιθεωρήσεων και δηλώσεων με τις 

απαιτήσεις του κοινοτικού κανονισμού αποτελεί τη βάση πιστοποίησης. Ενας από 

τους κυριότερους προβληματισμούς που εκφράζεται από το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών 

Χημικών Βιομηχανιών (CEFIC) αφορά την κοινή εφαρμογή του κανονισμού σε όλη
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την Ε.Ε. Λόγω της επιρροής των τοπικών αρχών στις διαδικασίες επιθεώρησης και 

της αηαιτούμενης στενής συνεργασίας επιχειρήσεων και αρχών [15],

Ερευνα του Κέντρου Τεχνολογίας, Πολιτικής και Βιομηχανικής Ανάπτυξης του ΜΙΤ 

για το ISO 14000 και το πρόγραμμα Responsible Care® [16] απέδειξε ότι το κοινό 

απαιτεί ουσιαστική αλλαγή των θεμελιωδών πεποιθήσεων και της συμπεριφοράς της 

βιομηχανίας, και ότι ακόμη και μετά την εφαρμογή των κανόνων του Responsible 

Care® οι παλιές αξίες και πεποιθήσεις επιμένουν να υπάρχουν. Το τελευταίο 

συμπέρασμα βασίστηκε στις απόμεις των υπαλλήλων δύο καναδικών εταιρειών. Η 

έρευνα έδειξε ότι παρά το γεγονός ότι αρκετοί υπάλληλοι άρχισαν να ενστερνίζονται 

τις νέες αξίες και φιλοσοφικές στάσεις του προγράμματος, οι επιστημονικές τεχνικές 

παραδόσεις της βιομηχανίας εμπόδιζαν την αποδοχή της γνώμης του κοινού στην 

ανάπτυξη διαλόγου για επικείμενες δράσεις, με αποτέλεσμα να μην πιστεύουν όλοι οι 

υπάλληλοι ότι η εταιρεία τους θα έπρεπε να είναι ανοιχτή στο κοινό.

6.2 Οφέλη από την Πιστοποίηση κατά ISO 14000

Η εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) συνοδεύεται από αρκετά 

πλεονεκτήματα αγοράς κατά το ISO [13], όπως:

• ικανοποίηση των περιβαλλοντικών προσδοκιών των καταναλωτών

• βελτίωση της εικόνας και του μεριδίου αγοράς (ηγεσία)

• ικανοποίηση των κριτηρίων διαπίστευσης των προμηθευτών (ιδιαίτερα για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις)

Αλλα οικονομικά και χρηματοοικονομικά ωφέλη είναι:

• ικανοποίηση των κριτηρίων των επενδυτών και βελτίωση στην προσέλκυση 

κεφαλαίων

• λογικά κόστη ασφάλειας

• απόδειξη προσπάθειας καλής-πίστης για συμμόρφωση με τους κανονισμούς της 

ΕΡΑ

• διευκόλυνση συμμόρφωσης με το πλήθος των διάφορων τοπικών και εθνικών 

κανονισμών, π.χ. οικολογική σήμανση προϊόντων

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που παρέχει το ISO 14000 στις επιχειρήσεις είναι 

καλύτεροι διαχειριστικοί έλεγχοι και σαφέστεροι στόχοι και αρμοδιότητες, όπως
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αναφέρουν στο άρθρο τους οι Karra Sissell και Rick Mullin [17], Ερευνα 12 ερωτήσεων 

που διεξήγαγε η εταιρεία συμβούλων Arthur D. Little (Cambridge, ΜΑ) απέδειξε την 

ισχυρή πεποίθηση των επιχειρήσεων ότι η πιστοποίηση κατά ISO 14000 είναι 

ουσιαστικός παράγοντας επιτυχίας [17], Συνολικά 115 επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν 

στην έρευνα με πωλήσεις άνω του $ 1 δις/έτος από τις οποίες 35% ήταν παραγωγικές 

μεταξύ των οποίων και πολλές χημικές, και 62% τάχθηκαν υπέρ της σπουδαιότητας 

της πιστοποίησης κατά ISO 14000. Αιτιολογώντας τη πεποίθηση τους για την σπου- 

δαιότητα της πιστοποίησης οι εταιρείες απάντησαν ότι το πιστοποιητικό εξασφαλίζει:

• απόδειξη ύπαρξης ανάλογης προσοχής στο περιβάλλον (70% των επιχειρήσεων)

• παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις αγορές (61% των επιχειρήσεων)

• υπερπήδηση εμπορικών φραγμών (48% των επιχειρήσεων)

• δυνατότητα βελτίωσης ποιότητας και μείωσης κόστους (35% των επιχειρήσεων)

Από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα το 50% είχε διεξάγει συγκριτική 

μέτρηση του EMS τους ως προς το πρότυπο. Τα αποτελέσματα αποδόθηκαν εν μέρει 

στην επικράτηση της άπομης μεταξύ των αμερικανικών εταιρειών ότι η ΕΡΑ ίσως 

χρησιμοποιήσει το ISO 14000 ως το απόλυτο πρότυπο για επιεικέστερη αντιμετώπιση 

των επιχειρήσεων στην επιβολή περιβαλλοντικών κανονισμών, και οι κυβερνήσεις 

ίσως μετατρέμουν το ISO 14000 σε προαπαιτούμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Σε διεθνές επίπεδο, πολλές χώρες είναι περισσότερο επιδεκτικές στο ISO 14000 σαν 

εναλλακτική λύση σε προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις εντολής-ελέγχου διότι είναι 

εθελοντικό και επικεντρώνεται σε διαχείριση.

Το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO διευκολύνει τα καθήκοντα διαχείρισης των 

περιβαλλοντικών θεμάτων κατά την άπομη του Ronald Begley [18], και οι προεκτάσεις 

του στο διεθνές εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα αποτελούν ισχυρή ώθηση για τις 

επιχειρήσεις να συμμετάσχουν νωρίς στην διαδικασία. To ISO 14000 εναρμονίζει 

συστήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών ευθυνών και η ανάπτυξή του οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην εξάπλωση εθνικών και τοπικών σχημάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, οικολογικής σήμανσης και επιθεώρησης που θα μπορούσαν να έχουν 

σοβαρές επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο, σύμφωνα με τον Joe Cascio, επικεφαλή 

προγράμματος της IBM για τυποποίηση περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας, και 

προέδρου της τεχνικής συμβουλευτικής ομάδας (TAG) στην επιτροπή TC207 [18], 

Επιπλέον το ISO 14000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ασφαλής οδηγός για τον
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εκσυγχρονισμό των συστημάτων διαχείρισης και των πολιτικών που σχετίζονται με 

περιβαλλοντικές επιδόσεις, όπως για παράδειγμα έγινε στην DuPont. Ακόμη 

μεγαλύτερο πλεονέκτημα της πιστοποίησης κατά ISO 14000 αποτελεί η έμφυτη 

ωφέλεια από την καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση [18].

Αλλες αναμενόμενες ωφέλειες από την εφαρμογή του προτύπου κατά τον Joel 

Charm, διευθυντή επιχειρησιακής εργασιακής υγείας και ασφάλειας προϊόντων της 

AlliedSignal και προέδρου της ομάδας ISO προτύπων συστημάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, περιλαμβάνουν λιγότερους ελέγχους από την Εταιρεία Προστασίας 

Περιβάλλοντος (ΕΡΑ), μικρότερα πρόστιμα παραβιάσεων, και βραβεία ειδικής 

αναγνώρισης. Τέλος είναι δυνατό να υπάρξει σημαντική χρηματική αποπληρωμή σε 

μία επιχείρηση που έχει βρεθεί σε δίαυλο εμπιστοσύνης [18], Αναθεωρήσεις του ISO 

14001 σχεδιάζονται για κάθε πέντε χρόνια, και σύμφωνα με προβλέμεις του Cascio το 

2001 ίσως προστεθούν στο ISO και πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Στο άρθρο του ο R. Steven Brown [19] αναφέρεται στο παράδειγμα της πολιτείας της 

Πενσυλβάνια, όπου η ηγεσία της περιβαλλοντικής της εταιρείας προσπαθώντας να 

αλλάξει την εμπόλεμη σχέση της με τις επιχειρήσεις που επιζητούν άδειες σκέφτεται 

να εφαρμόσει ένα εθελοντικό πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης-το ISO 14000- 

για τις βιομηχανίες. Η πολιτεία αναμένει μείωση του χρόνου και των πόρων που 

δεσμεύει για την προστασία του περιβάλλοντος μετά την υιοθέτηση του ISO 14000 

και την συνέχιση της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων, ενώ οι επιχειρήσεις 

αναμένεται να ωφεληθούν από την εφαρμογή του προτύπου και περιβαλλοντικά και 

ανταγωνιστικά.

Σύμφωνα με τον John Master, σύμβουλο της CMA και πρόεδρο της υποεπιτροπής 

περιβαλλοντικής επίδοσης της τεχνικής επιτροπής του ISO TC207, το ISO 14000 

μπορεί να εφαρμοστεί για την διαχείριση της επίτευξης των σκοπών και στόχων που 

θέτει το πρόγραμμα Responsible Care® για βελτίωση και υπάρχουν τέσσερις λόγοι 

για την χρήση του προτύπου [20] :

• βελτίωση της διαχείρισης της περιβαλλοντικής ευθύνης

• χρήση του ISO 14000 σαν εναλλακτική λύση στους κανονισμούς εντολής και 

ελέγχου

• βελτίωση της εμπιστοσύνης της κοινότητας
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• ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών

Εξαιρετικό είναι το ενδιαφέρον των χημικών βιομηχανιών για την δυνατότητα 

μείωσης διατήρησης αρχείων και αναφορών για εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί 

κατά ISO 14000, και σύμφωνα με τον James Horne, ειδικό βοηθό του γραφείου 

Υδάτων της ΕΡΑ, επιχειρήσεις με καλή επίδοση αμείβονται με ελάττωση των 

απαιτήσεων και παρακολούθησης και αναφοράς. Το κόστος εκπαίδευσης για 

πιστοποίηση κατά ISO 14000 για ομάδα 100 υπαλλήλων εκτιμάται σε $80-$180 

εκατομμύρια με βάση 180-380 εργάσιμες ημέρες, μειώνεται κατά 10% για ομάδες 

250-500 υπαλλήλων, και κατά 30-60% για μονάδες ήδη πιστοποιημένες κατά ISO 

9000 [20],

6.3 Νοιιικά θέιιατα Tnc Emaouovnc του ISO 14000

Οι Tom Tibor και Ira Feldman συνομίζουν τα εξής νομικά θέματα που σχετίζονται με 

την εφαρμογή του ISO 14000 [21]:

• Εχεμύθεια επιθεώρησης- Θα μπορούν οι επιθεωρήσεις ISO 14000 συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης να παρέχουν προστασία από υπάρχουσες κρατικές 

πολιτικές και νόμους;

• Κυβερνητική εφαρμογή και κανονισμοί- Πως θα αντιμετωπίσουν οι κρατικές 

υπηρεσίες τον ρόλο του ISO 14000 και ποιές οι νομικές επιπλοκές της 

ενσωμάτωσης του προτύπου σε κρατικές πολιτικές ρύθμισης, εφαρμογής και 

προώθησης;

• Πρότυπο μέριμνας- Θα αποτελέσει ένα διεθνές πρότυπο όπως το ISO 14000, εάν 

υιοθετηθεί ευρέως από την βιομηχανία, νομικό πρότυπο μέριμνας που θα 

χρησιμοποιείται από τα δικαστήρια για την κρίση της επιχειρησιακής επίδοσης;

• Απαιτήσεις του ISO 14000. Ποιές από τις διοικητικές δραστηριότητες που 

απαιτούνται από το ISO 14000 έχουν νομικές προεκτάσεις;

• Ευθύνη επιθεωρητή-διαπιστευτή: Σε ποιό βαθμό είναι υπεύθυνοι οι επιθεωρητές 

για παραβιάσεις κανονισμών που ανακαλύπτουν κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων 

ISO 14000;

Τα παραπάνω νομικά θέματα προέκυμαν από τις εργασίες ειδικής επιτροπής που 

ορίστηκε από την Τεχνική Συμβουλευτική Ομάδα (TAG) του ISO.
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6.4 Ολοκλήρωση Συστηιιάτων Aigystotonc Ποιότηταν ΠεοιβάλΛοντοο.

Yvisivnc και Ασωάλεισο

Πολλές χημικές εταιρείες έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν την νέα περιοχή της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης στο πλήθος των άλλων διαχειριστικών πρωτοβουλιών 

και επιθυμούν την ολοκλήρωση του ISO 14000 με το ISO 9000 και το πρόγραμμα 

Responsible Care® [17], καθώς και την εξέλιξη του πρώτου σε μοναδικό πρότυπο για 

εύρος διαχειριστικών πρακτικών που θα περιλαμβάνουν και θέματα υγιεινής και 

ασφάλειας (ήδη έχει ανακοινωθεί η ανάπτυξη της νέας σειράς προτύπων ISO 20000 

για την υγιεινή και ασφάλεια). Οι δυσκολίες ολοκλήρωσης των προτύπων ποιότητας 

και περιβαλλοντικής διαχείρισης προσδιορίζονται στην έντονη αμφισβήτηση της 

δυνατότητας κάλυμης σε μία επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης λόγω των ιδιαίτερων ικανοτήτων που 

απαιτούνται και στις δύο περιοχές, και επιπλέον στο γεγονός ότι το ISO 14000 

πιστοποιεί μια συγκεκριμμένη μονάδα παραγωγής και όχι όλη την επιχείρηση ή μία 

γραμμή προϊόντος, όπως είναι δυνατό κάτω από το ISO 9000. Κατά την άπομη του 

Gary Barton [17], ανώτατου διοικητικού στελέχους περιβαλλοντικής διαχείρισης της 

KPMG Peat Marwick, η ολοκλήρωση του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 9000 και 

του προτύπου για EMS θα είναι περισσότερο θέμα τεκμηρίωσης, και εάν η επιχείρηση 

θεσπίσει σκοπούς και στόχους όπως πρόλημη ρύπανσης και διαρκή βελτίωση, το ISO 

14000 θα παρέχει τον τρόπο μέτρησης της προόδου.

Η Susan Engleman αντιπρόεδρος περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας της Hoechst 

Celanese αναφέρει ότι πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Responsible Care®, το ISO 

9000 και το ISO 14000 λειτουργούν σαν ευκαιρίες για μεγαλύτερη προσοχή των 

λειτουργιών της επιχείρησης που πρέπει να αναγνωρίσει τον συσχετισμό των 

συστημάτων αυτών, να τα μετρήσει και να εξακριβώσει τις επιδόσεις τους [17], Η 

επιθεώρηση θα πρέπει να διεξάγεται εσωτερικά από άτομα που γνωρίζουν την 

μονάδα για λόγους οικονομίας αλλά και εχεμύθειας. Επιπλέον η ολοκλήρωση των 

διάφορων προτύπων δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή της επιχείρησης από το 

κύριο θέμα της προόδου και της συνεχούς βελτίωσης, καθώς το ISO 14000 είναι 

πολύτιμο και μπορεί να χρησιμεύσει για την ενοποίηση και όχι σαν ένα επιπλέον 

πρόγραμμα διαπίστευσης [20].
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Προσπάθειες συνδιασμού της ποιότητας με την υγιεινή και ασφάλεια και με την 

περιβαλλοντική διαχείριση γίνονται σε αρκετές επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων οι 

Olin Lake Charles, LA, BOC Gases, και Rhone-Poulenc. Ο στόχος αυτός φαίνεται 

ανέφικτος για την Elf Atochem, όπου επικρατεί η άπομη ότι ενώ τα προγράμματα 

ποιότητας αναφέρονται στις ανάγκες των καταναλωτών, τα περιβαλλοντικά 

προγράμματα στοχεύουν στις ανησυχίες των νομοθετών και του κοινού, και η 

διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας αφορά το προσωπικό. Ετσι λόγω των διακριτά 

διαφορετικών ενδιαφερομένων μερών σε κάθε μία από τις τρεις περιοχές διαχείρισης 

δεν είναι πρακτικός ο συνδιασμός του ISO 9000, 14000 και όποιου προτύπου 

προκύμει για την υγιεινή και ασφάλεια. Η μόνη πραγματικά κοινή περιοχή φαίνεται 

να είναι η τεκμηρίωση [17], Κατά την άπομη του Yvan Verot, διευθυντή βιομηχανικής 

ασφάλειας και περιβάλλοντος της Elf Atochem [22], ο περιορισμός του μοντέλου του 

ISO 9000 οφείλεται στο γεγονός ότι το περιβάλλον, η υγιεινή και η ασφάλεια 

περικλείουν πνευματικές δραστηριότητες και εξιδεικευμένες σε κάθε μονάδα 

υπηρεσίες που δεν περιγράφονται στα τεχνικής προέλευσης πρότυπα συστημάτων 

διοίκησης ποιότητας. Ενα κρίσιμο και αμφιλεγόμενο θέμα είναι η εξακρίβωση από 

τρίτους της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, ειδικά σε σχέση με το πρόγραμμα του 

Responsible Care®. Η ανάγκη διάδοσης των αποτελεσμάτων στο κοινό, που δεν 

αποτελεί ενδιαφερόμενο μέρος στην περιοχή της ποιότητας, περιπλέκει περισσότερο 

την ενσωμάτωση ενός προτύπου ISO στην διαχείριση περιβάλλοντος και ασφάλειας. 

Επιπλέον δυσκολία αποτελεί και η ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ των εθελοντικών 

προσπαθειών βελτίωσης και των ρυθμιστικών οδηγιών που θα μπορούσε να 

διαταραχθεί από ένα πολύ επιτακτικό πρότυπο ISO.

Το βασικό πρόβλημα με τις επιθεωρήσεις από τρίτους είναι η εύρεση κατάλληλων 

επιθεωρητών, που εκτός των ειδικών γνώσεων σε χημικές διεργασίες πρέπει να 

θεωρούνται αντικειμενικοί και από τα εξωτερικά ενδιαφερόμενο μέρη. Ετσι είναι 

πιθανή η ύπαρξη δύο διαφορετικών συστημάτων επιθεώρησης για την ποιότητα και 

το περιβάλλον, και κατά τον Verot η δυσκολία συγχώνευσης των δύο σε ένα 

σύστημα είναι η συγχώνευση της διαχείρισης περιβάλλοντος και ποιότητας στην 

πράξη, η οποία απαιτεί στενή συνεργασία με το προσωπικό και παροχή από την 

διοίκηση νέας φιλοσοφικής βάσης αλλά και χρόνου για την αλλαγή [22],
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Η BP Chemicals επιβεβαίωσε την ύπαρξη ομοιοτήτων και αλληλεπικαλύμεων μεταξύ 

του ISO 9000 και των άλλων συστημάτων διοίκησης με την τεχνική matrix-mapping, 

αναγνωρίζοντας κατά την πιστοποίηση ποιότητας του εργοστασίου της στη Lima, OH 

ότι τα συστήματα του ISO 9000, Responsible Care®, Process Safety Management και 

International Safety Rating System αφορούν βελτίωση και συνεχείς διαδικασίες, 

αποτελούν ανταγωνιστική ανάγκη και πλεονέκτημα, και καλύπτονται κάτω από ένα 

σύστημα διοίκησης ολικής ποιότητας [23], Η ΒΡ ανέπτυξε μια τρισδιάστατη βάση 

δεδομένων, με τις διασφαλίσεις που απαιτούνται από τα ενδιαφερόμενο μέρη στον 

οριζόντιο άξονα- όπως διασφάλιση ποιότητας για τους πελάτες, περιβαλλοντική 

διαχείριση για την κοινότητα, και υγιεινή και ασφάλεια για τους υπαλλήλους- να 

συσχετίζονται με τα στοιχεία της διαδικασίας ολικής ποιότητας της επιχείρησης. Ο 

τρίτος άξονας προσδιορίζει τις δέσεις στην οργάνωση όπου εκτελούνται οι 

αναγνωρισμένες δραστηριότητες. Αυτή η εργασία απέδειξε ότι είναι δυνατή η 

διαμόρφωση ενός μοναδικού συστήματος διοίκησης που μπορεί να ικανοποιήσει όλες 

τις διασφαλίσεις, και το οποίο είναι αρκετά συμπαγές και ευέλικτο για να περιλάβει 

μελλοντικές απαιτήσεις. Αντιδράσεις από τις λειτουργικές μονάδες στην πιλοτική 

εφαρμογή του συστήματος matrix, οδήγησε την ΒΡ στη διαμόρφωση διαφορετικής 

προσέγγισης βασισμένης στην περιγραφή των λειτουργικών δραστηριοτήτων από 

κύριες διεργασίες, οριζόντιες μεταξύ των παραδοσιακών κάθετων λειτουργιών. Ετσι 

στην αλυσίδα προμήθειας της ΒΡ, δηλαδή τις διεργασίες μετατροπής πρώτων υλών 

σε προϊόντα και της διάθεσής τους στους πελάτες, το περιβάλλον αποτελεί πελάτη με 

σαφείς απαιτήσεις, και τα απόβλητα και οι εκπομπές θεωρούνται ως προϊόντα. Η 

επιλογή του προτύπου ISO 9002 για την αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης της 

προμήθειας και παραγωγής αυτών των “προϊόντων” πιστεύεται ότι θα οδηγήσει σε 

μείωση του λειτουργικού και του κόστους συντήρησης αυτού του συστήματος κατά 

50% σε 5 έτη και θα ελαχιστοποιήσει πρόσθετα κόστη νέων συστημάτων και 

κανονισμών, η δε πιστοποίηση κατά ISO 9000 για το 1998 αναμένεται να στοιχίσει 

περίπου $500,000 [23].

Η μονάδα της Monsanto στο Newport, UK εφάρμοσε πιλοτικά το ISO 9000 για την 

πιστοποίηση των συστημάτων υγιεινής, ασφάλειας και περιβαλλοντικής της 

διαχείρισης, διαβεβαιώνοντας ότι περιέλαβε και απαιτήσεις του βρετανικού προτύπου 

BS 7750 για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, του οποίου την μη πλήρη 

ευθυγράμμιση με το ISO 9001 [23] αναγνώρισε ως αδυναμία. Παρόμοια η Clayton
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Aniline, θυγατρική της Ciba στο Manchester, UK αποφάσισε να βασίσει το EMS της 

στις αρχές για τα συστήματα διοίκησης ποιότητας της εφαρμόζοντας πιλοτικά το BS 

7750. [23],

Η σύνδεση της διοίκησης ποιότητας με την περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί 

πεποίθηση του Graeme Grombie, διευθυντού της Shell Chemicals στο Chester, UK, 

που διακρίνει πολλές ομοιότητες μεταξύ της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) και 

του προγράμματος Responsible Care®, όπως ότι και οι δύο διαδικασίες διοίκησης 

είναι ολιστικές και συστηματικές, στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση και επιζητούν 

πλήρη συμμετοχή [24], Η θεώρηση του TQM έχει εισχωρήσει στα συστήματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποτελεί εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για 

περιβαλλοντική αριστεία, σύμφωνα με τον Tony Strong, διευθυντή ασφάλειας 

προϊόντων, ποιότητας και περιβαλλοντικών θεμάτων της DuPont στο Stenenage, UK 

[24], Και ενώ ο χημικός κλάδος επιθυμεί ένα τέτοιο πρότυπο αναγνωρίζοντας τον 

παραλληλισμό των συστημάτων διοίκησης ποιότητας και του ISO 9000 για τη 

βελτίωση της δημόσιας εικόνας του, το πρόβλημα βρίσκεται στην απαραίτητη αλλαγή 

του συστήματος επικοινωνίας διοίκησης και υπαλλήλλων με μετακίνηση από την 

παραδοσιακή προσέγγιση εντολής-ελέγχου πρός ένα σύστημα ενθάρρυνσης των 

υπαλλήλων να εκφράζουν την γνώμη τους για τις ακολουθούμενες πρακτικές στους 

ανωτέρους τους και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών για να 

προσδιορίζουν τα καθήκοντά τους. Ερευνα του John Oakland, καθηγητού στο Κέντρο 

TQM του Πανεπιστημίου του Bradford, UK, απέδειξε συσχέτιση μεταξύ ικανών 

προγραμμάτων TQM και θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, διαπιστώνοντας 

υγιέστερα περιθώρια κέρδους από το μέσο όρο του βιομηχανικού κλάδου και 

καλύτερες αποδόσεις επένδυσης στο 75% των 29 επιλεγμένων εταιρειών με 

τουλάχιστον πενταετή εφαρμογή TQM [24],

6.5 Διαπίστευση Επιθεωρητών

Το κοινό πρόγραμμα διαπίστευσης επιθεωρητών κατά ISO 14000 από τους 

οργανισμούς Registrar Accreditation Board (RAB) και American National Standards 

Institute (ANSI), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες διαπίστευσης κατά ISO 9000, εγκατα- 

λείφθηκε τον Οκτώβριο του 1995 μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, με πιθανές 

συνέπειες την απόκλιση από τον στόχο ενός μοναδικού ολοκληρωμένου σχήματος 

διαπίστευσης επιθεωρητών ISO 9000 και ISO 14000, και μεγαλύτερα κόστη
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πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις [25], Δύο τουλάχιστον άλλοι οργανισμοί έχουν 

προταθεί για την παροχή υπηρεσιών διαπίστευσης για το ISO 14000, ο American 

Society for Testing and Materials (ASTM) και Environmental Auditing Roundtable 

(EAR), και είναι πιθανό να προκύμει διπλό σχήμα διαπίστευσης για την ποιότητα και 

για το περιβάλλον.

Πιλοτικό πρόγραμμα διαπίστευσης επιθεωρητών πιστοποίησης κατά ISO 14001 

εταιρειών των ΗΠΑ πρόκειται να ανακοινωθεί από τον οργανισμό Registrar 

Accreditation Board με διάρκεια περίπου τριών μηνών [26], Το πιλοτικό πρόγραμμα 

έχει σχεδιαστεί να δοκιμάσει και να βελτιώσει το σύστημα απόδειξης συμμόρφωσης 

με το διεθνές πρότυπο για την ικανοποίηση των αναγκών της βιομηχανίας των ΗΠΑ. 

Οι πέντε οργανισμοί επιθεωρητών που επελέγησαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 

είναι: Det Norsk Veritas (Houston), Advanced Waste Management Systems 

(Chattanooga, TN), International Approval Services (Cleveland), KEMA Registered 

Quality (Chalfont, PA) και SGS International Certification Services (Rutherford, NJ).

Οι επιθεωρητές πιστοποίησης πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, αδιάφθοροι, χωρίς αλλη- 

λοσυγκρουόμενα συμφέροντα, οικονομικά ισχυροί, και με σημαντική εμπειρία σε 

περιβαλλοντική διαχείριση, σύμφωνα με την Molly Kingston, ειδική σε θέματα ISO 

του οργανιασμού Environmental Defense Fund [20]. Παγκόσμια φαίνεται ότι η 

εξακρίβωση από τρίτους θα συνίσταται από συλλογή προγραμμάτων και διαδικασιών 

που θα προάγουν την αξιοπιστία της βιομηχανίας. Στις ΗΠΑ η έγκριση του 

προγράμματος Εξακρίβωση Διαχειριστικών Συστημάτων του Responsible Care® 

(Management Systems Verification, MSV) από τον CMA είναι κρίσιμο βήμα για τη 

χημική βιομηχανία που επιζητεί εφαρμογή εξακρίβωσης των συστημάτων περιβαλ

λοντικής διαχείρισης από τρίτους. Μεταξύ των εταιρειών που προθυμοποιήθηκαν να 

εξακριβώσουν το EMS τους με το MSV είναι οι Rohm and Haas, Arco Chemical, 

Ashland Chemical, Eli Lily, 3M, WV της Rhone Poulenc, Union Carbide και FMC, ενώ 

αποτελεί πεποίθηση των επιχειρήσεων που επέλεξαν το ISO ότι η πιστοποίηση κατά 

ISO 14001 αποδεικνύει την δέσμευση της εταιρείας στο Responsible Care®[27], 

Συγχρόνως εξετάζεται από τον CMA η δυνατότητα ανάπτυξης κοινής επιλογής 

επιθεώρησης ISO 14001 και MSV, παρά τις διαφορές, όπως συμμετοχή κοινού και 

ολική θεώρηση του προγράμματος υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος καί όχι 

απλώς περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οποίες θα πρέπει να ενσωματωθούν πριν την
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ανάπτυξη κοινής εξακρίβωσης. Παράλληλα εταιρείες συμβούλων με κυριότερες τις 

KPMG, Arthur Anderson και Pilko & Associates εισέρχονται στο πεδίο εξακρίβωσης 

από τρίτους με αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στην σύνταξη δηλώσεων από τρίτους 

για ετήσιες περιβαλλοντικές αναφορές. Στον Καναδά το ρόλο ανάπτυξης διαδικασίας 

εξακρίβωσης από τρίτους έχει αναλάβει ο Σύλλογος Καναδών Χημικών Παραγωγών 

(Canadian Chemical Producers Association, CCPA) και αντίστοιχα στην Ευρώπη ο 

βρετανικός Σύλλογος Χημικών Βιομηχανιών (Chemical Industries Association, CIA).

To Καναδικό Ινστιτούτο Ορκωτών Αογιστών (Canadian Institute of Chartered 

Accountants) σε συνεργασία με άλλους 17 επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς και 

κρατικούς οργανισμούς έχει συμφωνήσει σε ένα εθνικό πλαίσιο πιστοποίησης 

επιθεωρητών περιβάλλοντος, οι οποίοι θα πιστοποιούνται από έναν εθνικά διαπιστευ

μένο επαγγελματικό φορέα, τον Canadian Environmental Auditing Association. To 

πιστοποιητικό θα είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και θα επιτρέπει τους επιθεωρητές να 

εξακριβώνουν το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης των επιχειρήσεων κατά το 

πρότυπο ISO 14001 [28], Το πλαίσιο παρέχει στο Συμβούλιο Προτύπων του Καναδά 

(Standards Council of Canada, SCC) την δυνατότητα ανάπτυξης προγράμματος 

διαπίστευσης για την πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα 

με το πρότυπο ISO 14000, και αναμένεται ο φορέας Canadian Environmental Auditing 

Association να αναζητήσει άμεση διαπίστευση από το SCC για να ηγηθεί ως 

οργανισμός στην πιστοποίηση επιθεωρητών περιβάλλοντος.

Η εξακρίβωση από τρίτους αποτελεί κεντρικό θέμα της εφαρμογής του προγράμματος 

Responsible Care® από την χημική βιομηχανία της Αυστραλίας, η οποία αναγνωρίζει 

τέτοιους άμεσους δεσμούς μεταξύ του Responsible Care® και των βιομηχανικών 

προτύπων ISO για την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση, που ήδη 

χρησιμοποιεί επιθεωρητές ISO 9000 για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των 

συστημάτων διαχείρισης κάτω από το Responsible Care® και προσπαθεί να 

συγχωνεύσει το πρότυπο ποιότητας ISO με βιομηχανικές πρωτοβουλίες [29], Σύμφωνα 

με τον Σύλλογο Βιομηχανιών Πλαστικών και Χημικών (Plastics and Chemicals 

Industry Association, PACIA), to Responsible Care® εφαρμόζεται για επτά έτη στην 

Αυστραλία και έχει υιοθετηθεί από 110 χημικές βιομηχανίες που αντιπροσωπεύουν το 

75% της βιομηχανίας στην Αυστραλία, περιλαμβάνει δε 270 υποχρεώσεις. Μία από 

τις κυριότερες πρωτοβουλίες του PACIA είναι η σύνταξη οδηγιών για την σύνδεση
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των 270 υποχρεώσεων του Responsible Care® στους κώδικες πρακτικής του πλαισίου 

του συστήματος ποιότητας ISO 9000, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να 

ικανοποιούν όλες τις εξωτερικές τους υποχρεώσεις κάτω από ένα κοινό σύστημα 

διαχείρισης [29],

6.6 Τυποποίηση Ποουηθευτών και Εονολάβων

Τα πρότυπα ISO θεωρούνται από τους ειδικούς το όχημα του μέλλοντος σε έναν 

κόσμο όπου οι φραγμοί στις εμπορικές συναλλαγές πέφτουν και το εμπόριο αποκτά 

διεθνή χαρακτήρα και στην παραγωγή και στην προώθηση των προϊόντων, η δε 

συμμόρφωση με αυτά είναι πλέον απαραίτητη για την επιτυχία στον διεθνή 

ανταγωνισμό [30], Ηδη σε διεθνείς διαγωνισμούς η πιστοποίηση κατά ISO απαιτείται 

σαν προϋπόθεση συμμετοχής. Αντιδρώντας στην καθιέρωση μαζικών κανονισμών 

παγκόσμια και εμπορικών φραγμών με βάση απαιτήσεις δοκιμών και πιστοποίησης, οι 

μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικών με επικεφαλής τις Hewlett-Packard Co. και Motorola 

και την υποστήριξη περισσότερων από 37 άλλων επιχειρήσεων ηλεκτρονικών διεθνώς 

δημιούργησαν το πρόγραμμα Επιβεβαίωσης Επιθεώρησης Προμηθευτών (Supplier 

Audit Confirmation, SAC), υπογράφοντας δήλωση συμμόρφωσης προμηθευτών [30], 

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο SAC λαμβάνουν μία συνολική πιστοποίηση αντί 

να αναγκάζονται να κερδίζουν πολλαπλές.

6.7 Πιστοποίηση Επιγειοήσεων

Η παραγωγική μονάδα της Rohm and Haas στο Lauterbourg της Γαλλίας που είναι η 

μεγαλύτερη μονάδα της εταιρείας στην Ευρώπη και παράγει εύρος χημικών, μεταξύ 

των οποίων ρητίνες ανταλλαγής σιδήρου, φυτοφάρμακα και υδατοδιαλυτά πολυμερή, 

πήρε μέρος στην πιλοτική εφαρμογή του κοινοτικού σχήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και επιθεώρησης που διεξήγαγε η PA Management Consultants (Cam

bridge, UK) για λογαριασμό της Κοινότητας το 1992 [15], Αρχικά πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση του προσωπικού της μονάδας, της περιοχής και των κεντρικών γραφείων 

επιθεώρησης της επιχείρησης στις ΗΠΑ, καθώς και εξωτερικών επιθεωρητών από 

την AD Little, με αποτέλεσμα την αναγνώριση εννέα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων 

των εκπομπών σε αέρα, νερό, επικίνδυνων αποβλήτων και θορύβου, τα οποία στη 

συνέχεια αναλύθηκαν στα επιμέρους συστατικά τους μέρη συνολικά 60-70 στοιχείων. 

Επιπλέον τέθηκαν στόχοι και χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής τους, όπως 

εκπαίδευση υπαλλήλων, επισημοποίηση τεκμηρίωσης, και καταχώρησης όλων των
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επικίνδυνων χημικών αποβλήτων που είναι αποθηκευμένα στο εργοστάσιο. Το 

κόστος επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης συμμόρφωσης και της 

θέσπισης στόχων ανήλθε σε $ 75000 και αποφασίστηκε οι επιθεωρήσεις να γίνονται 

στο μέλλον εσωτερικά για λόγους οικονομίας. Εκτίμηση συστημάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης προγραμματίστηκε και για τις υπόλοιπες επτά κύριες μονάδες της 

εταιρείας στην Ευρώπη χωρίς να αποφασιστεί αν όλες θα ακολουθούσαν το κοινοτικό 

σχήμα πιστοποίησης.

Η Ciba Clayton, παραγωγική μονάδα χρωμάτων της Ciba στο Manchester, UK, 

εφάρμοσε πιλοτικά το Κοινοτικό EMAS και τον Αύγουστο του 1995 πιστοποιήθηκε 

από τους πρώτους μαζί με την μονάδα συμπλοκών οργανικών υπεροξειδίων της Akzo 

Nobel στο Gillingham, UK κατά το EMAS [14], [32], Και οι δύο εταιρείες είχαν ήδη 

πιστοποιηθεί κατά το BS 7750 τον Μάρτιο του 1995 και η κυριότερη προσθήκη για 

την εφαρμογή του κοινοτικού σχήματος υπήρξε η περιβαλλοντική δήλωση. Η Ciba 

Clayton πιστεύει ότι εξίσου βατή θα είναι και η πιστοποίηση κατά ISO 14000 το 

οποίο ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά από μία θυγατρική της εταιρεία στην Ιταλία. Η 

περιβαλλοντική δήλωση της Ciba Clayton αποτελείται 21 σελίδες, από τις οποίες οι 

οκτώ καλύπτουν ειδικά δεδομένα εκπομπών, και περιλαμβάνει δήλωση εννέα 

σημείων για την περιβαλλοντική πολιτική της και πως αυτή συνδέεται με τη συνολική 

επιχειρησιακή πολιτική, εξήγηση του EMS της εταιρείας, δήλωση περιβαλλοντικών 

αντικειμενικών σκοπών, δήλωση περιβαλλοντικών θεμάτων που δημιουργούνται από 

την μονάδα, και εξακρίβωση από τρίτους. Η εξακρίβωση τρίτων της περιβαλλοντικής 

δήλωσης πραγματοποιήθηκε από το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (British 

Standard Institute, BSI) [14],

H Dupont έχοντας εφαρμόσει το ISO 9000 σαν το σύστημα διοίκησης ποιότητας σε 

περισσότερες από 225 θυγατρικές της παγκόσμια, επεξεργάζεται την ολοκλήρωση 

αυτού του συστήματος με το ISO 14000, παραλληλίζοντας τα δύο πρότυπα και 

συλλέγοντας πληροφορίες σε κάθε μονάδα ειδικά [18], Σε επιχειρησιακό επίπεδο 

εξετάζονται οι πολιτικές και πρακτικές, όπως το πρόγραμμα Responsible Care®, οι 

συνολικοί περιβαλλοντικοί στόχοι και τα σχέδια, και σε επιχειρηματικό επίπεδο 

εξετάζονται τα συστήματα, όπως περιβαλλοντική καθοδήγηση, χρηματοδότηση 

προγραμμάτων και περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, ενώ η κάθε μονάδα επικεντρώνεται 

σε πρωτοβουλίες όπως ιδιο-επιθεωρήσεις, προγράμματα αλληλεπίδρασης με την



62

κοινότητα, παρακολούθηση νομοθεσίας και πρόλημη ρύπανσης. Ο στόχος είναι η 

δημιουργία ενός καλά προσδιορισμένου επιχειρησιακού συστήματος για την 

υποστήριξη της πιστοποίησης, με κάθε επιχειρηματική μονάδα να αποφασίζει 

ανεξάρτητα αν θα πιστοποιηθεί, και ταυτόχρονα το πλησίασμα των ανθρώπων της 

εταιρείας που ασχολούνται με το ISO 9000 με εκείνους του ISO 14000.

Ο Φιλανδικός Ομιλος εταιρειών χημικών και ενέργειας Neste σκοπεύει να 

πιστοποιήσει όλα τα εργοστάσια του κατά ISO 14001-με το 80% της παραγωγής 

πιστοποιημένο μέχρι το 1997- και υποστηρίζει ότι η εφαρμογή του ISO 14001 θα 

είναι συμβατή με το Κοινοτικό Σχήμα EMAS [33], Η Κίνα σχεδιάζει να καθιερώσει 

την Κρατική Επιτροπή Καθοδήγησης για Επαλήθευση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

σε μία προσπάθεια να εισαγάγει επίσημα πρότυπα προστασίας περιβάλλοντος. Κατά 

την άπομη του Xie Zhenhua, διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας 

Περιβάλλοντος (National Environmental Protection Agency, ΝΕΡΑ), στόχος είναι η 

συμμόρφωση με τις διεθνείς τάσεις, η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

η διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης [34], Η Κίνα σκοπεύει να 

μετατρέμει το ISO 14000 σε εθνικό πρότυπο για την διαχείριση του περιβάλλοντος 

πιστεύοντας ότι η εφαρμογή του θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση 

υλικών, προαγωγή καθαρής και οικονομικά αποτελεσματικής παραγωγής και 

ελάττωση προβλημάτων επικίνδυνων ρύπων. Παράλληλα η Συνεργασία Ασιατικών 

Οικονομιών του Ειρηνικού (Asia Pacific Economic Cooperation, APEC) πρόκειται να 

χρησιμοποιήσει το ISO 14000 για καθαρότερο περιβάλλον, διαρκή ανάπτυξη και 

προαγωγή μεταφοράς τεχνολογίας και εξειδίκευσης προς όφελος των αναπτυσ

σόμενων οικονομιών [35], Στην πολιτεία της Πενσυλβάνια η αγορά έχει 

αντικαταστήσει τον νομοθέτη στην προώθηση των περιβαλλοντικών στόχων, και η 

πολιτεία πλέον αποδέχεται το πιστοποιητικό ISO 14000 σαν ένδειξη ότι οι τοπικές 

επιχειρήσεις ικανοποιούν τα στάνταρντς της Πενσυλβάνια [36].

Στην Ελλάδα σύμφωνα με πληροφόρηση από την κ. Πίτσικα, υπεύθυνη του τμήματος 

πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, καμμία προς το παρόν επιχείρηση δεν έχει πιστοποιηθεί 

κατά ISO 14000, ο δε ΕΛΟΤ είναι σε ετοιμότητα και σχεδιάζει να ξεκινήσει την 

πιστοποίηση των πρώτων εταιρειών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στις αρχές του 

1997. Περίπου 25 όμως χημικές βιομηχανίες στην Ελλάδα έχουν αποδεχθεί και 

ακολουθούν το πρόγραμμα Responsible Care®.
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7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ EMS ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διερευνήθηκε η εφαρμογή συστημάτων περιβαλ

λοντικής διαχείρισης στις ελληνικές εταιρείες και αναζητήθηκαν οι κρίσιμοι 

παράγοντες για την εφαρμογή του προτύπου ISO 14001 που τείνει να μετατραπεί σε 

διεθνές πρότυπο αναφοράς συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι δεκαπέντε 

συνολικά παράγοντες ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες:

• παράγοντες αγοράς που αφορούν την επίδραση του προτύπου στην βελτίωση της 

δημόσιας εικόνας της επιχείρησης, στην βελτίωση του μεριδίου αγοράς και στην 

παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην ικανοποίηση των περιβαλλοντικών 

προσδοκιών και απαιτήσεων των καταναλωτών, στην ικανοποίηση των διαπιστευ

τηρίων των προμηθευτών και εργολάβων, καθώς και στη διευκόλυνση του 

εμπορίου και στην υπερπήδηση εμπορικών φραγμών

• οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί παράγοντες που αφορούν την επίδραση 

του προτύπου στη μείωση του ασφαλιστικού κόστους, στην βελτίωση προσέλκυσης 

κεφαλαίων μέσω της ικανοποίησης των κριτηρίων των θεσμικών επενδυτών, στην 

βελτίωση ποιότητας και μείωση κόστους παραγωγής από εξοικονόμηση ενέργειας, 

ελάττωση αποβλήτων και κόστους αποκομιδής, επαναχρησιμοποίηση συσκευασίας, 

επαναχρησιμοποίηση υδάτινων πόρων, ανακύκλωση υλικών και προϊόντων, στην 

απόδειξη ύπαρξης προσπάθειας καλής πίστης συμμόρφωσης με περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς και νομοθεσία με συνέπεια λιγότερους ελέγχους από αρμόδιες 

υπηρεσίες και μικρότερα πρόστιμα παραβιάσεων, στην απόδειξη ύπαρξης προσοχής 

προς το περιβάλλον, και στην διευκόλυνση συμμόρφωσης με πληθώρα εθνικών 

κανονισμών

• επιχειρησιακοί παράγοντες που αφορούν την επίδραση του προτύπου στην 

ουσιαστική ωφέλεια από καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση, στην διευκόλυνση 

της διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων και ευθυνών της επιχείρησης, και στην 

καθοδήγηση του εκσυγρονισμού των συστημάτων διαχείρισης και πολιτικών 

σχετικών με περιβαλλοντικές επιδόσεις

Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε ελληνικές εταιρείες, εκ των οποίων οι δύο χημικές, 

και συγκεκριμμένα οι εταιρείες Siemens Τήλε Βιομηχανική ΑΕ, Ιντρακομ ΑΕ, ΕΚΟ- 

Ελληνικά Διϋλιστήρια και Χημικά Μακεδονίας ΑΒΕΕ, Χημικές Βιομηχανίες Βορείου 

Ελλάδος και ΕΛΒΟ-Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΕ, οι οποίες στο σύνολο τους
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χαρακτήρισαν σημαντική την εφαρμογή του ISO 14001 για την επιτυχία της 

επιχείρησης και προσδιόρισαν τους ιδιαίτερους παράγοντες εφαρμογής που αφορούν 

την φύση των εργασιών τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται για κάθε περίπτωση 

στη συνέχεια και το ερωτηματολόγιο σύνομης των δεκαπέντε κρίσιμων παραγόντων 

εφαρμογής του ISO 14001 που απευθύνθηκε στις επιχειρήσεις παρατίθεται στο 

Παράρτημα Γ. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αντίστοιχη έρευνα 

που διεξήγαγε η εταιρεία συμβούλων Arthur D. Little σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ [17],

7.1 Siemens Τήλε Βιοιιηγανική ΑΕ

Η Siemens Τήλε Βιομηχανική ιδρύθηκε το 1964 με συμμετοχή του οίκου Siemens 

κατά 70% και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας κατά 30%, αναλογία που 

διατηρείται μέχρι σήμερα. Είναι εξειδικευμένη βιομηχανική μονάδα παραγωγής 

τηλεπικοινωνιακού υλικού στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας έκτασης 

106000 τμ. και ο βασικός προμηθευτής του ΟΤΕ εδώ και 30 χρόνια. Το φάσμα 

παραγωγής της Siemens Τήλε Βιομηχανικής καλύπτει το μηφιακό τηλεπικοινωνιακό 

σύστημα EWSD, μηφιακά συστήματα πολυπλεξίας όλων των τάξεων, μηφιακές 

ραδιοηλεκτρικές διατάξεις και διατάξεις μηφιακής μετάδοσης επί ομοαξονικών και 

οπτικών φορέων, το δε 25% της παραγωγής εξάγεται μέοω της μητρικής εταιρείας 

στη διεθνή αγορά. Στο εργοστάσιο της Θεσ/νίκης απασχολούνται 300 εργαζόμενοι 

και στο Software-Center και Service στην Αθήνα 65 μηχανικοί.

Η Siemens Τήλε Βιομηχανική χρησιμοποίησε από την ίδρυσή της τεχνογνωσία του 

οίκου Siemens και εφάρμοσε τις ίδιες μεθόδους στην παραγωγή και στον έλεγχο της 

ποιότητας. Προβλήματα ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία με συνέπειες την 

αύξηση του κόστους ποιότητας και την μείωση της ανταγωνιστικότητας της 

επιχείρησης οδήγησε στην εφαρμογή συστήματος ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο 

ISO 9000 και στην πιστοποίηση κατά το ISO 9002 από τον ΕΛΟΤ τον Δεκέμβριο 

του 1992. Αποτέλεσμα της εφαρμογής συστήματος ποιότητας ήταν η αύξηση των 

ρυθμών ανάπτυξης, γενικότερη δε φιλοσοφία της επιχείρησης και κυρίως της 

ανώτατης διοίκησης αποτελεί η επέκταση του συστήματος ποιότητας σε όλες τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης για τη δημιουργία περιβάλλοντος διοίκησης ολικής 

ποιότητας. Αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της φιλοσοφικής τοποθέτησης αποτελεί η 

προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στην 

πλήρη ικανοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, αλλά και αναπτύσσοντας σύστημα
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περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001. Η Siemens Τήλε 

Βιομηχανική βρίσκεται σήμερα στο στάδιο ολοκλήρωσης του EMS της κατά ISO 

14001 και είναι η πρώτη από τις ελληνικές επιχειρήσεις που αναμένει να 

πιστοποιηθεί από τον ΕΛΟΤ στις αρχές του 1997.

Αυτο-αξιολόγηση και ανάδυση ε/Μείι/εων κατά ISO 14001-Από την συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου αυτο-αξιολόγησης και ανάλυσης ελλείμεων κατά ISO 14001 

που παρατίθεται στο Παράρτημα Β, και εφαρμόζει μόνο στην συγκεκριμμένη 

επιχείρηση λόγω ετοιμότητας για πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο, προέκυμε ότι 

η Siemens Τήλε Βιομηχανική έχει καθιερώσει αλλά όχι τελείως εφαρμόσει σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τις απαιτήσεις του προτύπου. Η ανώτατη διοίκηση 

έχει προσδιορίσει την περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης που αφορά την 

προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, η οποία 

προς το παρόν αφού το σύστημα δεν έχει πιστοποιηθεί έχει πιθανώς παραλείμεις 

κάποιων πραγμάτων και επιπτώσεων, αλλά περιλαμβάνει δέσμευση για διαρκή 

βελτίωση, για πρόλημη ρύπανσης και για συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία και 

κανονισμούς, παρέχει το πλάισιο ανάπτυξης και ανασκόπησης των περιβαλλοντικών 

αντικειμενικών σκοπών και στόχων της εταιρείας, είναι τεκμηριωμένη αλλά όχι 

τελείως εφαρμοσμένη, πρόκειται μετά την εφαρμογή της να συντηρείται και να 

κοινοποιείται στο προσωπικό και να είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Οσον αφορά το στάδιο του σχεδιασμού του EMS, η Siemens Τήλε Βιομηχανική έχει 

αναπτύξει και διατηρεί διαδικασία για την αναγνώριση των περιβαλλοντικών της 

θεμάτων και ιδιαίτερα εκείνων με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα 

οποία λαμβάνονται όλα υπόμη στην ανάπτυξη των περιβαλλοντικών σκοπών, και 

ενημερώνονται από άπομη νέας πληροφορίας. Ακόμη υπάρχει και χρησιμοποιείται 

διαδικασία αναγνώρισης και συλλογής νομικών απαιτήσεων σε περιβαλλοντικά 

θέματα, και συγκεκριμμένα υπάρχει αρμόδιο άτομο στην Αθήνα για την ασφάλεια και 

προστασία του περιβάλλοντος που συγκεντρώνει τη σχετική νομοθεσία και 

ενημερώνει την επιχείρηση. Αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι σε κάθε σχετική 

λειτουργία και επίπεδο μέσα στην εταιρεία έχουν τελείως καθιερωθεί, για την 

ανάπτυξη των οποίων έχουν ληφθεί υπόμη νομικές απαιτήσεις, σημαντικά 

περιβαλλοντικά θέματα, τεχνολογικές επιλογές, οικονομικές και επιχειρηματικές 

απαιτήσεις και απόμεις των ενδιαφερομένων μερών, και είναι συνεπείς με την 

περιβαλλοντική πολιτική και την δέσμευση για την πρόλημη της ρύπανσης. Επιπλέον
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υπάρχει πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επίτευξη των περιβαλ

λοντικών αντικειμενικών σκοπών και στόχων το οποίο προς το παρόν είναι μερικώς 

καθιερωμένο, περιλαμβάνει περιγραφή των αρμοδιοτήτων για την επίτευξη των 

σκοπών και στόχων σε κάδε σχετική λειτουργία και επίπεδο μέσα στην επιχείρηση 

καθώς και τα μέσα και το χρονοδιάγραμμα για αυτήν την επίτευξη, και εφαρμόζει 

πλήρως σε νέες ή τροποποιημένες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο στάδιο της εφαρμογής και λειτουργίας του EMS, η Siemens Τήλε Βιομηχανική 

έχει προσδιορίσει και καταγράμει τους ρόλους, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες με 

σκοπό να τα διαδόσει με την εφαρμογή του συστήματος, παρέχονται ουσιαστικοί 

ανθρώπινοι, οικονομικοί και τεχνολογικοί πόροι και ειδικές ικανότητες για την 

εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος, και η ανώτατη διοίκηση έχει διορίσει 

αντιπροσώπους με προσδιορισμένους ρόλους, ευθύνες και αρμοδιότητες για την 

καθιέρωση, εφαρμογή και διατήρηση του EMS, οι οποίοι αναφέρουν για τις επιδόσεις 

του συστήματος στην ανώτατη διοίκηση βάσει χρονοδιαγράμματος. Ανάγκες 

εκπαίδευσης έχουν αναγνωριστεί και το κατάλληλο προσωπικό πρόκειται να 

εκπαιδευτεί, ιδιαίτερα λόγω της υπάρχουσας φιλοσοφίας για την καθοριστική 

συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα, έχουν δε καθιερωθεί και πρόκειται να 

εφαρμοστούν διαδικασίες ενημέρωσης του προσωπικού για την σπουδαιότητα της 

συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική πολιτική και τις απαιτήσεις του EMS, για τις 

σημαντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, για τις ωφέλειες από τη βελτίωση 

των ατομικών επιδόσεων, για τους ρόλους και τις ευθύνες στην συμμόρφωση με την 

περιβαλλοντική πολιτική και τις απαιτήσεις του EMS συμπεριλαμβανομένων και των 

απαιτήσεων ετοιμότητας και ανταπόκρισης εκτάκτου ανάγκης, καθώς και για τις 

συνέπειες απόκλισης από τις λειτουργικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι με 

καθήκοντα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις είναι έμπειροι και ικανοί, παρόλο που τα υλικά δεν είναι ιδιαίτερα 

επικίνδυνα.

Παράλληλα έχουν καθιερωθεί διαδικασίες για την διάδοση των σημαντικών 

περιβαλλοντικών θεμάτων αλλά όχι του EMS στο εσωτερικό της επιχείρησης, και δεν 

υπάρχουν διαδικασίες για την υποδοχή, καταγραφή και ανταπόκριση σε πληροφορίες 

από εξωτερικά μέρη για τα σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα της επιχείρησης, ούτε 

υπάρχουν μέσα διάδοσης προς τα έξω πληροφοριών για αυτά τα θέματα. Υπάρχει και 

διατηρείται πληροφόρηση που περιγράφει τον πυρήνα του EMS και πληροφόρηση



67

που καθοδηγεί σε σχετική καταχώρηση. Εχουν καθιερωθεί διαδικασίες για τον 

έλεγχο όλων των εγγράφων οι οποίες προς το παρόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και 

πρόκειται να αναθεωρούνται και να επανεξετάζονται αλλά όχι με χρονοδιάγραμμα, 

υπάρχουν μερικώς σύγχρονες εκδόσεις των σχετικών εγγράφων για την 

αποτελεσματική λειτουργία του EMS, τα παλιά έγγραφα καταστρέφονται αμέσως, τα 

σύγχρονα έγγραφα είναι ευανάγνωστα, χρονολογημένα και αναγνωρίσιμα, και 

υπάρχουν διαδικασίες και αρμοδιότητες για την δημιουργία και την τροποποίηση 

αυτών των εγγράφων. Ακόμη έχουν αναγνωριστεί οι λειτουργίες και οι 

δραστηριότητες της επιχείρησης με τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι 

οποίες εμπίπτουν στην περιβαλλοντική πολιτική, τους σκοπούς και τους στόχους, 

αλλά δεν υπάρχουν διαδικασίες για την κάλυμη καταστάσεων που η έλλειμη τους 

μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις από την πολιτική, τους σκοπούς και τους στόχους, 

ούτε υπάρχουν προς το παρόν διαδικασίες σχετικές με τα σημαντικά περιβαλλοντικά 

θέματα που αφορούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες των προμηθευτών και των 

εργολάβων. Τέλος υπάρχουν διαδικασίες για την αναγνώριση και την ανταπόκριση σε 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, οι οποίες περιλαμβάνουν πρόλημη και καταστολή 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τέτοιες καταστάσεις και ατυχήματα, επανεξετά

ζονται και αναθεωρούνται όταν είναι απαραίτητο και ειδικά μετά από ατυχήματα και 

καταστάσεις ανάγκης, και δοκιμάζονται περιοδικά όπου είναι εφικτό.

Στο στάδιο του ελέγχου και της διορθωτικής δράσης του EMS, η Siemens Τήλε 

Βιομηχανική έχει καθιερώσει και διατηρεί διαδικασίες για την παρακολούθηση και 

μέτρηση σε κανονική βάση των κύριων χαρακτηριστικών των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων με τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η παρακολούθηση και 

η μέτρηση περιλαμβάνουν καταγραφή της πορείας της επίδοσης, των σχετικών 

λειτουργικών ελέγχων και της συμμόρφωσης με τους σκοπούς και στόχους, τα 

όργανα μέτρησης βαθμονομούνται και συντηρούνται αλλά δεν κρατείται αρχείο 

βαθμονόμησης, και υπάρχει διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης της συμμόρφωσης με 

την σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς. Επίσης πρόκειται να 

υπάρξουν διαδικασίες για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης, για την ανάλημη 

κατασταλτικής δράσης των επιπτώσεων της μη συμμόρφωσης και την εκκίνηση 

διορθωτικής και προληπτικής δράσης, ενώ έχουν οριστεί πλήρως ευθύνες και 

αρμοδιότητες για αυτά τα καθήκοντα, οι διορθωτικές και προληπτικές δράσεις είναι 

κατάλληλες για το μέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μη 

συμμόρφωση, και οι διεργασίες τροποποιούνται για να αντανακλούν τις δράσεις αυτές.
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Παράλληλα υπάρχουν διαδικασίες για την αναγνώριση, συντήρηση και διάταξη των 

περιβαλλοντικών αρχείων για κάθε λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία 8α 

περιλαμβάνουν αρχεία εκπαίδευσης, αποτελεσμάτων επιθεωρήσεων και διοικητικών 

ανασκοπήσεων, είναι ευανάγνωστα, αναγνωρίσιμα και αντιγράφουν την αντίστοιχη 

δραστηριότητα, προϊόν ή υπηρεσία, είναι εύκολα ανακτήσιμα και προστατεύονται από 

καταστροφή, φθορά ή απώλεια, η εξέλιξη της διατήρησης τους είναι τεκμηριωμένη, 

και τέλος επιδεικνύουν συμμόρφωση με το πρότυπο. Επιπλέον πρόκειται να 

καθιερωθούν διαδικασίες και πρόγραμμα περιοδικών επιθεωρήσεων του EMS που θα 

προσδιορίζουν αν το σύστημα συμμορφώνεται με συγκεκριμμένες εσωτερικές 

απαιτήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά και απαιτήσεις του προτύπου, και αν 

έχει κατάλληλα εφαρμοστεί και διατηρηθεί, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων θα 

παρουσιάζονται στη διοίκηση για ανασκόπηση, και οι διαδικασίες επιθεώρησης θα 

καλύπτουν το πεδίο, τη συχνότητα, τις μεθοδολογίες, τις αρμοδιότητες και απαιτήσεις 

για την επιθεώρηση και την αναφορά των αποτελεσμάτων.

Οσον αφορά την διοικητική ανασκόπηση του EMS, η Siemens Τήλε Βιομηχανική 

σκοπεύει να αναθεωρεί βάσει χρονοδιαγράμματος το EMS για την εξασφάλιση της 

συνέχισης της καταλληλότητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητάς του, απαραίτητες 

πληροφορίες θα συλλέγονται και θα παρέχονται στη διοίκηση για το έργο της 

ανασκόπησης, και τέλος η διοίκηση πρόκειται να αποτιμά την ανάγκη για αλλαγές 

στην περιβαλλοντική πολιτική, στους σκοπούς και στους στόχους, και στο EMS με 

βάση τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, την αλλαγή των συνθηκών και τη 

δέσμευση της για διαρκή βελτίωση.

Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής ISO 14001- Η Siemens Τήλε Βιομηχανική 

θεωρεί σημαντική την εφαρμογή του ISO 14001 για την επιχείρηση και αξιολογεί ως 

κρισιμότερους λόγους με σειρά σημαντικότητας τους επτά παράγοντες που 

συνομίζονται στον Πίνακα 10. Οι υπόλοιποι παράγοντες αγοράς δεν είναι σχετικοί με 

τις δραστηριότητες της επιχείρησης που όπως έχει ήδη αναφερθεί έχει κύριο πελάτη 

τον ΟΤΕ και δεν αντιμετωπίζει θέματα ηγεσίας ή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

αλλά ούτε και εμπορικών φραγμών εφόσον οι εξαγωγές της πραγματοποιούνται 

μέσω της μητρικής εταιρείας. Επίσης η μείωση του ασφαλιστικού κόστους, η 

βελτίωση προσέλκυσης κεφαλαίων και η διευκόλυνση συμμόρφωσης με πλήθος 

κρατικών κανονισμών δεν αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την εφαρμογή του 

ISO 14001 από την επιχείρηση.
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Πίνακας 10. Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής ISO 14001 για Siemens 
Τήλε Βιομηχανική

βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης 1

βελτίωση ποιότητας και μείωση κόστους από εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ 2

απόδειξη ύπαρξης προσπάθειας καλής πίστης συμμόρφωσης με νομοθεσία 3

απόδειξη ύπαρξης ανάλογης προσοχής προς το περιβάλλον 4

ουσιαστική ωφέλεια από καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση 5

διευκόλυνση διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων και ευθυνών της 
επιχείρησης

6

καθοδήγηση εκσυγχρονισμού των συστημάτων και πολιτικών διαχείρισης 7

Στο Σχήμα 13 παρουσιάζεται γραφικά η αξιολόγηση των κρίσιμων παραγόντων 

εφαρμογής του ISO 14001 από την Siemens Τήλε Βιομηχανική.

7.2 Ιντρακοιι ΑΕ

Η Ιντρακομ ιδρύθηκε το 1978 και αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη ελληνική 

βιομηχανία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συστημάτων τηλεπληροφορικής, με 

κτιριακές εγκαταστάσεις 45000 τμ και 3200 εργαζόμενους από τους οποίους 400 

εξειδικευμένοι μηχανικοί στελεχώνουν το Κέντρο Ερευνας και Ανάπτυξης της 

εταιρείας. Οι σύγχρονες απαιτήσεις για υμηλή ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις 

ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και στις μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς 

οδήγησαν στην δημιουργία του Ομίλου Εταιρειών της Ιντρακομ, ο οποίος αποτελείται 

από τις εταιρείες Ιντρακομ (Ελληνική Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστημάτων 

Πληροφορικής), Intrasoft (Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής), Intralot 

(Ολοκληρωμένα Συστήματα Λαχείων), Databank (Τράπεζα Πληροφοριών ΑΕ), Ξυστό 

(Στιγμιαίο Λαχείο ΑΕ), Ιντραμετ (Μεταλλικές και Ηλεκτρομηχανικές Κατασκευές), 

Αμυνα (Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων), και Ιντρακομ Κατασκευές ΑΕ
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(Κατασκευές Τεχνικών Εργων). Επιπλέον η Ιντρακομ μετέχει στην Panafon, έναν από 

τους δύο φορείς κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, στην Ollympic Lottery, μικτή 

εταιρεία που σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Ρωσίας και άλλους 

φορείς αναπτύσσει το Lotto στην Ρωσία, στην Softcom, εταιρεία ανάπτυξης 

λογισμικού στην Ρωσία, στην Intrarom, μικτή εταιρεία σε συνεργασία με την 

Automatica που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοματισμού της Ρουμανίας, στην 

Lotteria Moldovei για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτοματοποιημένου 

συστήματος Lotto στην Μολδαβία, και στην Intralban στην Αλβανία. Η Ιντρακομ 

διατηρεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Μόσχα, Βουκουρέστι, Σόφια και Βερολίνο, η δε 

εξαγωγική της δραστηριότητα είναι μεγαλύτερη του 20% των συνολικών πωλήσεων 

και αναμένεται να ξεπεράσει σύντομα το 40%, με βασικό στρατηγικό στόχο την 

επέκταση στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στην Ρωσία και στην 

Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών.

Στην Ιντρακομ υπάρχει ολοκληρωμένο περιβάλλον παραγωγής μέσω Η/Υ (CIM), οι δε 

επιμέρους παραγωγικές δραστηριότητες είναι αυτοματοποιημένες με χρήση Robotics 

για συναρμολόγηση και αυτόματων συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής 

των παραγόμενων προϊόντων. Επίσης λειτουργεί Κέντρο Υποστήριξης που 

εξασφαλίζει την διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας και την συντήρηση των 

εγκατεστημένων συστημάτων, καθώς και Κέντρο Εκπαίδευσης για την κατάρτιση των 

χρηστών των συστημάτων από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας. Στο Κέντρο 

Ανάπτυξης Λογισμικού της Ιντρακομ, που είναι ένα από τα 18 μεγαλύτερα τέτοια 

κέντρα στον κόσμο, παράγεται ειδικό λογισμικό από 150 υμηλού επιπέδου 

μηχανικούς για τα μηφιακά κέντρα ΑΧΕ-10 τεχνολογίας Ericson που κυρίως εξάγεται 

στις 80 χώρες στις οποίες αυτά τα κέντρα έχουν εγκατασταθεί, και αναπτύσσονται 

εφαρμογές στους τομείς GSM, ISDN, έξυπνα δίκτυα IN, πρωτόκολλα V 5.1, V 5.2, κλπ

Στα τηλεπικοινωνιακά και ηλεκτρονικά προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνονται 

μηφιακά κέντρα ΑΧΕ-10, μηφιακά συστήματα ραδιοζεύξεων, συνδρομητικά αγροτικά 

ραδιοδίκτυα, συστήματα πολυπλεξίας PCM, συνδρομητικά συστήματα, συστήματα 

καρτοδεκτών, συγκεντρωτές γραμμών και φερεσυχνικά συστήματα, καθώς επίσης 

τερματικές συσκευές όπως τηλεφωνικές συσκευές, καρτοδέκτες, δείκτες τελών, και 

ηλεκτρονικές διατάξεις όπως τερματικές μηχανές για ΠΡΟΠΟ/ΛΟΤΤΟ, δέκτες 

τηλεχειρισμού ακουστικών συχνοτήτων, μετρητές ενέργειας, και μηφιακά συστήματα 

Secline για ασφαλή μετάδοση φωνής, δεδομένων και fax. Παράλληλα η εταιρεία
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αναπτύσσει δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών σε ολοκληρωμένα δίκτυα 

Τηλεπληροφορικής, όπως το έργο του Τηλεπικοινωνιακού Δακτυλίου Αττικής κάτω 

από το Crash Programme (ΕΠΑΤ) του ΟΤΕ για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιών 

της χώρας με συστήματα υμηλής τεχνολογίας (συστήματα Σύγχρονης Ψηφιακής 

Ιεραρχίας SDH και ολοκληρωμένα συστήματα Διαχείρισης Δικτύου ΤΜΝ), το 

Τηλεπικοινωνιακό Πάρκο του Πειραιά και το δίκτυο HELLASCOM για μετάδοση 

δεδομένων σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, και το Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας για τη 

ΔΕΗ (ECS) που στοχεύει στην επίβλεμη της δυναμικής κατάστασης του ενεργειακού 

δικτύου σε πραγματικό χρόνο και τη βελτιστοποίηση της διάθεσης της παραγόμενης 

ενέργειας.

Η εταιρεία εφαρμόζει Ολικό Ελεγχο Ποιότητας σε όλες τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες, ο δε έλεγχος των εισερχομένων υλικών, των διαδικασιών παραγωγής 

(in process control) και η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων (Statistical Process Control 

και Statistical Quality Control) και μεθόδων μέτρησης αξιοπιστίας (Reliability) 

συμπληρώνουν τον κύκλο ποιότητας. Επιβεβαίωση της διασφάλισης ποιότητας σε 

όλες τις δραστηριότητες της Ιντρακομ (σχεδίασμά, παραγωγή εγκατάσταση, υποστή

ριξη, προϊόντα H/W, λογισμικό S/W και υπηρεσίες) αποτελεί η πιστοποίηση σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 9001 το 1991 και του 

Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ29001 από την Bureau Veritas Quality International και με 

τα πρότυπα AQAP-1 AQAP-13, μοναδικές διακρίσεις για τα ελληνικά δεδομένα.

Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής ISO 14001- Η Ιντρακομ θεωρεί σημαντική την 

εφαρμογή του ISO 14001 για την επιχείρηση και αξιολογεί ως κρισιμότερους λόγους 

με σειρά σημαντικότητας τους παράγοντες που συνομίζονται στον Πίνακα 11 και 

παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 14. Προτεραιότητα δίνεται στην βελτίωση της 

ποιότητας και τη συμπίεση του κόστους παραγωγής, ενώ πολύ σημαντικοί είναι και οι 

παράγοντες απόδειξης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και προσοχής προς το 

περιβάλλον, καθώς επίσης και η βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης. 

Ακολουθούν οι επιχειρησιακοί παράγοντες ουσιαστικής ωφέλειας, διευκόλυνσης 

διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων και καθοδήγησης του εκσυγχρονισμού των 

περιβαλλοντικών συστημάτων και πολιτικών της επιχείρησης, καθώς και 

διευκόλυνσης της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Αιγότερο σπουδαίοι είναι οι 

παράγοντες αγοράς που αφορούν την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών προσδοκιών 

των καταναλωτών, την παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη διευκόλυνση του
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εμπορίου , την Βελτίωση του μεριδίου αγοράς και την διαπίστευση των προμηθευτών 

και εργολάβων, προφανώς λόγω της ηγετικής θέσης που κατέχει η Ιντρακομ στην 

Ελληνική και διεθνή αγορά. Τέλος ελάχιστη σημασία έχουν για την επιχείρηση οι 

παράγοντες μείωσης του ασφαλιστικού κόστους και της προσέλκυσης κεφαλαίων.

Πίνακας 11. Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής ISO 14001 για Ιντρακομ

βελτίωση ποιότητας και μείωση κόστους από εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ 1

απόδειξη ύπαρξης προσπάθειας καλής πίστης συμμόρφωσης με νομοθεσία 2

βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης 3

απόδειξη ύπαρξης ανάλογης προσοχής προς το περιβάλλον 4

ουσιαστική ωφέλεια από καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση 5

διευκόλυνση διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων και ευθυνών της 
επιχείρησης

6

καθοδήγηση εκσυγχρονισμού των συστημάτων και πολιτικών διαχείρισης 7

διευκόλυνση συμμόρφωσης με πληθώρα εθνικών κανονισμών 8

ικανοποίηση περιβαλλοντικών προσδοκιών καταναλωτών 9

παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 10

διευκόλυνση εμπορίου και υπερπήδηση εμπορικών φραγμών 11

βελτίωση μεριδίου αγοράς 12

ικανοποίηση κριτηρίων διαπίστευσης προμηθευτών και εργολάβων 13

μείωση ασφαλιστικού κόστους 14

βελτίωση προσέλκυσης κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές 15

7.3 ΕΚΟ - Ελληνικά Διϋλιστήοια και Χηιιικά Μακεδονίας ΑΒΕΕ

Το 1982 με την απόφαση της ESSO/EXXON να αποσυρθεί από την Ελληνική 

Αγορά, το Ελληνικό κράτος εκδήλωσε ενδιαφέρον για την εξαγορά της τοπικής
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θυγατρικής της ESSO, και του Μάρτιο του 1984 η ΕΚΟ ELEPEX αγόρασε εκ μέρους 

της Ελληνικής κυβέρνησης σε χαμηλή τιμή τις μετοχές του Ομίλου Εταιρειών της 

ESSO PAPPAS, εξασφαλίζοντας την συνέχιση της λειτουργίας του Ομίλου. Η ESSO 

μετονομάστηκε σε ΕΚΟ, επέκτειυε σταθερά τις δραστηριότητες της σαν κρατική 

επιχείρηση, και σήμερα ο Ομιλος Εταιρειών ΕΚΟ ηγείται στην Ελληνική αγορά 

πετρελαίου και πετροχημικών. Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ περιλαμβάνει ένα πλήρες δίκτυο 

διανομής με εγκαταστάσεις σε Σκαραμαγκά, Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη, Κω, Ρόδο 

και Κρήτη, περισσότερα από 750 σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα, βιομηχανικές 

πωλήσεις, εμπορικές πωλήσεις, αέριο για βιομηχανικούς και οικιακούς σκοπούς, 

ναυτιλιακές πωλήσεις, αεροπορικές πωλήσεις με εγκαταστάσεις σε 34 αεροδρόμια, 

εξαγωγές καυσίμων και εργοστάσιο σύγχρονης παρασκευής και συσκευασίας 

λιπαυτικώυ. Η εταιρεία ΕΚΟ GEORGIA με βάση την Τυφλίδα της Δημοκρατίας της 

Γεωργίας συνεργάζεται στην διάθεση καυσίμων, ενώ παράλληλα γίνονται και 

εξαγωγές χημικών προϊόντων (περίπου 50% του παραγόμευου PVC εξάγεται).

Η πεποίθηση ότι οι μεγάλοι οργανισμοί πρέπει να αποδεικνύουυ στην πράξη τη 

δέσμευση και το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον, έχει οδηγήσει την ΕΚΟ στον 

προσεκτικό σχεδίασμά ενός μακρόχρονου περιβαλλοντικού προγράμματος το οποίο 

και εφαρμόζεται με συνέπεια, παρότι δεν ακολουθείται κάποιο πρότυπο συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης προς το παρόν. Επιπλέον αποτελεί φιλοσοφία της 

εταιρείας και συμπεριλαμβάυεται αντίστοιχη δέσμευση και δήλωση για την προστασία 

του περιβάλλοντος στην αποστολή της ΕΚΟ, ότι η βιομηχανική δραστηριότητα πρέπει 

να εναρμονίζεται με την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, αρχή που 

πρέπει να προηγείται σε κάθε επιχειρηματική απόφαση. Σε αυτά τα πλαίσια η ΕΚΟ 

εφαρμόζει την κατάλληλη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομεθεσία, συμμορφώνεται με 

διεθνή πρότυπα, πρακτικές και προδιαγραφές στο σχεδίασμά, κατασκευή και 

λειτουργία των εργοστασίων της, πληροφορεί το κοινό και προάγει την 

ευαισθητοποίηση του σε θέματα περιβάλλοντος με ειλικρινή και υπεύθυνο τρόπο, και 

συνεργάζεται επιοικοδομητικά με το κράτος και άλλες υπηρεσίες υπεύθυνες για την 

μελέτη και τον έλεγχο περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στο πρόγραμμα προστασίας 

του περιβάλλοντος που εφαρμόζει η ΕΚΟ περιλαμβάνονται τα εξής κύρια στοιχεία:

• επενδύσεις - εκατομμύρια δραχμές διατίθενται κάθε χρόνο σε προγράμματα και 

δραστηριότητες για το περιβάλλον, όπως το πρόγραμμα παραγωγής πετρελαίου 

ντήζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, καθώς και προγράμματα στα πλαίσια του
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ENVIREG. Επίσης πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί από διεθνή εταιρεία συμβούλων 

μελέτη για την ελάττωση, επεξεργασία και ασφαλή απόρριμη των στερεών 

αποβλήτων του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΕΚΟ.

• αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων -η συστηματική συντήρηση και ο έλεγχος 

των λειτουργικών διεργασιών σκοπεύει στην διατήρηση της ρύπανσης σε χαμηλά 

επίπεδα στην πηγή της. Οπου είναι εφικτό, τα παραπροϊόντα χρησιμοποιούνται 

πλήρως και το νερό εξοικονομείται μέσω ανακύκλωσης στο σύστημα μύξης. Τα 

υγρά απόβλητα του βιομηχανικού συγκροτήματος επεξεργάζονται στις υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές για την πλήρη 

ικανοποίηση των αυστηρών προδιαγραφών διάθεσης στον Θερμαϊκό κόλπο. Οι 

ατμοσφαιρικές εκπομπές περιορίζονται στα αέρια καύσιμα από τους φούρνους του 

βιομηχανικού συγκροτήματος, και από το 1989 η αποθείωση του αέριου καυσίμου 

του διυλιστηρίου έχει μειώσει τις εκπομπές θείου από τους φούρνους κατά 70%. 

Τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας του αέρα στην περιοχή 

του συγκροτήματος περιλαμβάνουν ένα κινητό σταθμό εξοπλισμένο με αναλυτές 

για την μέτρηση των συγκεντρώσεων των ρύπων. Για τον έλεγχο της θαλάσσιας 

ρύπανσης από πετρελαϊκές κηλίδες η εταιρεία ακολουθεί στρατηγική πρόλημης με 

συντονισμένες προσπάθειες στη διάθεση αξιόπιστου εξοπλισμού ασφάλειας, και 

στην υιοθέτηση αυστηρών λειτουργικών διαδικασιών, μέχρι την αποτελεσματική 

εκπαίδευση του προσωπικού για την διασφάλιση της μέγιστης λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας. Επιπλέον η ΕΚΟ διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό 

για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων, συμπεριλαμβανομένου ενός ιδιόκτητου 

σκάφους με σύστημα μεκασμού για την διασπορά του πετρελαίου, φράκτες, και 

αντλία για την περισυλλογή του πετρελαίου από τις κηλίδες. Είναι αξιοσημείωτο 

για την ΕΚΟ ότι στα πρόσφατα χρόνια δεν υπήρξε ούτε ένα περιστατικό 

θαλάσσιας ρύπανσης σαν αποτέλεσμα της βιομηχανικής της δραστηριότητας.

• αναβάθμιση του περιβάλλοντος της βιομηχανικής περιοχής -η εταιρεία έχει ήδη 

υποβάλλει αίτημα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την δημιουργία 

αθλητικού πάρκου μέσα στον ιδιόκτητο χώρο της το οποίο θα μπορεί να 

χρησιμοποιείται τόσο από το προσωπικό της ΕΚΟ όσο και από τους κατοίκους 

των γειτονικών κοινοτήτων. Τέλος η επιχείρηση ξεκίνησε το 1985 και συνεχίζει 

μέχρι σήμερα πρόγραμμα ανάπτυξης πράσινης ζώνης μεταξύ του βιομηχανικού 

συγκροτήματος και των κατοικημένων γύρω περιοχών με εκτεταμμένη 

δενδροφύτευση.
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Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής ISO 14001- Η ΕΚΟ θεωρεί σημαντική την 

εφαρμογή του ISO 14001 για την επιχείρηση και αξιολογεί ως κρισιμότερους λόγους 

με σειρά σημαντικότητας τους παράγοντες που συνομίζονται στον Πίνακα 12 και 

παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 15. Αξίζει να σημειωθεί ότι προτεραιότητα 

δίδεται στην Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης και της εμπιστοσύνης 

της κοινότητας, καθώς και στην ουσιαστική ωφέλεια από την εφαρμογή συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, λόγω του ότι η εταιρεία ανήκει στον Βιομηχανικό 

κλάδο του πετρελαίου και κατά συνέπεια επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον. 

Ακολουθούν λόγοι απόδειξης συμμόρφωσης με την νομοθεσία, Βελτίωσης ποιότητας

Πίνακας 12. Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής ISO 14001 για ΕΚΟ

Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης 1

απόδειξη ύπαρξης ανάλογης προσοχής προς το περιβάλλον 2

ουσιαστική ωφέλεια από καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση 3

απόδειξη ύπαρξης προσπάθειας καλής πίστης συμμόρφωσης με νομοθεσία 4

Βελτίωση ποιότητας και μείωση κόστους από εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ 5

ικανοποίηση περιβαλλοντικών προσδοκιών καταναλωτών 6

διευκόλυνση διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων και ευθυνών της 
επιχείρησης

7

μείωση ασφαλιστικού κόστους 8

καθοδήγηση εκσυγχρονισμού των συστημάτων και πολιτικών διαχείρισης 9

διευκόλυνση συμμόρφωσης με πληθώρα εθνικών κανονισμών 10

παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 11

βελτίωση μεριδίου αγοράς 12

διευκόλυνση εμπορίου και υπερπήδηση εμπορικών φραγμών 13

ικανοποίηση κριτηρίων διαπίστευσης προμηθευτών και εργολάβων 14

βελτίωση προσέλκυσης κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές 15
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και μείωσης κόστους, ικανοποίησης περιβαλλοντικών προσδοκιών των καταναλωτών, 

και διευκόλυνσης διαχείρισης περιβαλλοντικών δεμάτων, ενώ λιγότερο σημαντικοί 

είναι οι παράγοντες αγοράς σχετικά με την παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

την ηγεσία, την διευκόλυνση του εμπορίου, και την διαπίστευση των προμηθευτών και 

εργολάβων, κυρίως λόγω της ισχυρής θέσης που κατέχει η ΕΚΟ στην ελληνική 

αγορά, αλλά και της συνεχώς αυξανόμενης εξαγωγικής δραστηριότητας της, και του 

αναπτυγμένου συστήματος εμπορίας και διανομής που διαθέτει.

7.4 Χηιιικέε Βιοιιηγανίεο Βορείου Ελλάδοο ΑΕ

Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής ISO 14001- Οι ΧΒΒΕ θεωρούν σημαντική την 

εφαρμογή κάποιου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επιχείρηση αλλά 

όχι ειδικά του ISO 14001, λόγω της αποδοχής και συμμόρφωσης της εταιρείας με το 

πρόγραμμα Responsible Care®, και αξιολογούν ως κρισιμότερους λόγους με σειρά 

σημαντικότατος τους παράγοντες που συνομίζονται στον Πίνακα 13 και 

παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 16. Αξίζει να σημειωθεί ότι προτεραιότητα 

δίδεται στην διευκόλυνση της διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων και ευθυνών 

της επιχείρησης καθώς και στην καθοδήγηση του εκσυγχρονισμού των συστημάτων 

και πολιτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης από την εφαρμογή κάποιου προτύπου 

EMS, λόγω ύπαρξης ενός ήδη ανεπτυγμένου προγράμματος για το περιβάλλον. 

Ακολουθούν παράγοντες σχετικοί με την βελτίωση της εμπιστοσύνης της κοινότητας, 

της μείωσης του κόστους παραγωγής και της βελτίωσης της δημόσιας εικόνας της 

επιχείρησης, που ως χημική βιομηχανία επιβαρρύνει σημαντικά το περιβάλλον, 

παράγοντες αγοράς όπως η διαπίστευση προμηθευτών και εργολάβων, η παροχή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η βελτίωση του μεριδίου αγοράς και η ικανοποίηση 

των περιβαλλοντικών προσδοκιών των καταναλωτών, ενώ λιγότεροι σημαντικοί όλων 

είναι οι παράγοντες ουσιαστικής ωφέλειας εφόσον ήδη λειτουργεί περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα στην επιχείρηση, διευκόλυνσης και απόδειξης συμμόρφωσης με 

νομοθεσία και κανονισμούς, διευκόλυνσης εμπορίου, προσέλκυσης κεφαλαίων και 

μείωσης ασφαλιστικού κόστους.
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Πίνακας 13. Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής ISO 14001 για ΧΒΒΕ

διευκόλυνση διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων και ευθυνών της 
επιχείρησης

1

καθοδήγηση εκσυγχρονισμού των συστημάτων και πολιτικών διαχείρισης 2

απόδειξη ύπαρξης ανάλογης προσοχής προς το περιβάλλον 3

βελτίωση ποιότητας και μείωση κόστους από εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ 4

βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης 5

ικανοποίηση κριτηρίων διαπίστευσης προμηθευτών και εργολάβων 6

παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 7

βελτίωση μεριδίου αγοράς 8

ικανοποίηση περιβαλλοντικών προσδοκιών καταναλωτών 9

ουσιαστική ωφέλεια από καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση 10

διευκόλυνση συμμόρφωσης με πληθώρα εθνικών κανονισμών 11

διευκόλυνση εμπορίου και υπερπήδηση εμπορικών φραγμών 12

απόδειξη ύπαρξης προσπάθειας καλής πίστης συμμόρφωσης με νομοθεσία 13

βελτίωση προσέλκυσης κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές 14

μείωση ασφαλιστικού κόστους 15

7.5 ΕΛΒΟ - Ελληνική Βιοιιηγανία Ογηιιάτων ΑΒΕ

Η ΕΛΒΟ ιδρύθηκε το 1972 και εδρεύει στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης- 

Σίνδου σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 60000 τμ σε γήπεδο έκτασης 270000 τμ. Η 

προηγούμενη ονομασία της εταιρείας ήταν ΣΤΑΓΙΕΡ ΝΤΑΙΜΛΕΡ ΠΟΥΧ ΕΛΛΑΣ 

ΑΒΕ και κύριοι μέτοχοι σήμερα είναι το Υπουργείο Οικονομικών κατά 40%, η ΕΤΒΑ 

κατά 34%, η Γενική Τράπεζα κατά 13%, το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας κατά 6% 

και ο I. Λαϊνόπουλος κατά 7% περίπου. Η επιχείρηση απασχολεί 830 υπαλλήλους εκ 

των οποίων οι 42 είναι επιστημονικό προσωπικό, και παράγει φορτηγά πολιτικού και
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στρατιωτικού τύπου, πυροσβεστικά οχήματα, τεθωρακισμένα οχήματα προσωπικού και 

μάχης, ερπυστριοφόρα-ελαστικοφόρα, τουριστικά, υπεραστικά και αστικά Λεωφορεία, 

Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, εΛαφρά οχήματα εδάφους τύπου ΤΖΙΠ 4X4, μέρη, 

εξαρτήματα και ανταΛΛακτικά οχημάτων, παγίδες αιθάλης, και κινητά μαγειρεία 

στρατιωτικής και πολιτικής χρήσης. Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, όπως 

πρέσες κοπής Laser, τα περισσότερα μηχανήματα κατεργασίας είναι αυτοματοποιημέ

να μέσω Η/Υ (CNC), η δε τεχνογνωσία που εφαρμόζεται προέρχεται από την 

STEYER DAIMLER PUCH AG-Αυστρίας, MERCEDES BENZ AG-Δυτ. Γερμανίας και 

UNICAR-Ισπανίας.

Στην προσπάθεια ενεργούς συμμετοχής της επιχείρησης σε θέματα προστασίας 

περιβάλλοντος, η ΕΑΒΟ ανέπτυξε την Παγίδα Αιθάλης, ένα σύστημα κατακράτησης 

της αιθάλης από τα καυσαέρια των πετρελαιοκινητήρων σε ποσοστό περίπου 90%. Το 

προϊόν αυτό είναι διεθνώς κατοχυρωμένο και έχει εγκατασταθεί με ικανοποιητικά 

αποτελέσματα σε λεωφορεία των Αθηνών, της Αυών Γαλλίας, Δρέσδης Γερμανίας και 

Σεούλ Κορέας.

Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής ISO 14001- Η ΕΛΒΟ θεωρεί σημαντική την 

εφαρμογή του ISO 14001 για την επιχείρηση, και αξιολογεί ως κρισιμότερους λόγους 

με σειρά σημαντικότητας τους παράγοντες που συνομίζονται στον Πίνακα 14 και 

παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 17. Αξίζει να σημειωθεί ότι προτεραιότητα 

δίδεται στην βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής, στην 

απόδειξη ύπαρξης προσοχής προς το περιβάλλον και την διευκόλυνση της 

συμμόρφωσης με την νομοθεσία, καθώς και στην βελτίωση της δημόσιας εικόνας της 

επιχείρησης και στην απόδειξη συμμόρφωσης με την νομοθεσία. Ακολουθούν οι 

παράγοντες ικανοποίησης των περιβαλλοντικών προσδοκιών των καταναλωτών, 

διευκόλυνσης της διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων και ευθυνών της 

επιχείρησης, καθοδήγησης του εκσυγχρονισμού των συστημάτων και πολιτικών 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και ουσιαστικής ωφέλειας. Μικρότερης σημασίας 

είναι οι παράγοντες μείωσης του ασφαλιστικού κόστους, οι παράγοντες αγοράς που 

αφορούν την διαπίστευση προμηθευτών και εργολάβων, την παροχή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, την βελτίωση του μεριδίου αγοράς, την διευκόλυνση του εμπορίου 

και την προσέλκυση κεφαλαίων.
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Πίνακας 14. Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής ISO 14001 για ΕΛΒΟ

βελτίωση ποιότητας και μείωση κόστους από εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ 1

απόδειξη ύπαρξης ανάλογης προσοχής προς το περιβάλλον 2

διευκόλυνση συμμόρφωσης με πληθώρα εθνικών κανονισμών 3

βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης 4

απόδειξη ύπαρξης προσπάθειας καλής πίστης συμμόρφωσης με νομοθεσία 5

ικανοποίηση περιβαλλοντικών προσδοκιών καταναλωτών 6

διευκόλυνση διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων και ευθυνών της 
επιχείρησης

7

καθοδήγηση εκσυγχρονισμού των συστημάτων και πολιτικών διαχείρισης 8

ουσιαστική ωφέλεια από καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση 9

μείωση ασφαλιστικού κόστους 10

ικανοποίηση κριτηρίων διαπίστευσης προμηθευτών και εργολάβων 11

παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 12

βελτίωση μεριδίου αγοράς 13

διευκόλυνση εμπορίου και υπερπήδηση εμπορικών φραγμών 14

βελτίωση προσέλκυσης κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές 15
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7.6 Συζήτηση Αποτελεσιιάτων

Από την εξέταση των αποτελεσμάτων που συγκεντρώνονται στους Πίνακες 10-14 και 

στα Σχήματα 13-17 για τις παραπάνω πέντε ελληνικές επιχειρήσεις, προκύπτει ότι 

αυτές οι επιχειρήσεις θεωρούν στο σύνολό τους ωφέλιμη την εφαρμογή του προτύπου 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, με εξαίρεση τις ΧΒΒΕ που ήδη 

ακολουθούν το πρόγραμμα του Responsible CaTe®. Από τους δεκαπέντε κρίσιμους 

παράγοντες εφαρμογής του προτύπου που απευθύνθηκαν στις επιχειρήσεις με το 

ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Γ, ξεχωρίζουν ως οι πέντε σημαντικότεροι για τις 

τρεις από τις πέντε επιχειρήσεις, και συγκεκριμμένα Siemens Τήλε Βιομηχανική, 

Ιντρακομ και ΕΚΟ, οι παράγοντες βελτίωσης της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης, 

βελτίωσης ποιότητας και μείωσης κόστους, απόδειξης συμμόρφωσης με την 

νομοθεσία, απόδειξης ύπαρξης προσοχής στο περιβάλλον και ουσιαστικής ωφέλειας. 

Και οι πέντε επιχειρήσεις όμως συμφωνούν ότι οι παράγοντες βελτίωσης της 

δημόσιας εικόνας, βελτίωσης της ποιότητας και μείωσης κόστους, καθώς και 

απόδειξης ύπαρξης προσοχής προς το περιβάλλον ανήκουν στην πρώτη πεντάδα των 

κρισιμότερων παραγόντων.

Στους επόμενους πέντε λιγότερο σημαντικούς παράγοντες οι τέσσερεις επιχειρήσεις 

συμπεριλαμβάνουν τους παράγοντες διευκόλυνσης διαχείρισης των περιβαλλοντικών 

θεμάτων και ευθυνών της επιχείρησης, καθώς και της καθοδήγησης του 

εκσυγχρονισμού των εφαρμοζόμενων περιβαλλοντικών συστημάτων και πολιτικών, με 

εξαίρεση τις ΧΒΒΕ που συγκαταλέγουν αυτούς τους παράγοντες στην πρώτη πεντάδα. 

Επίσης η ικανοποίηση των περιβαλλοντικών προσδοκιών και απαιτήσεων των 

καταναλωτών συμπεριλαμβάνεται στη δεύτερη πεντάδα για τις τέσσερεις επιχειρήσεις 

με εξαίρεση την Siemens που δεν έδωσε στοιχεία.

Τέλος σε υποδεέστερη θέση από άπομη σπουδαιότητας φαίνεται να τοποθετούν οι 

επιχειρήσεις τους παράγοντες αγοράς που αφορούν την διευκόλυνση του εμπορίου 

και την υπερπήδηση εμπορικών φραγμών, καθώς και την βελτίωση του μεριδίου 

αγοράς και την ικανοποίηση των διαπιστευτηρίων των προμηθευτών και εργολάβων, 

και εκτός της Siemens που δεν έδωσε στοιχεία, κατατάσσουν αυτούς τους παράγοντες 

στην τρίτη και τελευταία πεντάδα, σε αναλογία τέσσερεις στις τέσσερεις (για τον 

πρώτο παράγοντα) και τρεις στις τέσσερεις (για τους δύο τελευταίους) αντίστοιχα. Οι 

τρεις επιχειρήσεις Ιντρακομ, ΕΚΟ και ΕΛΒΟ τοποθετούν την προσέλκυση κεφαλαίων
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μέσω εφαρμογής του προτύπου στην τελευταία 8έση από όλους τους παράγοντες, οι 

ΧΒΒΕ στην προτελευταία, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία από την Siemens. Στον Πίνακα 

15 συνομίζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τις πέντε επιχειρήσεις.

Παρόμοια έρευνα αναγνώρισης των λόγων σπουδαιότητας της πιστοποίησης κατά 

ISO 14001 πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Arthur D. Little (ADL) στις ΗΠΑ, τα 

αποτελέσματα της οποίας αναφέρονται στην βιβλιογραφία [17], Στην έρευνα αυτή 

χρησιμοποιήθηκε στατιστικό δείγμα 115 εταιρειών εκ των οποίων το 35% ήταν 

παραγωγικές βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένων και πολλών χημικών. Αμεση 

σύγκριση με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν είναι δυνατή λόγω του πολύ 

περιορισμένου αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

μελέτη, λαμβάνοντας υπόμη την έλλειμη ενημέρωσης και ετοιμότητας για 

πιστοποίηση με το πρότυπο που επικρατεί προς το παρόν στον ελληνικό 

επιχειρηματικό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 62% των επιχειρήσεων της 

έρευνας από την ADL θεωρεί σημαντική την πιστοποίηση κατά ISO 14001, έναντι 

τεσσάρων στις πέντε ελληνικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας, οι οποίες ας 

σημειωθεί είναι όλες παραγωγικές και δύο από αυτές χημικές.

Σχετικά με τους λόγους πιστοποίησης, οι εταιρείες της ADL θεωρούν σημαντική την 

βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής σε ποσοστό 35%, 

έναντι δύο στις πέντε ελληνικές επιχειρήσεις που θεωρούν τον ίδιο λόγο ως τον 

κρισιμότερο παράγοντα για την εφαρμογή του προτύπου. Επίσης το 70% των 

επιχειρήσεων της ADL πιστεύει ότι η πιστοποίηση είναι κυρίως χρήσιμη για την 

απόδειξη ύπαρξης της οφειλόμενης προσοχής προς το περιβάλλον, σε σύγκριση με 

δύο στις πέντε ελληνικές επιχειρήσεις που θεωρούν τον ίδιο λόγο ως τον δεύτερο 

κρισιμότερο παράγοντα εφαρμογής του προτύπου. Τέλος το 61% των εταιρειών της 

ADL θεωρεί ότι η πιστοποίηση παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και το 48% 

αυτών ότι βοηθά στην υπερπήδηση εμπορικών φραγμών, σε αντίθεση με τις 

ελληνικές επιχειρήσεις που στο σύνολό τους δίνουν μικρή σημασία σε παρόμοιους 

παράγοντες αγοράς. Στον Πίνακα 16 παρουσιάζεται μια ενδεικτική σύγκριση των 

αποτελεσμάτων της παρούσας με την έρευνα της ADL



Γ
ΟΟ

ικ
αν

οπ
οί

ησ
η κ

ρι
τη

ρί
ω

ν δ
ια

πί
στ

ευ
ση

ς π
ρο

μη
θε

υτ
ώ

ν κ
αι

 ερ
γο

λά
βω

ν 

με
ίω

ση
 ασ

φα
λι

στ
ικ

ού
 κό

στ
ου

ς

βε
λτ

ίω
ση

 πρ
οσ

έλ
κυ

ση
ς κ

εφ
αλ

αί
ω

ν α
πό

 θε
σμ

ικ
ού

ς ε
πε

νδ
υτ

ές



Π
ίν

ακ
ας

 16
. Σ

ύγ
κρ

ισ
η α

πο
τε

λε
σμ

άτ
ω

ν μ
ε τ

ην
 έρ

ευ
να

 τη
ς A

D
L [

17
] 

Η
Π

Α 
Ελ

λά
δα

00
00



89

7.7 Συιιπεοάσιιατα

Συμπερασματικά επομένως οι τρείς σημαντικότεροι από τους κρίσιμους παράγοντες 

εφαρμογής του ISO 14001 για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι η βελτίωση της 

δημόσιας εικόνας της επιχείρησης, η βελτίωση της ποιότητας και η μείωση του 

κόστους παραγωγής, καθώς και η απόδειξη ύπαρξης προσοχής στο περιβάλλον 

(εικόνα, κόστος και ενδιαφέρον για το περιβάλλον). Ενδιάμεσοι είναι οι παράγοντες 

της χρήσης του προτύπου για την διευκόλυνση της διαχείρισης περιβαλλοντικών 

θεμάτων και την καθοδήγηση του εκσυγχρονισμού υπαρχόντων EMS για τις 

τέσσερεις στις πέντε επιχειρήσεις, καθώς και της ικανοποίησης των περιβαλλοντικών 

προσδοκιών και απαιτήσεων των καταναλωτών και για τις τέσσερεις επιχειρήσεις που 

έδωσαν στοιχεία. Επονται οι παράγοντες αγοράς για την διευκόλυνση του εμπορίου, 

βελτίωση μεριδίου αγοράς και διαπίστευση προμηθευτών και εργολάβων, ενώ 

τελευταίος όλων ακολουθεί ο παράγοντας προσέλκυσης κεφαλαίων από θεσμικούς 

επενδυτές.

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα έρευνας της ADL για τις απόμεις των αμερικανικών 

εταιρειών σχετικά με την πιστοποίηση κατά ISO 14001, υπάρχει συμφωνία ότι η 

εφαρμογή του προτύπου κατά κοινή ομολογία είναι ουσιαστική για τις επιχειρήσεις. 

Επιπλέον και οι ελληνικές και οι αμερικανικές επιχειρήσεις θεωρούν σημαντικό 

κρίσιμο παράγοντα πιστοποίησης την απόδειξη ύπαρξης προσοχής προς το 

περιβάλλον, ενώ οι απόμεις διαφοροποιούνται ως προς τους παράγοντες αγοράς που 

αφορούν την υπερπήδηση εμπορικών φραγμών και την παροχή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, με τις ελληνικές επιχειρήσεις να τοποθετούν σε υποδεέστερη θέση 

αυτούς τους παράγοντες. Ως προς τον παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας και 

μείωσης του κόστους παραγωγής, οι ελληνικές επιχειρήσεις δίνουν μεγάλη 

προτεραιότητα, ενώ οι αμερικανικές τον θεωρούν σε μικρότερο ποσοστό σημαντικό.

Για την πληρέστερη διαμόρφωση συμπερασμάτων ως προς τις απόμεις των ελληνικών 

επιχειρήσεων για την πιστοποίηση κατά ISO 14001, θα ήταν αποτελεσματικότερο να 

επαναλειφθεί η έρευνα σε μεγάλο δείγμα εταιρειών, αφού όμως υπάρξει ευρεία 

ενημέρωση και προετοιμασία των επιχειρήσεων για το πρότυπο και την πιστοποίηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 

(International Chamber of Commerce, ICC)

Επιχειρησιακή Προτεραιότητα

Αναγνώριση της περιβαλλοντικής διαχείρισης μεταξύ των υμηλότερων προτεραιοτή

των της επιχείρησης και σαν καθοριστικό παράγοντα της διαρκούς ανάπτυξης. 

Καθιέρωση πολιτικών προγραμμάτων και πρακτικών για τη διεξαγωγή λειτουργιών με 

τρόπο ικανοποιητικό για το περιβάλλον.

Ολοκλήρωση Διαχείρισης

Ολοκλήρωση των πολιτικών, προγραμμάτων και πρακτικών σε κάθε επιχειρηματική 

δραστηριότητα σαν ουσιαστικό στοιχείο κάθε λειτουργίας διοίκησης.

Διεργασία Βελτίωσης

Συνεχής βελτίωση των επιχειρησιακών πολιτικών προγραμμάτων και περιβαλλοντικής 

επίδοσης, λαμβάνοντας υπόμη τεχνολογικές προόδους, επιστημονικές ανακαλύμεις, 

ανάγκες πελατών και προσδοκίες της κοινότητας, με αφετηρία νομικούς κανονισμούς. 

Εφαρμογή των ίδιων περιβαλλοντικών κριτηρίων διεθνώς.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Εκπαίδευση, επιμόρφωση και υποκίνηση του προσωπικού για την εκτέλεση των 

εργασιών του με τρόπο υπεύθυνο ως προς το περιβάλλον.

Αρχική Αποτίμηση

Εκτίμηση περβαλλοντικών επιπτώσεων πριν την αρχή νέας δραστηριότητας ή έργου 

και πριν την απομάκρυνση εγκαταστάσεων ή εγκατάλειμη χώρων.

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Ανάπτυξη και παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν έχουν υπερβολικές περιβαλ

λοντικές επιπτώσεις, είναι ασφαλή στη προορισμένη χρήση τους, αποτελεσματικά 

στην κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, και μπορούν να ανακυκλωθούν, 

επαναχρησιμοποιηθούν ή απορριφθούν με ασφάλεια.
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Παροχή Συμβουλών σε Καταναλωτές

Παροχή συμβουλών και όπου αρμόζει εκπαίδευσης στους καταναλωτές, διανομείς και 

το κοινό για την ασφαλή χρήση, μεταφορά, αποθήκευση και απόρριμη των 

παρεχόμενων προϊόντων και παρόμοια των υπηρεσιών.

Εγκαταστάσεις και Λειτουργίες

Ανάπτυξη, σχεδιασμός, και λειτουργία εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόμη την 

αποτελεσματική χρήση ενέργειας και υλικών, την διατηρούμενη χρήση ανανεώσιμων 

πόρων, την ελαχιστοποίησα δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δημιουργίας 

λυμάτων, και την ασφαλή και υπεύθυνη απόρριμη υπολειπομένων αποβλήτων.

Ερευνα

Διεξαγωγή ή υποστήριξη έρευνας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρώτων 

υλών, προϊόντων, δεργασιών, εκπομπών και αποβλήτων σχετικών με την επιχείρηση 

και για τα μέσα ελαχιστοποίησης τέτοιων δυσμενών επιπτώσεων.

Προληπτική Προσέγγιση

Τροποποίηση της παραγωγής, εμπορίας ή χρήσης προϊόντων ή υπηρεσιών ή 

διεξαξωγής δραστηριοτήτων, συμβατών με επιστημονική και τεχνολογική κατανόηση, 

για την αποτροπή σοβαρών ή μη αναστρέμιμων περιβαλλοντικών φθορών.

Εργολάβοι και Προμηθευτές

Προώθηση υιοθέτησης αυτών των αρχών από εργολάβους που δρούν εκ μέρους της 

επιχείρησης, ενθαρρύνοντας και, όπου κατάλληλο, απαιτώντας βελτιώσεις των 

πρακτικών τους ώστε να γίνουν συμβατές με εκείνες της επιχείρησης. Ενθάρρυνση 

για την ευρύτερη υιοθέτηση αυτών των αρχών από τους προμηθευτές.

Ετοιμότητα Εκτάκτου Ανάγκης

Ανάπτυξη και διατήρηση όπου υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι, σχεδίων ετοιμότητας 

εκτάκτου ανάγκης σε συνδιασμό με της υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, τις αρμόδιες 

αρχές και την τοπική κοινότητα, αναγνωρίζοντας τις πιθανές υπερσυνοριακές 

επιπτώσεις.
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Μεταφορά Τεχνολογίας

Συνεισφορά στη μεταφορά τεχνολογίας σημαντικής για το περιβάλλον και μεθόδων 

διαχείρισης μέσω του βιομηχανικού και του δημόσιου τομέα.

Συνεισφορά στην κοινή προσπάθεια

Συνεισφορά στην ανάπτυξη δημόσιας πολιτικής και επιχειρηματικών, κυβερνητικών 

και διακυβερνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών που θα 

ενισχύσουν την περιβαλλοντική ενημέρωση και προστασία.

Ευρύτητα σε προβληματισμούς

Καλλιέργεια ευρύτητας και διαλόγου με προσωπικό και κοινό, προσδοκώντας και 

ανταποκρίνοντας στους προβληματισμούς τους για πιθανούς κινδύνους και επιπτώσεις 

από τις λειτουργίες, τα προϊόντα, λύματα ή υπηρεσίες περιλαμβάνοντας εκείνων με 

υπερσυνοριακή ή ολική σπουδαιότητα.

Συμμόρφωση και Αναφορά

Μέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης, διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων 

και εκτιμήσεων συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της επιχείρησης, νομικές απαιτήσεις 

και τις παρούσες αρχές, και παροχή περιοδικά κατάλληλης πληροφόρησης στο 

Διοικητική Συμβούλιο, μετόχους, υπαλλήλους, αρχές και κοινό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Αυτο-Αξιολόγηση και Ανάλυση Ελλείμεων κατα ISO 14000 

Παράγραφος 1 Γ ενικά

Η επιχείρηση έχει καθιερώσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) που 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου

□ Εχει καθιερώσει και εφαρμόσει τελείως

□ Εχει καθιερώσει και έχει εφαρμόσει κάποιες απαιτήσεις

□ Δεν έχει καθιερώσει ούτε εφαρμόσει

Παράγραφος 2 Περιβαλλοντική Πολιτική

Η ανώτατη διοίκηση έχει προσδιορίσει την περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης

□ Ναι

□ Οχι

Η περιβαλλοντική πολιτική είναι κατάλληλη και λαμβάνει υπόμη την φύση, την 

κλίμακα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, προϊόντων και 

υπηρεσιών της επιχείρησης

□ Τελείως κατάλληλη

□ Μερικώς κατάλληλη, με παραλείμεις κάποιων πραγμάτων/επιπτώσεων

□ Οχι κατάλληλη

Η περιβαλλοντική πολιτική περιλαμβάνει δέσμευση για διαρκή βελτίωση

□ Ναί

□ Η δέσμευση για διαρκή βελτίωση στην πολιτική θα μπορούσε να βελτιωθεί

□ Οχι

Η περιβαλλοντική πολιτική περιλαμβάνει δέσμευση γιά πρόλημη ρύπανσης

□ Ναί

□ Η δέσμευση για πρόλημη ρύπανσης στην πολιτική θα μπορούσε να βελτιωθεί

□ Οχι
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Η περιβαλλοντική πολιτική περιλαμβάνει δέσμευση συμμόρφωσης με την κατάλληλη 

περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς

□ Ναί

□ Ναι αλλά η δέσμευση θα μπορούσε να βελτιωθεί

□ Οχι

Η περιβαλλοντική πολιτική περιλαμβάνει δέσμευση συμμόρφωσης με άλλες 

απαιτήσεις που έχει προσυπογράμει η επιχείρηση

□ Ναί

□ Ναι αλλά η δέσμευση θα μπορούσε να βελτιωθεί

□ Οχι

Η περιβαλλοντική πολιτική παρέχει ένα πλαίσιο ανάπτυξης και ανασκόπησης 

περιβαλλοντικών αντικειμενικών σκοπών και στόχων

□ Ναί

□ Ναι, αλλά το πλαίσιο θα μπορούσε να βελτιωθεί

□ Οχι

Η περιβαλλοντική πολιτική είναι τεκμηριωμένη και εφαρμοσμένη

□ Και τα δύο

□ Η πολιτική είναι τεκμηριωμένη αλλά όχι τελείως εφαρμοσμένη

□ Κανένα από τα δύο

Η περιβαλλοντική πολιτική είναι διατηρούμενη και διαδόσιμη σε όλο το προσωπικό

□ Και τα δύο

□ Διατηρούμενη αλλά οι προσπάθειες διάδοσης θα μπορούσαν να βελτιωθούν

□ Κανένα από τα δύο

Η περιβαλλοντική πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό

□ Ναι

□ Οχι
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Παράγραφος 3 Σχεδιασμός 

Περιβαλλοντικά δέματα

Υπάρχει καθιερωμένη και διατηρούμενη διαδικασία αναγνώρισης των περιβαλλοντι

κών δεμάτων της επιχείρησης για τον προσδιορισμό των θεμάτων εκείνων με τις 

σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

□ Υπάρχει διαδικασία

□ Η διαδικασία δα μπορούσε να βελτιωθεί

□ Δεν υπάρχει διαδικασία

Τα θέματα με τις σημαντικές επιπτώσεις λαμβάνονται unoyn κατά την ανάπτυξη των 

περιβαλλοντικών αντικειμενικών σκοπών

□ Ναι όλα

□ Μερικά

□ Οχι κανένα

Πληροφορίες σχετικές με σημαντικά θέματα ανανεώνονται

□ Ναι

□ Οχι

Νομικές και άλλες απαιτήσεις

Εχει καθιερωθεί διαδικασία αναγνώρισης και προσέγγισης νομικών απαιτήσεων και 

άλλων απαιτήσεων στις οποίες έχει προσυπογράμει η επιχείρηση, η οποία είναι 

άμεσα εφαρμόσιμη σε περιβαλλοντικά θέματα. Η διαδικασία είναι σε χρήση και 

διατηρείται

□ Ναι υπάρχει διαδικασία και είναι σε χρήση

□ Υπάρχει διαδικασία αλλά πρέπει να εκσυγχρονισθεί

□ Οχι δεν υπάρχει διαδικασία

Αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι

Εχουν καθιερωθεί αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι σε κάθε σχετική λειτουργία και 

επίπεδο μέσα στην επιχείρηση

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς, σε κάποιες λειτουργίες και επίπεδα, αλλά όχι σε όλα
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Π Οχι

Εχουν ληφδεί unoyn νομικές και άλλες απαιτήσεις κατά την ανάπτυξη των 

αντικειμενικών σκοπών και στόχων

□ Ναι

□ Οχι

Εχουν ληφδεί unoyn σημαντικά περιβαλλοντικά δέματα κατά την ανάπτυξη των 

αντικειμενικών σκοπών και στόχων

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Εχουν ληφδεί unoyn τεχνολογικές επιλογές, οικονομικές, λειτουργικές και επιχειρη

ματικές απαιτήσεις κατά την ανάπτυξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Εχουν ληφδεί unoyn οι απόμεις ενδιαφερομένων μερών κατά την ανάπτυξη των 

αντικειμενικών σκοπών και στόχων

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι είναι συνεπείς με την περιβαλλοντική πολιτική

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι είναι συνεπείς με την δέσμευση για πρόλημη 

ρύπανσης



□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι
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Προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Υπάρχει καθιερωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επίτευξη των 

περιβαλλοντικών αντικειμενικών σκοπών και στόχων

□ Ναι καθιερωμένο τελείως

□ Μερικώς καθιερωμένο

□ Οχι

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνει περιγραφή αρμοδιοτήτων 

για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων σε κάθε σχετική λειτουργία 

και επίπεδο της επιχείρησης

□ Ναι

□ Μερικές αρμοδιότητες δεν περιγράφονται

□ Οχι

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνει τα μέσα και το χρονικό 

πλαίσιο για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων

□ Ναι

□ Μερικά χρονικά πλαίσια δεν περιλαμβάνονται 

Π Οχι

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει σε νέες εξελίξεις, νέες ή 

τροποποιημένες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες, αναλόγως.

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι



102

Παράγραφος 4 Εφαρμογή και Λειτουργία 

Δομή και αρμοδιότητες

Οι ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες έχουν προσδιοριστεί, τεκμηριωθεί και 

διαδοθεί

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Παρέχονται ουσιαστικοί πόροι για την εφαρμογή και τον έλεγχο του EMS— 

περιλαμβανομένων των ανθρωπίνων πόρων και ειδικών ικανοτήτων, τεχνολογικών και 

οικονομικών πόρων

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Η ανώτατη διοίκηση έχει διορίσει συγκεκριμένο(ους) διοικητικό(ούς) αντιπρόσωπο 

(ους) με προσδιορισμένους ρόλους, υπευθυνότητες και αρμοδιότητα για την 

καθιέρωση, εφαρμογή και διατήρηση του EMS

□ Ναι

□ Μερικοί αντιπρόσωποι δεν έχουν διοριστεί

□ Μερικοί ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες δεν έχουν προσδιοριστεί

□ Οχι

Αυτοί οι αντιπρόσωποι αναφέρουν στην ανώτατη διοίκηση την επίδοση του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για διοικητική ανασκόπηση και σαν βάση 

για τη διαρκή βελτίωση

□ Ναι βάσει χρονοδιαγράμματος

□ Μερικές φορές αλλά όχι βάσει χρονοδιαγράμματος

□ Οχι

Εκπαίδευση, ενημέρωση και ικανότητα

Εχουν αναγνωριστεί ανάγκες εκπαίδευσης και το κατάλληλο προσωπικό έχει λάβει 

την απαραίτητη εκπαίδευση



□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι
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Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες για την ενημέρωση των 

υπαλλήλων για τη σπουδαιότητα της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική πολιτική 

και με τις απαιτήσεις του EMS

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες

□ Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν

□ Οχι

Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες για την ενημέρωση των 

υπαλλήλων για τις σημαντικές επιπτώσεις, πραγματικές ή πιθανές, των δραστηριοτή

των των εργασιών τους καθώς και για τις περιβαλλοντικές ωφέλειες από τη βελτίωση 

των προσωπικών επιδόσεων

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες

□ Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν

□ Οχι

Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες για την ενημέρωση των 

υπαλλήλων για τους ρόλους και τις υπευθυνότητες τους στην επίτευξη της 

συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική πολιτική και με τις απαιτήσεις του EMS, 

περιλαμβανομένων και των απαιτήσεων για ετοιμότητα εκτάκτου ανάγκης και 

ανταπόκριση

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες

□ Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν

□ Οχι

Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες για την ενημέρωση των 

υπαλλήλων για τις πιθανές συνέπειες λόγω αποκόλλησης από τις λειτουργικές 

διαδικασίες

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες

□ Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν
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□ Οχι

Το προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ικανό με βάση εκπαίδευση, επιμόρφωση ή εμπειρία

□ Ναι τελείως ικανό

□ Μερικώς ικανό 

Π Οχι

Πληροφόρηση-διάδοση

Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες για την εσωτερική πληροφό

ρηση περί σημαντικών περιβαλλοντικών θεμάτων και του EMS

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες

□ Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν

□ Οχι

Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες για την παραλαβή, 

τεκμηρίωση και ανταπόκριση σε πληροφόρηση από εξωτερικά ενδιαφερόμενο μέρη, η 

οποία σχετίζεται με σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα και το EMS

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες

□ Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν

□ Οχι

Εχουν ληφθεί υπόμη και τεκμηριωθεί μέσα διάδοσης προς τα έξω πληροφοριών για 

σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα

□ Ναι έχουν ληφθεί υπόμη και τεκμηριωθεί τελείως

□ Εχουν ληφθεί υπόμη αλλά όχι τεκμηριωθεί

□ Οχι

Τεκμηρίωση EMS

Πληροφόρηση που περιγράφει τον πυρήνα του EMS είναι καθιερωμένη και 

διατηρούμενη

□ Ναι τελείως
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□ Μερικώς

□ Οχι

Πληροφόρηση που καθοδηγεί σε σχετική καταχώρηση(τεκμηρίωση) είναι καθιερωμέ

νη και διατηρούμενη

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Ελεγχος εγγράφων

Υπάρχουν καθιερωμένες, διατηρούμενες και άμεσα διαθέσιμες διαδικασίες για τον 

έλεγχο όλων των εγγράφων

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες, διατηρούμενες και άμεσα διαθέσιμες διαδικασίες

□ Υπάρχουν καθιερωμένες αλλά όχι άμεσα διαθέσιμες διαδικασίες

□ Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν

□ Δεν υπάρχουν καθιερωμένες διαδικασίες

Αυτές οι διαδικασίες αναθεωρούνται και επανεξετάζονται περιοδικά

□ Ναι οι διαδικασίες αναθεωρούνται και επανεξετάζονται περιοδικά

□ Οι διαδικασίες αναθεωρούνται και επανεξετάζονται αλλά όχι με κάποιο 

συγκεκριμμένο χρονοδιάγραμμα

□ Οχι οι διαδικασίες δεν αναθεωρούνται

Υπάρχουν σύγχρονες εκδόσεις των σχετικών εγγράφων και στις κατάλληλες θέσεις 

τους για την αποτελεσματική λειτουργία του EMS

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Τα πεπαλαιωμένα έγγραφα απομακρύνονται αμέσως από όλα τα μέρη που τα 

χρησιμοποιούν

□ Ναι
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□ Οχι

Τα πεπαλαιωμένα έγγραφα που διατηρούνται για λόγους νομικούς ή συντήρησης 

γνώσης είναι έτσι μαρκαρισμένα

□ Ναι

□ Οχι

Τα έγγραφα είναι ευανάγνωστα, χρονολογημένα και άμεσα αναγνωρίσιμα

□ Ναι

□ Οχι

Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες και αρμοδιότητες για την 

δημιουργία και τροποποίηση σχετικών εγγράφων

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες

□ Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν

□ Οχι

Λειτουργικός Ελεγχος

Εχουν αναγνωριστεί λειτουργίες και δραστηριότητες που συνδέονται με σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εμπίπτουν στο πεδίο της περιβαλλοντικής πολιτικής, 

των αντικειμενικών σκοπών και στόχων

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες σχετικές με αυτές τις 

δραστηριότητες για την κάλυμη καταστάσεων που η έλλειμή τους μπορεί να οδηγήσει 

σε αποκλίσεις από την περιβαλλοντική πολιτική και τους αντικειμενικούς σκοπούς και 

στόχους

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες

□ Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν

□ Οχι
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Οι διεργασίες ορίζουν τα Λειτουργικά κριτήρια

□ Ναι

□ Οχι

Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες σχετικές με τα σημαντικά 

περιβαλλοντικά θέματα των αγαθών και υπηρεσιών από τους προμηθευτές και τους 

εργολάβους

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες

□ Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν

□ Οχι

Σχετικές διαδικασίες και απαιτήσεις κοινοποιούνται σε προμηθευτές και εργολάβους

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Ετοιμότητα εκτάκτου ανάγκης και ανταπόκρισης

Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες για την αναγνώριση της 

δυνατότητας για και της ανταπόκρισης σε καταστάσεις ατυχημάτων και εκτάκτου 

ανάγκης

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες

□ Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν

□ Οχι

Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν πρόλημη και καταπράϋνση περιβαλλοντικών επιπτώσε

ων που μπορεί να συνδέονται με καταστάσεις ατυχημάτων ή εκτάκτου ανάγκης

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Οι διαδικασίες ετοιμότητας εκτάκτου ανάγκης και ανταπόκρισης επανεξετάζονται και 

αναθεωρούνται όταν είναι απαραίτητο, αλλά ιδιαίτερα μετά από καταστάσεις 

ατυχημάτων ή εκτάκτου ανάγκης
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□ Ναι

□ Οχι

Οι διαδικασίες ετοιμότητας εκτάκτου ανάγκης και ανταπόκρισης δοκιμάζονται 

περιοδικά όπου είναι εφικτό

□ Ναι

□ Οχι

Παράγραφος 5 Ελεγχος και Διορθωτική Δράση 

Παρακολούθηση και μέτρηση

Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες για την παρακολούθηση και 

μέτρηση σε κανονική βάση των κύριων χαρακτηριστικών των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων που μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες

□ Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν

□ Οχι

Η παρακολούθηση και η μέτρηση περιλαμβάνουν καταγραφή πληροφορίας σχετικής 

με την πορεία της επίδοσης, σχετιζόμενων λειτουργικών ελέγχων και της 

συμμόρφωσης με τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Τα όργανα παρακολούθησης βαθμονομούνται και συντηρούνται, και κρατείται αρχείο 

της διαδικασίας βαθμονόμησης ανά διαδικασία

□ Ναι

□ Οχι

Υπάρχει καθιερωμένη και διατηρούμενη διαδικασία για την περιοδική αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης με την σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς

□ Ναι υπάρχει καθιερωμένη και διατηρούμενη διαδικασία
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□ Η διαδικασία 8α μπορούσε να βελτιωθεί

□ Οχι

Μη συμμόρφωση και διορθωτική και προληπτική δράση

Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση και 

διερεύνηση της μη συμμόρφωσης, για την ανάλημη κατασταλτικής δράσης των 

επιπτώσεων που προήλθαν από τη μη συμμόρφωση, και για την εκκίνηση 

διορθωτικής και προληπτικής δράσης

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες

□ Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν

□ Οχι

Υπευθυνότητα και αρμοδιότητα για τα ίδια αυτά καθήκοντα έχει οριστεί

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Κάθε διορθωτική ή προληπτική δράση είναι κατάλληλη για το μέγεθος της 

πραγματικής ή πιθανής περιβαλλοντικής επίπτωσης που έχει ή θα μπορούσε να 

προκύμει από τη μη συμμόρφωση

□ Ναι

□ Οχι

Οι διεργασίες τροποποιούνται για να αντανακλούν την διορθωτική και προληπτική 

δράση

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Αρχεία

Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες για την αναγνώριση, 

συντήρηση και διάταξη των περιβαλλοντικών αρχείων

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες
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□ Οχι
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Τα περιβαλλοντικά αρχεία περιλαμβάνουν αρχεία εκπαίδευσης, αποτελεσμάτων 

επιθεωρήσεων και διοικητικών ανασκοπήσεων

□ Ναι

□ Οχι

Τα περιβαλλοντικά αρχεία είναι ευανάγνωστα, αναγνωρίσιμα και αντιγράφουν την 

αντίστοιχη δραστηριότητα, το προϊόν ή την υπηρεσία

□ Ναι

□ Οχι

Τα περιβαλλοντικά αρχεία είναι εύκολα ανακτήσιμα και προστατεύονται από 

καταστροφή, φθορά ή απώλεια

□ Ναι

□ Οχι

Η εξέλιξη της διατήρησης των αρχείων είναι τεκμηριωμένη

□ Ναι

□ Οχι

Τα αρχεία επιδεικνύουν συμμόρφωση με το πρότυπο

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Επιθεώρηση EMS

Υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες και πρόγραμμα για 

περιοδικές επιθεωρήσεις του EMS

□ Ναι υπάρχουν καθιερωμένες και διατηρούμενες διαδικασίες και πρόγραμμα

□ Οι διαδικασίες και το πρόγραμμα θα μπορούσαν να βελτιωθούν
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□ Οχι δεν έχουν καθιερωθεί διαδικασίες και πρόγραμμα

Οι επιθεωρήσεις προσδιορίζουν εάν ή όχι το EMS συμμορφώνεται με συγκεκριμμένες 

εσωτερικές απαιτήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Οι επιθεωρήσεις προσδιορίζουν εάν ή όχι το EMS έχει κατάλληλα εφαρμοστεί και 

συντηρηθεί

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων παρουσιάζονται στη διοίκηση για αναθεώρηση

□ Ναι

□ Οχι

Οι διαδικασίες επιθεώρησης καλύπτουν το πεδίο επιθεώρησης, τη συχνότητα και τις 

μεθοδολογίες, καθώς και τις αρμοδιότητες και απαιτήσεις για τη διεξαγωγή επιθεω

ρήσεων και για την αναφορά των αποτελεσμάτων

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Παράγραφος 6 Διοικητική Ανασκόπηση

Η ανώτατη διοίκηση αναθεωρεί περιοδικά το EMS για τη διασφάλιση της συνέχισης 

της καταλληλότητας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας

□ Ναι βάσει χρονοδιαγράμματος

□ Μερικές φορές, αλλά όχι σε κανονική βάση
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□ Οχι

Απαραίτητες πληροφορίες συλλέγονται και παρέχονται για να επιτραπεί στη διοίκηση 

να διεξάγει την αξιολόγηση

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι

Η διοίκηση αποτιμά την ανάγκη για αλλαγές στην περιβαλλοντική πολιτική, στους 

αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους και στο EMS, όπως υποδηλώνεται από τα 

αποτελέσματα επιθεωρήσεων, την αλλαγή των συνθηκών και την δέσμευση για 

διαρκή βελτίωση

□ Ναι τελείως

□ Μερικώς

□ Οχι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Koioiuoi παοάνοντεο emaouovnc ISO 14001

Θεωρείτε σημαντική την εφαρμογή του ISO 14001 για την επιχείρηση;

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

Αξιολογείστε και σημειώστε με αύξουσα σειρά προτεραιότητας από 1 έως 15 όλους 

τους παρακάτω παράγοντες εφαρμογής του ISO 14001 (πχ 1=σημαντικότερος όλων, 

15=λιγότερο σημαντικός όλων)

Παοάνοντεε ανοοάε

• βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης

• ικανοποίηση των περιβαλλοντικών προσδοκιών και απαιτήσεων καταναλωτών

• ικανοποίηση των κριτηρίων διαπίστευσης προμηθευτών και εργολάβων (ΜΜΕ)

• βελτίωση του μεριδίου αγοράς (ηγεσία)

• παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις αγορές

• διευκόλυνση εμπορίου και υπερπήδηση εμπορικών φραγμών

OtKovouiKot και γρηιιατοοικονοιιικοί παοάνοντεο

• μείωση κόστους ασφαλειών
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• βελτίωση προσέλκυσης κεφαλαίων μέσω ικανοποίησης κριτηρίων επενδυτών (πχ. 

τράπεζες, μέτοχοι)

□
• βελτίωση ποιότητας και μείωση κόστους (πχ εξοικονόμηση ενέργειας, ελάττωση 

αποβλήτων και κόστους αποκομιδής, επαναχρησιμοποίηση συσκευασίας, επανα- 

χρησιμοποίηση υδάτινων πόρων, ανακύκλωση υλικών και προϊόντων)

□
• απόδειξη ύπαρξης προσπάθειας καλής πίστης συμμόρφωσης με περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς και νομοθεσία (λιγότεροι έλεγχοι από αρμόδιες υπηρεσίες, μικρότερα 

πρόστιμα παραβιάσεων, χρηματική αποπληρωμή λόγω δημιουργίας εμπιστοσύνης)

□
• απόδειξη ύπαρξης ανάλογης προσοχής προς το περιβάλλον (βελτίωση εμπιστο

σύνης κοινότητας)

□
• διευκόλυνση συμμόρφωσης με πληθώρα εθνικών κανονισμών (πχ οικολογική 

σήμανση)

□
Επιγειρησιακοί παοάνοντεο

• ουσιαστική ωφέλεια από καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση

□
• διευκόλυνση διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων και ευθυνών της επιχείρησης 

(πχ. βελτίωση διαχειριστικών ελέγχων σε περιβαλλοντικά θέματα, διασαφήνιση 

στόχων και αρμοδιοτήτων σχετικών με περιβαλλοντικά θέματα, κλπ)

καθοδήγηση του εκσυγρονισμού των συστημάτων διαχείρισης και πολιτικών σχετικών 

με περιβαλλοντικές επιδόσεις


