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Abstract

Τhis project deals with the Quality Management Systems and specifically with
the Quality Management System EN ISO 14001:2004 and its application to the food
industry.
Firstly is defined what ISO stands for and its aims are briefly explained.
Concerning Quality Management Systems follows an analysis of their definition, aims,
relative legislations, principles and advantages of their application.
Furthermore, the purpose and the aim of ISO 14001 are being analyzed. Then,
follows an extended analysis of all the issues concerning ISO 14001, a comparison
between the edition of 1996 and the edition of 2004, as for ISO 14001:2004 to be
connected to the food industry.
For the proper understanding of the issue a real example is given of a food
industry that already applies ISO 14001.
Finally, the conclusions from this study are being stated.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 & η εφαρμογή του στη βιομηχανία τροφίμων

1. Περίληψη

Η εργασία αυτή ασχολείται με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και
ειδικότερα με τo σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 και την
εφαρμογή του στη βιομηχανία τροφίμων.
Γίνεται αναφορά στο τι είναι το ISO και ποιοι οι στόχοι του. Κατόπιν, όσον
αφορά στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αναφέρονται ο ορισμός, οι στόχοι,
οι σχετικές νομοθεσίες, οι αρχές και τα οφέλη από την εφαρμογή τους.
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη σημασία και στο σκοπό του ISO 14001.
Ακολουθεί εκτενής αναφορά σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ISO 14001,
σύγκριση της έκδοσης του 1996 με του 2004, ώστε να συνδεθεί το ISO 14001:2004
με την ελληνική βιομηχανία τροφίμων.
Δίνεται πραγματικό παράδειγμα βιομηχανίας η οποία ήδη εφαρμόζει το ISO
14001, για την καλύτερη και σωστότερη κατανόηση του θέματος.
Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα που διεξάχθηκαν από την εργασία αυτή.
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2. Εισαγωγή

Το ενδιαφέρον των εθνικών πολιτικών για το περιβάλλον ξεκίνησε το 1960, ενώ
με την πάροδο του χρόνου οι προβληματισμοί αυτοί έγιναν εντονότεροι με
αποκορύφωση τις δεκαετίες του 1980 και 1990, όπου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
παγκόσμιο επίπεδο υιοθετήθηκε σειρά μέτρων για την προστασία και διαχείριση του
περιβάλλοντος. Για πολλά χρόνια, η εφαρμογή των μέτρων αυτών – κυρίως
κανονιστικών – ήταν αναποτελεσματική, ενώ παράλληλα οι πολιτικές για οικονομική
ανάπτυξη σπάνια λάμβαναν υπόψη το περιβαλλοντικό κόστος. Από τη δεκαετία του
1990, η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την
αναποτελεσματικότητα των κανονιστικού τύπου διατάξεων έχει οδηγήσει στην
ανάπτυξη νέων εργαλείων που βασίζονται στην εθελοντική συμμετοχή και
λειτουργούν συμπληρωματικά στις κανονιστικές ρυθμίσεις.
Στη χώρα μας η εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
ξεκίνησε περίπου δέκα χρόνια πριν μέσα από δειλές προσπάθειες ορισμένων
βιομηχανικών εταιριών που είχαν τη διάθεση, την προνοητικότητα αλλά και τους
απαραίτητους πόρους για μία ανάλογη επένδυση.
Πραγματικά, μέχρι τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων από
μία επιχείρηση αποτελούσε μακρόπνοο στόχο και για αυτό το λόγο περιοριζόταν σε
αποσπασματικές ενέργειες με στόχο τη διατήρηση ή την επίτευξη συμμόρφωσης με
την εθνική νομοθεσία. Δύσκολα μπορούσαν οι επιχειρήσεις και κυρίως οι
μικρομεσαίες, που αποτελούν τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην
Ελλάδα, να αντεπεξέλθουν στους απαιτούμενους πόρους που προέβλεπε η εφαρμογή
ενός ΣΠΔ.
Τα τελευταία χρόνια η Πολιτεία έκανε μία ουσιαστική παρέμβαση και, μέσω
διαφόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων, φρόντισε να δοθεί η απαραίτητη ώθηση για
την εγκατάσταση ΣΠΔ σε διάφορες επιχειρήσεις που ανήκουν στο βιομηχανικό τομέα
ή στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Ακολούθησε μία έξαρση στις πιστοποιήσεις ΣΠΔ,
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή την κοινοτική οδηγία EMAS, κατάσταση που
συνεχίζεται και μέχρι σήμερα.
Αυτό ήταν το πρώτο βήμα, για να ενταχθεί στο σύστημα διοίκησης των
επιχειρήσεων η έννοια "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" και η συστηματική διαχείρισή του. Αλλαγή που
προέκυψε φυσιολογικά, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής στα
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θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες (EMAS,
IPPC, Seveso, κ.τ.λ.).
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3. Ορισμός του ISΟ
(International Organization of Standardization)

Το ISO είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο που αναγνωρίζει τα διεθνή πρότυπα που
απαιτούνται από μια επιχείρηση, κυβέρνηση και κοινωνία και αναπτύσσει συνεργασίες
μεταξύ αυτών και υπηρεσιών που τα κάνει πράξη, τα υιοθετεί με διαφανείς
διαδικασίες και τα παραδίδει, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν παγκόσμια εφαρμογή.
Ορίζει τις απαιτήσεις για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, διαδικασίες, υλικά,
συστήματα και τη διοίκηση – οργάνωση. Εγγυάται για σημαντικά στοιχεία, όπως:
ποιότητα, οικολογία, ασφάλεια, οικονομία, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα.
Αποστολή του ISO είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της τυποποίησης και των
συναφών δράσεων παγκοσμίως, με στόχο να διευκολύνει το διεθνές εμπόριο
προϊόντων και υπηρεσιών, να αναπτύξει τη συνεργασία στους τομείς πνευματικής,
επιστημονικής, τεχνολογικής και οικονομικής δραστηριότητας. Οι βασικές αρχές στις
οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη των προτύπων του ISO είναι οι ακόλουθες:

•

Συμβιβασμός:

Οι

απόψεις

και

τα

ενδιαφέροντα

όλων

των

εμπλεκομένων (κατασκευαστές, πωλητές χρήστες, πελάτες, ομάδες, εργαστήρια
δοκιμών, κυβερνήσεις, μηχανικοί, ερευνητικοί οργανισμοί, κ.α.) λαμβάνονται
υπόψη και εξετάζονται διεξοδικά.

•

Παγκοσμιοποίηση: Οι λύσεις που προτείνονται θα πρέπει να

ικανοποιούν τις βιομηχανίες και τους πελάτες σε παγκόσμια κλίμακα.

•

Εθελοντισμός: Η διεθνής προτυποποίηση βασίζεται στις δυνάμεις της

αγοράς, γι’ αυτό και η εφαρμογή της από όλους τους εμπλεκομένους γίνεται με
ελεύθερη βούληση στα πλαίσια της αγοράς.
Η δομή του οργανισμού έχει ως εξής: Ο ISO αποτελείται από 2.850
τεχνικές επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας σε όλο τον κόσμο, στις
οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι κλάδων της μεταποίησης, προμηθευτών,
καταναλωτών, ερευνητικών ινστιτούτων, κρατικών φορέων, οικολόγων, διεθνών
οργανισμών, κ.λ.π., ως ισότιμα μέλη, προκειμένου να αποφανθούν για την
επίλυση

παγκόσμιων

προβλημάτων

τυποποίησης.
4
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συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των επιτροπών ως εθνικές αντιπροσωπείες κάθε
φορέα-μέλους του ISO με βασική επιδίωξη να παρουσιάσουν μια παγιωμένη
εθνική συναινετική θέση για το υπό ανάπτυξη πρότυπο. Εκτός από τα μέλη των
επιτροπών, πολύ συχνά προσφέρουν τις γνώσεις τους για τη διευθέτηση
διαφόρων θεμάτων και την έκδοση κάποιου προτύπου και άλλοι ειδικοί, καθώς
και διεθνείς οργανισμοί. Η κεντρική γραμματεία του ΙSΟ εδρεύει στη Γενεύη
και συντονίζει τις ψηφοφορίες, τις εγκρίσεις και εκδόσεις των προτύπων.
Επιπλέον, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης έχει τρεις επιτροπές γενικής
πολιτικής ανάπτυξης με κύρια αποστολή να παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση
για την ανάπτυξη των προτύπων και να εξασφαλίζουν την ευθυγράμμιση των
προτύπων με τα ευρύτερα ενδιαφέροντα της αγοράς. Αυτές είναι οι: CASCO
(επιτροπή αξιολόγησης συμμόρφωσης), COPOLCO (επιτροπή καταναλωτικής
πολιτικής), και DEVCO ( επιτροπή για τις αναπτυσσόμενες χώρες).
Όσον αφορά το περιβάλλον το ISO παρέχει πρότυπα για δειγματοληψία και
μεθόδους τεστ, για να αντιμετωπίσει περιβαλλοντικές προκλήσεις. Έχει αναπτύξει
πάνω από 350 διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα, του νερού,
του εδάφους, θορύβου και ραδιενέργειας. Ακόμη σε πολλές χώρες αποτελούν και τις
τεχνικές βάσεις για περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς.
Επίσης το ISO έχει αναπτύξει πρότυπα τα οποία βοηθούν οργανισμούς στη
διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων.
Η συσχέτιση αυτή του ISO με το περιβάλλον και τους οργανισμούς
δημιούργησε το ISO 14000 το Σεπτέμβριο του 1996. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως
από επιχειρήσεις, οργανισμούς μικρούς ή μεγάλους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, από
κατασκευαστές, βιομηχανίες, για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που
δημιουργούνται στο περιβάλλον από αυτές και για τη συνεχή ανάπτυξη της
περιβαλλοντικής διαχείρισης.1
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4. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
4.1 Εξέλιξη των ΣΠΔ
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο μια σειρά από
σχήματα και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία έχουν ως κοινά σημεία
την

εθελοντική

συμμετοχή

των

παραγωγικών

εταιρειών,

την

εφαρμογή

ανεξαρτήτως κλάδου και την παραδοχή ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι
θέμα διοίκησης και οργάνωσης της εταιρείας και πρέπει να ασκείται με τον ίδιο
τρόπο που ασκούνται όλες οι άλλες λειτουργίες της.
Η προσπάθεια διαμόρφωσης προτύπων για την ανάπτυξη των Συστημάτων
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στο 1°
Διεθνές Βιομηχανικό Συνέδριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (WICEM Ι, 1984)
αναγνωρίστηκε αρχικά ότι η "περιβαλλοντική διαχείριση πρέπει να είναι ένα
ολοκληρωμένο και αναπόσπαστο τμήμα της οικονομικής ανάπτυξης", ενώ το
1990 ιδρύθηκε το Business Council for Sustainaible Developement (BCSD).
Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο οργανισμό κορυφαίων επιχειρήσεων που πρότεινε
τη διαμόρφωση διεθνών προτύπων για τον έλεγχο των Περιβαλλοντικών
Επιδόσεων, βασισμένων στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. Στο 2° Διεθνές
Βιομηχανικό Συνέδριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (WICEM II, 1991) αξιολογήθηκε
η πρόοδος των επιχειρήσεων ως προς τη βελτίωση των πρακτικών περιβαλλοντικής
διαχείρισης.

Επιπλέον,

το

1991

ιδρύθηκε

το

International

Network

for

Environmental Management (INEM) και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
(International Chamber of Commerce) εξέδωσε το Χάρτη για βιώσιμη ανάπτυξη,
όπου υιοθετούσε τη θέση για περιβαλλοντική διαχείριση και έλεγχο στις επιχειρήσεις.
Το ίδιο έτος 90 Εθνικοί Φορείς Τυποποίησης ίδρυσαν τη Στρατηγική Συμβουλευτική
Ομάδα για το Περιβάλλον (SAGE – Strategic Advisory Group on Environment).
To 1992 το Βρετανικό Ινστιτούτο τυποποίησης (BSI) εισήγαγε το αγγλικό
πρότυπο BS 7750, το πρώτο διεθνές πρότυπο για την ανάπτυξη συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο αναθεωρήθηκε το 1994. Η πρώτη του
έκδοση προσεγγίζει το θέμα της "προστασίας του περιβάλλοντος" με τρόπο
παρόμοιο με αυτόν που προσεγγίζουν το θέμα της "ποιότητας" τα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας BS 5750, ΕΝ 29000 και ISO 9000. Κατά την περίοδο 199192 προτάθηκε από τη SAGE η δημιουργία μίας Τεχνικής Επιτροπής για θέματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης, η οποία και συστάθηκε το 1993 (TC 207). Εξάλλου, το

6

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 & η εφαρμογή του στη βιομηχανία τροφίμων

1990

διαμορφώθηκε

σχέδιο-πρόταση

ενός

"Ευρωπαϊκού

Κανονισμού

για

Περιβαλλοντικό Έλεγχο" στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μετά από
επεξεργασία οδήγησε στη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1836/93 για την
"εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα σε κοινοτικό
σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου" (Environmental Management and Audit
Scheme-EMAS). To 1995 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός 1836/93 που
αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την οποία όχι μόνο δε θεωρεί τροχοπέδη της οικονομικής ανάπτυξης της
Ευρώπης, αλλά αντίθετα μέσο βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών και αύξησης
της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Τον Αύγουστο του 1996 ψηφίστηκε και το πρότυπο ISO 14001 της σειράς
προτύπων ISO 14000 που εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης
(ISO). Παράλληλα, πολλές χώρες σε παγκόσμια κλίμακα ανέπτυξαν συστήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και καθιέρωσαν σχετικά Εθνικά Πρότυπα, όπως η
Ιρλανδία (I.S. 310:94), η Νότια Αμερική, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία, η Ισπανία (UNE
77-801 και 802:94) και ο Καναδάς. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει
αναπτυχθεί ένας σημαντικός αριθμός εθνικών και περιφερειακών προτύπων στο
πεδίο των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως και στα πεδία της
Οικοσήμανσης (eco-labeling) και της Επιθεώρησης (auditing).2

4.2 Ορισμός των ΣΠΔ
Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι εθελοντικά εργαλεία τα
οποία παρέχουν μία συστηματική και καθολική προσέγγιση στο αντικείμενο της
περιβαλλοντικής

διαχείρισης

και

έχουν

ως

κύριο

στόχο

τη

βελτίωση των

περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης με την ενσωμάτωσή τους στις ήδη
υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες άλλων συστημάτων διαχείρισης.
Το ΣΠΔ δίνει τη δυνατότητα σε έναν οργανισμό να επιτύχει και να ελέγχει

συστηματικά το επίπεδο περιβαλλοντικής απόδοσής του. Η ανάπτυξη και υλοποίηση
του ΣΠΔ περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής, τη διεξαγωγή
περιβαλλοντικής ανάλυσης, τη θέσπιση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, τη
διεξαγωγή περιβαλλοντικών προγραμμάτων, τις απαραίτητες ενέργειες για τη σωστή
εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος, καθώς και τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών
ελέγχων και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών, ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής
περιβαλλοντική βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού.
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Τα δύο παγκοσμίως κυρίαρχα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι το
πρότυπο ISO 14001 (International Organization of Standardization) και ο κανονισμός
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

4.3 Αρχές της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Προβλέπονται από τον Χάρτη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και βρίσκουν
εφαρμογή σε κάθε οργανισμό:
1. Η αναγνώριση της περιβαλλοντικής διαχείρισης ως ένα θέμα υψηλής
προτεραιότητας για τον οργανισμό και ως καθοριστικό παράγοντα για τη βιώσιμη
ανάπτυξη.
2. Η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πολιτικών, των προγραμμάτων και
πρακτικών σε κάθε εργασία.
3.

Η

συνέχιση

της

βελτίωσης

των

επιχειρησιακών

πολιτικών,

των

προγραμμάτων και της περιβαλλοντικής επίδοσης.
4. Η αρχική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από κάθε νέα
δραστηριότητα ή προϊόν.
5. Η εκπαίδευση, εξάσκηση και παρώθηση των εργαζομένων.
6. Η ανάπτυξη και παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που να μην έχουν μεγάλη
περιβαλλοντική επίπτωση.
7. Η παροχή συμβούλων.
8. Η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η λειτουργία των υπηρεσιών και η διεξαγωγή
δραστηριοτήτων, με μέριμνα για την ορθολογική κατανάλωση ενέργειας και υλικών,
την αειφόρο χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κ.α.
9. Η διεξαγωγή ή η υποστήριξη ερευνών που αποσκοπούν στον προσδιορισμό,
ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
10. Η αποτροπή υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τον οργανισμό.
11. Η ενίσχυση της αποδοχής των αρχών της περιβαλλοντικής διαχείρισης από
τους εργολάβους που ενεργούν για λογαριασμό των οργανισμών και ην ενθάρρυνση
των αρχών αυτών από τους προμηθευτές.
12. Η καθιέρωση και διαχείριση σχεδίων αντιμετώπισης έκτατων περιστάσεων.
13. Η διευκόλυνση από τον οργανισμό, της μεταφοράς περιβαλλοντικής
τεχνογνωσίας.
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14. Η συνεισφορά στην ανάπτυξη δημόσιας περιβαλλοντικής πολιτικής, σε
επιχειρηματικά, κυβερνητικά και διακυβερνητικά προγράμματα.
15. Η ανάπτυξη επικοινωνίας και διαλόγου με τους εργαζομένους και το κοινό.
16. Η μέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης.3

4.4 Λόγοι για την εφαρμογή ΣΠΔ
Ας δούμε τους βασικούς λόγους που επηρέασαν τις επιχειρήσεις, ώστε να
προβούν μαζικά σε εφαρμογή ΣΠΔ. Ο χαρακτήρας και οι οργανωτικές δομές κάθε
επιχείρησης επηρέασαν με διαφορετικό τρόπο την προαναφερόμενη τάση.
Για τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που εμφάνιζαν τις σημαντικότερες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αντιμετώπιζαν σε τακτική βάση υψηλά πρόστιμα
καθώς και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, θεωρήθηκε το μέσο με το οποίο
πρωταρχικά θα βελτιωνόταν η δημόσια εικόνα της επιχείρησης και θα μειώνονταν οι
παρενοχλήσεις από τους κρατικούς και τοπικούς φορείς.
Παράλληλα

η

πιστοποίηση

κατά

ISO

14001

χρησιμοποιήθηκε

για

τη

διευκόλυνση των δημοσίων σχέσεων με τους παραπάνω φορείς. Σε αρκετές
περιπτώσεις η υιοθέτηση του προτύπου ISO 14001 για την εφαρμογή ΣΠΔ
χρησιμοποιήθηκε για την ουσιαστική βελτίωση των περιβαλλοντικών πρακτικών με
βάση συγκεκριμένο προγραμματισμό και ανάλογες επενδύσεις.
Η παρακολούθηση και βελτίωση του ΣΠΔ ανατίθεται σε εξειδικευμένα στελέχη
της επιχείρησης με υποστήριξη από καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.
Για τις μεγάλες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τείνουν να υιοθετήσουν τη
φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) η εφαρμογή ενός ΣΠΔ
ήταν ένα ακόμη εργαλείο για την καθιέρωσή τους ανάμεσα στις κορυφαίες του
κλάδου τους και την πλήρη διάκριση από τον ευρύτερο ανταγωνισμό.
Η συστηματική και μέσα από συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντική
διαχείριση, χωρίς να γίνει αυτοσκοπός, ήταν ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση
ενός ενιαίου συστήματος διοίκησης με απώτερο σκοπό τη διεκδίκηση της
αναγνώρισης ακόμα και στην ευρωπαϊκή αγορά.
Τέλος, υπάρχουν και οι καθαρά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες με κάθε
μέσο

προσπαθούν

να

εμφανιστούν

στο

προσκήνιο

της

αγοράς

και

να

διαφοροποιηθούν από τον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό. Αυτές οι επιχειρήσεις χωρίς
ιδιαίτερο προγραμματισμό υιοθέτησαν τις αρχές ενός ΣΠΔ ακόμα και αν στην
πραγματικότητα οι δραστηριότητές τους είχαν ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να ενταχθούν και πολλές επιχειρήσεις οι οποίες
ακολούθησαν την εφαρμογή ενός ΣΠΔ μετά από έμμεσες πιέσεις που τους
ασκήθηκαν ως προμηθευτές άλλων εταιριών είτε από την ελληνική είτε από τη διεθνή
αγορά.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω παραδείγματα υπήρξαν και αρκετές επιχειρήσεις οι
οποίες εκμεταλλεύθηκαν τις συνθήκες για την ανάπτυξη ΣΠΔ με πρωταρχικό στόχο
να μεταβάλουν την κουλτούρα του προσωπικού, να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις τους και να διεκδικήσουν τα θεωρητικά οφέλη από μία τέτοια επένδυση.
Οι επιχειρήσεις αυτές θεώρησαν ως δεδομένη απαίτηση τη συμμόρφωση με την
εθνική και κοινοτική νομοθεσία και θέλησαν να δώσουν στις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες το μήνυμα της συνειδητοποιημένης προσπάθειας για βελτίωση σε όλα τα
επίπεδα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμπεριφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές
ακολουθήθηκε συγκεκριμένη πολιτική και διατέθηκαν όλοι οι απαραίτητοι πόροι για
τη συντήρηση και βελτιστοποίηση ενός τέτοιου συστήματος.4

4.5 Νομοθετικό πλαίσιο
Τα βασικά χαρακτηριστικά του κανονισμού είναι:
- Στο κοινοτικό σύστημα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις του
βιομηχανικού τομέα.
- Δεν αντικαθιστά ούτε επικαλύπτει κοινοτική ή εθνική νομοθεσία.
-

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πρέπει να εφαρμόζεται στο χώρο
όπου η εταιρία εξασκεί τις δραστηριότητές της.

Στην εγκατάσταση και εφαρμογή ενός περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης
είτε αυτή αφορά στη συμμετοχή στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης
(EMAS), είτε στην απονομή Οικολογικού Σήματος εμπλέκονται εκτός της επιχείρησης
αυτής καθεαυτής και οι εξωτερικοί σύμβουλοί της, ο Φορέας Πιστοποίησης και
φυσικά, το Κράτος.

5

Κάθε επιχείρηση πριν την εγκατάσταση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης θα πρέπει να εκτιμήσει αν διαθέτει τους απαραίτητους ανθρώπινους
πόρους για να εγκαταστήσει το σύστημα. Εάν αποφασίσει ότι έχει ανάγκη από
εξωτερική βοήθεια μπορεί να ζητήσει τη συνεισφορά των συμβούλων, με βάση
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συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα της επιτρέψουν να εγκαταστήσει ένα σύστημα
λειτουργικό και αποτελεσματικό. Μεταξύ των κριτηρίων αυτών περιλαμβάνονται:
-

Η κεκτημένη εμπειρία λόγω της συνεργασίας με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις
που ήδη εφαρμόζουν ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

-

Ο σαφής καθορισμός των απαιτήσεων που συνδέονται με τη λειτουργία
ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

-

Η εμπειρία στην υποβολή ενός πλήρους φακέλου στα προγράμματα του ΓΥ
ΚΠΣ (ΕΠΑΝ, ΠΕΠ) για την επιδότηση των επιχειρήσεων.

-

Η παροχή υποστήριξης στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης για την
καλύτερη εφαρμογή του συστήματος.

Στη συνέχεια η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει ένα φορέα πιστοποίησης με
βασικότερο κριτήριο την αξιοπιστία και τη διεθνή αναγνώρισή του. Ο φορέας αυτός
θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος από διεθνείς οργανισμούς για τη διενέργεια
πιστοποιήσεων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Αυτό σημαίνει ότι ο φορέας πιστοποίησης ελέγχεται συστηματικά για την ορθή
λειτουργία και την τήρηση των κανονισμών πιστοποίησης και το πιστοποιητικό που
εκδίδει είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα
στην περίπτωση εξαγωγών προϊόντων καθώς και στη διεθνή αποδοχή της εταιρίας
που πιστοποιείται από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα.
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5. ISO 14000

Η σειρά προτύπων ISO 14000 εκδόθηκε το 1996 από Διεθνή Οργανισμό
Τυποποίησης διαβλέποντας τις ανάγκες της αγοράς για θέματα διασφάλισης της
ποιότητας του περιβάλλοντος.
Αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην προστασία του περιβάλλοντος, όπου ζητείται
από κάθε βιομηχανία τροφίμων να επανεκτιμήσει τις περιβαλλοντικές τις απόψεις και
θέσεις, να καθιερώσει τους δικούς της αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους, να
δεσμευτεί για πιο επαρκείς και έγκυρες διαδικασίες, καθώς και για συνεχή βελτίωση
και να εισάγει όλους τους υπαλλήλους, καθώς και το διευθυντικό προσωπικό, σε ένα
σύστημα διαρκούς εκπαίδευσης και προσωπικής υπευθυνότητας με σκοπό την
βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισμού.
Εφαρμόζοντας τα πρότυπα ISO 14000 παρέχεται η δυνατότητα σε μια
επιχείρηση

να

επηρεάσει

θετικά

τόσο

τις

βραχυπρόθεσμες,

όσο

και

τις

μακροπρόθεσμες επιδράσεις των μεθόδων που εφαρμόζει, των προϊόντων και των
υπηρεσιών της.
Οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το
ISO 14000 είναι οι εξής:
1. Η ενδυνάμωση της σχέσης τους με τους καταναλωτές, την κοινωνία και με
τους συνειδητοποιημένους σχετικά με το περιβάλλον επενδυτές.
2. Η διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές τους, δημιουργώντας μια εικόνα
φιλική προς το περιβάλλον.
3. Η αντίδραση στις ποικίλες πιέσεις που δέχονται από το εσωτερικό και
εξωτερικό περιβάλλον τους.
4. Η αναμενόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας στην περιβαλλοντική
διαχείριση, η επίτευξη μεγαλύτερου ελέγχου στην επιχείρηση, κ.α.
5. Η εύκολη προώθηση των προϊόντων τους σε χώρες όπου το πρότυπο είναι
δημοφιλές.
6. Το ενδιαφέρον των ομάδων συμφερόντων για την προστασία του
περιβάλλοντος.5, 6, 7
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Όποιος

και

να

είναι

ο

λόγος

οι

επιχειρήσεις

πρέπει

να

είναι

ευαισθητοποιημένες με το θέμα διότι το ISO 14000 τείνει να γίνει απαραίτητη
προϋπόθεση, προκειμένου ένας οργανισμός να δραστηριοποιείται στο χώρο του.
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6. Το Πρότυπο ISO 14001

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τυποποίησης εισήγαγε το 1996 την πρώτη του σειρά
προτύπων για την περιβαλλοντική διαχείριση, γνωστή ως ISO 14001:1996.
Από το 1997 έως και σήμερα, προστέθηκαν στη σειρά επιπλέον εργαλεία και
παράλληλα, βάση της εμπειρίας που αποκτήθηκε, το σύνολο των προτύπων
αναθεωρήθηκε στο ISO 14001:2004.
Το ISO 14001 αποτελεί το πλέον διαδομένο πρότυπο περιβαλλοντικής
διαχείρισης για τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συγκεκριμένο πρότυπο
παρέχει τις κατευθύνσεις για το σχεδιασμό ενός ΣΠΔ με το οποίο η επιχείρηση θα
διαμορφώσει πολιτική και θα επιτύχει αντικειμενικούς στόχους που η ίδια έχει θέσει
στον εαυτό της, ενώ δεν ορίζει ειδικά κριτήρια περιβαλλοντικής επίδοσης.
Η έλλειψη βασικών υποδομών, η ανάγκη σημαντικών επενδύσεων σε
τεχνολογία, η ανεπαρκής νομοθεσία, η "τυπική" παρακολούθηση των διαφόρων
επιχειρήσεων από την πλευρά της Πολιτείας ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
τους και η ελάχιστη προβολή των περιβαλλοντικών προβλημάτων στη χώρα μας δεν
παρακίνησαν τις επιχειρήσεις να ασχοληθούν ουσιαστικά με την περιβαλλοντική τους
απόδοση.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναλογιστούμε την κατάσταση που επικρατεί
στην αντίστοιχη αγορά πιστοποιούμενων Συστημάτων Ποιότητας. Μέχρι σήμερα και
ξεκινώντας μαζικά από τη χρονιά-ορόσημο το 1994, έχουν πιστοποιηθεί στη χώρα
μας περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις με βάση τα διεθνή πρότυπα της σειράς ISO
9000. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν ήδη διαπιστώσει τα θετικά σημεία από
την ένταξη στις αρχές της Ποιότητας.
Στο σύνολο των προαναφερθέντων πιστοποιητικών έχουν ήδη γίνει γύρω στις
90 ανακλήσεις, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται στην απόσυρση του
ενδιαφέροντος από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, μετά από κατάρριψη των προσδοκιών
τους για οφέλη από τη σχετική επένδυση.
Τα

τελευταία

χρόνια

ολοένα

και

περισσότερες

ελληνικές

επιχειρήσεις

αναγνωρίζουν την ανάγκη για ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην
γενικότερη πολιτική τους, ενώ αυξανόμενος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων που
υιοθετούν ΣΠΔ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης, 54 επιχειρήσεις είναι διαπιστευμένες κατά το πρότυπο ISO
14001, ενώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο 2 εγκαταστάσεις είναι
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διαπιστευμένες κατά EMAS. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανήκουν στο
βιομηχανικό και εμπορικό τομέα ενώ ορισμένες από αυτές δραστηριοποιούνται στο
τουριστικό τομέα.
Σύμφωνα με το πρότυπο εντοπίζονται οι διαδικασίες της εταιρείας που
επιβαρύνουν το περιβάλλον, καθορίζονται οι στόχοι που οδηγούν στη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ποσοτικοποιούνται και ορίζονται οι απαραίτητες
διαδικασίες των οποίων η διαρκής εφαρμογή εξασφαλίζει την επίτευξη τους.
Ελέγχονται, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποιητική εφαρμογή τους και, αν χρειαστεί,
γίνονται

οι

κατάλληλες

διορθωτικές

κινήσεις.

Παράλληλα

καταγράφονται

οι

αρμοδιότητες του προσωπικού που εκτελεί αυτές τις διαδικασίες, το οποίο και
εκπαιδεύεται κατάλληλα.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης
είναι η προσαρμογή των καθημερινών διεργασιών μιας επιχείρησης (σε όλα τα
επίπεδα) και η λήψη μέτρων με στόχο την πρόληψη της ρύπανσης.
Στην περίπτωση εφαρμογής ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
κατά ISO 14001, σημαίνει ότι εκτός των παραπάνω θα πρέπει το σύστημα να
συμμορφώνεται και με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 του 1996.
Η μεθοδολογία που συνήθως ακολουθείται κατά την ανάπτυξη ενός ΣΠΔ κατά
ISO

14001

είναι

η

διαμόρφωση

περιβαλλοντικής

πολιτικής,

η

διεξαγωγή

περιβαλλοντικής ανάλυσης που αν και δεν απαιτείται κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη, η
θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων και προγράμματος, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη
του ΣΠΔ και η διεξαγωγή του περιβαλλοντικού ελέγχου.
Κατά το πρότυπο ISO 14001 σε αντίθεση με το Κοινοτικό σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου ο περιβαλλοντικός έλεγχος ασχολείται μόνο
με την εκτίμηση του ΣΠΔ και όχι με τις διαδικασίες, τα δεδομένα και τις
περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης. Τέλος, ενώ απαιτείται η δημοσιοποίηση
της περιβαλλοντικής πολιτικής το ίδιο δε συμβαίνει με την περιγραφή του
προγράμματος και των στόχων. 5
Το πρότυπο είναι εφαρμόσιμο σε οποιονδήποτε οργανισμό ο οποίος επιθυμεί
να:
•

Εγκαταστήσει, διατηρήσει και να βελτιώσει ένα ΣΠΔ.

•

Βεβαιωθεί ότι έχει συμμορφωθεί με την ισχύουσα περιβαλλοντική
πολιτική.

•

Επιδείξει τη συμμόρφωσή του σε τρίτους.

•

Αναζητήσει πιστοποίηση του ΣΠΔ από ένα εξωτερικό οργανισμό.
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•

Καθορίσει και να καταστήσει γνωστή τη συμμόρφωσή του με το
διεθνές πρότυπο.

6.1 Σύγκριση περιεχομένου ISO 14001:1996 & ISO 14001:2004
ISO 14001:19968

ISO 14001:20048

1. Αντικείμενο

1. Αντικείμενο

2. Τυποποιημένες παραπομπές

2. Τυποποιημένες παραπομπές

3. Ορισμοί

3. Ορισμοί

4.1 Γενικές απαιτήσεις

4.1 Γενικές απαιτήσεις

4.2 Περιβαλλοντική Πολιτική

4.2 Περιβαλλοντική Πολιτική

4.3 Σχεδιασμός

4.3 Σχεδιασμός

4.3.1 Περιβαλλοντικές πλευρές

4.3.1 Περιβαλλοντικές πλευρές

4.3.2 Νομικές & άλλες απαιτήσεις

4.3.2 Νομικές & άλλες απαιτήσεις

4.3.3 Αντικειμενικοί σκοποί & στόχοι

4.3.3

Αντικειμενικοί

σκοποί

&

στόχοι
4.3.4 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
4.4 Εφαρμογή και Λειτουργία

4.4 Εφαρμογή και Λειτουργία

4.4.1 Δομή & Ευθύνες

4.4.1 Πόροι, Ρόλοι, Υπευθυνότητες

& Αρμοδιότητες
4.4.2 Εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση

4.4.2Εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση

& Ικανότητα

& Ικανότητα

4.4.3 Επικοινωνία

4.4.3 Επικοινωνία

4.4.4 Τεκμηρίωση του ΣΠΔ

4.4.4 Τεκμηρίωση

4.4.5 Έλεγχος εγγράφων

4.4.5 Έλεγχος εγγράφων

4.4.6 Επιχειρησιακός έλεγχος

4.4.6 Λειτουργικός Έλεγχος

4.4.7 Ετοιμότητα & Ανταπόκριση

4.4.7 Ετοιμότητα & Ανταπόκριση

σε επείγοντα περιστατικά

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

4.5 Έλεγχοι & Διαρθρωτικές Ενέργειες

4.5 Έλεγχος

4.5.1 Παρακολούθηση & Μέτρηση

4.5.1 Παρακολούθηση & Μέτρηση

4.5.2 Μη συμμόρφωση, Διορθωτική

4.5.2 Αξιολόγηση της

Ενέργεια

Συμμόρφωσης & Προληπτική
Δράση
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4.5.3 Μη συμμορφώσεις, Διορθωτικές 4.5.3 Έλεγχος Αρχείων
Ενέργειες

& Προληπτικές Ενέργειες

4.5.4 Επιθεώρηση ΣΠΔ

4.5.4 Εσωτερική Επιθεώρηση

4.6 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 4.6 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση

6.2 Οφέλη από την εφαρμογή του ISO 14001:2004
Τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση ενός ΣΠΔ διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες: (α) στα οφέλη που απολαμβάνει η ίδια η επιχείρηση και (β) στα οφέλη
που απολαμβάνει η κοινωνία και το περιβάλλον. Οι δύο παραπάνω κατηγορίες
συνδέονται άμεσα μεταξύ τους καθώς δε νοείται μακροχρόνια θετική πορεία μίας
επιχείρησης χωρίς την ταυτόχρονη ευημερία της κοινωνίας και τη διασφάλιση υψηλής
ποιότητας περιβάλλοντος.

(α) Οφέλη για τις επιχειρήσεις
1. Μείωση κόστους
Μία επιχείρηση που εφαρμόζει ένα ΣΠΔ αναμένει μείωση του κόστους
παραγωγής και του κόστους επεξεργασίας των αποβλήτων, η οποία

μπορεί να

οφείλεται σε ορισμένους ή όλους από τους παρακάτω παράγοντες:
•

Εξοικονόμηση πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας

•

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού

•

Μείωση όγκου των παραγόμενων αποβλήτων σε αέρα, νερό και έδαφος

•

Μείωση προστίμων και ασφαλίστρων

•

Μείωση απαιτήσεων σε παρακολούθηση, επιθεώρηση και μετρήσεις

•

Μείωση κόστους κεφαλαίου και αποφυγή έκτακτου κόστους για την
αποκατάσταση ατυχημάτων

2. Αύξηση πωλήσεων – απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Η παρουσία ενός ΣΠΔ μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τη βελτίωση της εικόνας
της επιχείρησης προς τους καταναλωτές αλλά και προς όλους τους ενδιαφερόμενους
φορείς όπως το κράτος, τους επενδυτικούς οργανισμούς, την τοπική κοινωνία, κ.λ.π.
Όσο η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και για περιβαλλοντική διαχείριση
γίνεται περισσότερο αντιληπτή, τόσο οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ΣΠΔ θα
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ευνοούνται στην αγορά. Επίσης, η εισαγωγή οικολογικών προϊόντων και η
διαφοροποίηση του μίγματος προϊόντων (product mix) μίας επιχείρησης προς
προϊόντα φιλικότερα προς το περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο
της στρατηγικής marketing μίας επιχείρησης.
Τέλος, η υιοθέτηση ενός ΣΠΔ από μία επιχείρηση αποτελεί προϋπόθεση για την
εισαγωγή της σε ορισμένες αγορές, ιδιαίτερα αγορές Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς
συχνά ζητείται ή απαιτείται η πιστοποίηση της σωστής περιβαλλοντικής διαχείρισης
των προμηθευτών, ενώ ακόμα και κρατικοί οργανισμοί θέτουν αντίστοιχες απαιτήσεις
για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς ανάληψης έργων.
3. Αναβάθμιση – κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πιο σημαντικό πόρο μίας επιχείρησης. Στο
πλαίσιο

αυτό

η

κατάρτιση

και

επιμόρφωση

του

προσωπικού

σε

θέματα

περιβαλλοντικής διαχείρισης, η αύξηση της αποτελεσματικότητάς του κατά την
εκτέλεση των εργασιών, η δημιουργία πνεύματος συνεργασίας για την επίτευξη του
συγκεκριμένου στόχου καθώς και η πρόσληψη νέου εξειδικευμένου προσωπικού
δημιουργεί σημαντικό όφελος στην επιχείρηση.
4. Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης
Η οργανωτική δομή μίας επιχείρησης επηρεάζει τη λειτουργία της και καθορίζει
σε σημαντικό βαθμό την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα με την οποία
εκτελείται η επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η υιοθέτηση ενός ΣΠΔ, με όλες τις
απαιτήσεις που αυτό θέτει, καθορίζει την οργάνωση και λειτουργία με συγκεκριμένο
και

σαφή

τρόπο,

τουλάχιστον

ως

προς

τα

περιβαλλοντικά

θέματα.

Ιδιαίτερα όταν ένα ΣΠΔ συνδυάζεται με αντίστοιχο σύστημα ποιότητας, η επιχείρηση
αποκτά ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης και μία απόλυτα ξεκάθαρη δομή
και κατανομή αρμοδιοτήτων που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των λειτουργιών
της. Τέλος, ένα ΣΠΔ δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλης της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο λόγω της αυστηρότητας των περιβαλλοντικών
νόμων και της συχνής αντικατάστασης ή συμπλήρωσής τους.

(β) Οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον
Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπεμπόμενων
αποβλήτων συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών των

18

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 & η εφαρμογή του στη βιομηχανία τροφίμων

τοπικής κοινωνίας. Η προστασία της ατμόσφαιρας, των υδατικών και εδαφικών
πόρων καθώς και η ορθολογική χρήση των πόρων που επιτυγχάνονται μέσω της
υιοθέτησης ενός ΣΠΔ συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη.
Στον τομέα των ασφαλειών, υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης χαμηλότερων
ασφαλίστρων, λόγω της εφαρμογής προληπτικών μέτρων.
Στην παραγωγή υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των δαπανών, λόγω της
ορθολογικής διαχείρισης των πόρων και της εξοικονόμησης ενέργειας.
Η κοινή γνώμη και οι πελάτες αποκτούν μία θετική εικόνα της επιχείρησης ή
της επιχείρησης. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά νομικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν
από την εφαρμογή ΣΠΔ, που βοηθούν στην αποφυγή ποινικών και αστικών
συνεπειών, αφού υπάρχει μία τεκμηρίωση της τήρησης των θεσμοθετημένων
προδιαγραφών όσον αφορά τις περιβαλλοντικές εκροές. Επιπλέον, δημιουργείται μια
καλύτερη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του οργανισμού και των τοπικών αρχών, που
βοηθά στις ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων αιτημάτων της επιχείρησης και των
τοπικών αρχών που βοηθά στις ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων του οργανισμού.
Επιπρόσθετα, υπάρχουν οφέλη και στο εσωτερικό της επιχείρησης, κυρίως,
στον οργανωτικό τομέα. Υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης της υπάρχουσας
κατάστασης, κάτι που πριν ίσως να μην ήταν εφικτό. Η επιχείρηση έχει τη
δυνατότητα

να

επιχειρηματικούς

ξεκαθαρίσει
της

στόχους.

τους

περιβαλλοντικούς

Δημιουργείται

μία

της,

αυξημένη

αλλά

και

της

περιβαλλοντική

συνείδηση στους εργαζόμενους στον οργανισμό και παράλληλα μειώνεται ο κίνδυνος
πρόκλησης ατυχημάτων πάνω στην εργασία.
Συμπερασματικά, η εφαρμογή ενός ΣΠΔ από μια επιχείρηση δημιουργεί πολλά
πλεονεκτήματα, γιατί η εφαρμογή αυτού αποτελεί ένα μεγάλο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.5, 9

6.3 Κόστη από την εφαρμογή του ISO 14001:2004
Κάθε επιχείρηση πριν από την εφαρμογή ενός ΣΠΔ θα πρέπει να γνωρίζει όλες
τις δαπάνες, απαιτήσεις και προβλήματα που σχετίζονται με την εισαγωγή ενός
τέτοιου συστήματος. Η κατά το δυνατό καλύτερη αναγνώριση και αξιολόγηση των
δαπανών και προβλημάτων που αναμένεται να προκύψουν δίνουν τη δυνατότητα
στην επιχείρηση αφενός να πάρει την κατάλληλη απόφαση για την εισαγωγή ή όχι
ενός ΣΠΔ και αφετέρου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όποιων δυσκολιών
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προκύψουν κατά την εφαρμογή του ΣΠΔ. Το κόστος που συνδέεται με την εφαρμογή
ενός ΣΠΔ έχει σχέση με την εφαρμογή και συντήρηση του ΣΠΔ.
Στις

περισσότερες

περιπτώσεις,

η

ανάπτυξη

ενός

ΣΠΔ

απαιτεί

την

πραγματοποίηση επενδύσεων για την υλοποίηση τεχνικών επεμβάσεων που μπορεί
να αφορούν τη βασική γραμμή παραγωγής, τη δημιουργία ή βελτίωση μονάδων
επεξεργασίας αποβλήτων, κ.λ.π. Επίσης, το ετήσιο κόστος λειτουργίας, συντήρησης
και τεκμηρίωσης του ΣΠΔ και των αντίστοιχων τεχνικών επεμβάσεων είναι αναγκαίο
να αναγνωρισθεί. Ένα άλλο σημαντικό κόστος που παρουσιάζεται κατά την εφαρμογή
και διατήρηση ενός ΣΠΔ είναι το κόστος του προσωπικού κατά τη διάρκεια του
σχεδιασμού, εφαρμογή, πιστοποίηση και παρακολούθηση ενός τέτοιου συστήματος.
Τέλος, η επιμόρφωση και κατάρτιση των εργαζομένων για θέματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης τόσο κατά την εισαγωγή του συστήματος όσο και κατά τη λειτουργία του
θεωρείται ως σημαντικός παράγοντας κόστους.
Τα πιθανά κόστη εφαρμογής ενός ΣΠΔ από μια επιχείρηση είναι:
1. Κόστος επένδυσης και υποδομών.
2. Κόστος εξωτερικών συμβούλων – πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού
που θα κάνει την προετοιμασία για την εφαρμογή.
3. Κόστος εκπαίδευσης προσωπικού.
4. Κόστος υπεύθυνου περιβαλλοντικής διαχείρισης επιχείρησης (εσωτερικός
επιθεωρητής).
5. Κόστος μελέτης.
6.Μικρό κόστος δημοσιοποίησης.
7. Μεγαλύτερο φορτίο εργασίας- επιπλέον εργατοώρες.
Είναι προφανές ότι το συνολικό κόστος δεν είναι το ίδιο για κάθε επιχείρηση.
Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης (εργαζόμενοι-υποδομές), καθώς και
από την προϋπάρχουσα εμπειρία που υπάρχει πάνω στην εφαρμογή ΣΠΔ.5, 9

6.4 Βασικά βήματα για το σχεδιασμό του ISO 14001
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια εφαρμογής του ISO 14001:
1. Δέσμευση και πολιτική. Η εταιρεία ορίζει την περιβαλλοντική πολιτική της
και διασφαλίζει τη δέσμευση της σε αυτήν. Μία καλή διαχείριση πρέπει να
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δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του ΣΠΔ, την πρόληψη της μόλυνσης
και τη συμμόρφωση με τους νόμους. Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να
σχετίζεται με τη φύση, την κλίμακα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, ενώ πρέπει να
εγγράφεται, να είναι διαθέσιμη στο κοινό και να ανακοινώνεται στο
προσωπικό.
2. Σχεδιασμός. Η εταιρεία σχεδιάζει ένα πλάνο για την εκπλήρωση της
περιβαλλοντικής πολιτικής της. Κατά τη φάση σχεδιασμού, η εταιρεία
αναγνωρίζει

τις

σημαντικές

περιβαλλοντικές

επιπτώσεις

των

δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της, καθώς και τα νομικά και
άλλα πρότυπα, στα οποία υπόκειται. Στη συνέχεια, θέτει τους στόχους της
και τους ποσοτικοποιεί, όπου είναι εφικτό.
3. Εφαρμογή. Το τρίτο βήμα είναι η υλοποίηση του σχεδίου, παρέχοντας
πόρους και μηχανισμούς υποστήριξης, αναγκαίους για την επίτευξη της
περιβαλλοντικής πολιτικής και των στόχων. Σε αυτό το βήμα, η εταιρεία
ορίζει τις θέσεις και τις ευθύνες όλων όσων συμμετέχουν στη διαδικασία,
περιλαμβάνοντας τα ανώτερα στελέχη, αναγνωρίζει και παρέχει τους
αναγκαίους πόρους, αναγνωρίζει τις δραστηριότητες και διεργασίες με
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και υλοποιεί διαδικασίες για τη
διαχείριση αυτών των δραστηριοτήτων και διεργασιών. Επίσης, θεμελιώνει
τις διαδικασίες εκπαίδευσης και τις διαδικασίες εσωτερικών και εξωτερικών
επικοινωνιών και τις υλοποιεί.
4. Μέτρηση και αξιολόγηση. Η εταιρεία μετρά, παρακολουθεί και αξιολογεί
την περιβαλλοντική απόδοσή της, όσον αφορά τους στόχους που έχει θέσει.
Παράγει συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων της
απόδοσης και παρακολουθεί και μετρά τις διεργασίες, σε τακτική βάση, την
απόδοση και τη συμμόρφωση με τους στόχους της. Η εταιρεία εξετάζει το
ΣΠΔ, για την αναγνώριση των περιοχών που απαιτούν βελτίωση και των
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, που πρέπει να διορθωθούν.
5. Ανασκόπηση και βελτίωση. Το τελευταίο κύριο βήμα είναι η ανάπτυξη
διαδικασιών για την ανασκόπηση και συνεχή βελτίωση του συστήματος
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περιβαλλοντικής διαχείρισης, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής
περιβαλλοντικής απόδοσης. Η εταιρεία συγκρίνει την πραγματική απόδοση
με τους στόχους της και στη συνέχεια αναγνωρίζει και διορθώνει τις αιτίες
των παραλήψεων ή σφαλμάτων. Επίσης, αναγνωρίζει τις περαιτέρω
δυνατότητες βελτίωσης.5, 9
Οι στρατηγικές υλοποίησης διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, εξαρτώμενες
από παράγοντες όπως το μέγεθος της εταιρείας, την εξοικείωση με τις αρχές της
ολικής ποιοτικής διαχείρισης (ISO 9000) και την κατάσταση των υπαρχόντων
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

6.5 Δομή του πρότυπου ISO 14001
Περιληπτικά η δομή του προτύπου ISO 14001 έχει ως εξής:
1.

Περιβαλλοντική πολιτική

2.

Σχεδιασμός συστήματος
2.1

Περιβαλλοντικές πλευρές

2.2

Νομικές και άλλες απαιτήσεις

2.3

Αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι

2.4

Προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

3.

Εφαρμογή και λειτουργία
3.1

Δομή και ευθύνες

3.2

Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ικανότητα

3.3

Επικοινωνία

3.4

Τεκμηρίωση του ΣΠΔ

3.5

Έλεγχος εγγράφων

3.6

Επιχειρησιακός έλεγχος

3.7

Προετοιμασία και ετοιμότητα σε επείγοντα περιστατικά

4.

5.

Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες
4.1

Παρακολούθηση και μέτρηση

4.2

Μη συμμόρφωση, διορθωτική και προληπτική δράση

4.3

Αρχεία

4.4

Επιθεώρηση ΣΠΔ

Ανασκόπηση από τη διοίκηση
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6.5.1 Περιβαλλοντική Πολιτική (§ 4.2)
Το Άρθρο 4.2 απαιτεί η εταιρεία να ορίσει την περιβαλλοντική πολιτική της. Το
ISO 14001 ορίζει την περιβαλλοντική πολιτική στο Άρθρο 3.9 ως «μία δήλωση της
εταιρείας για τις προθέσεις και τις αρχές της, σε σχέση με τη συνολική
περιβαλλοντική επίδοσή της, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για δράση και για τον
καθορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων».
Το Άρθρο 4.2 απαιτεί από την περιβαλλοντική πολιτική να ικανοποιεί τα
ακόλουθα κριτήρια:
¾ Να είναι κατάλληλη με τη φύση, την κλίμακα και τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.
¾ Να περιλαμβάνει τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση.
¾ Να περιλαμβάνει τη δέσμευση για πρόληψη της ρύπανσης.
¾ Να

περιλαμβάνει

τη

δέσμευση

για

συμμόρφωση

με

τη

σχετική

περιβαλλοντική νομοθεσία.
¾ Να παρέχει το πλαίσιο εργασίας για τον καθορισμό και την αναθεώρηση
των περιβαλλοντικών στόχων.
¾ Να τεκμηριώνεται, να υλοποιείται, να συντηρείται και να ανακοινώνεται σε
όλο το προσωπικό.
¾ Να είναι διαθέσιμη στο κοινό.



Δέσμευση για συμμόρφωση

Η πιστοποίηση κατά ISO 14001 δεν αντικαθιστά τη συμμόρφωση με τους
νόμους και τους κανονισμούς, αλλά τη συμπληρώνει με αυτούς και η περιβαλλοντική
πολιτική πρέπει να αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας απέναντί τους.



Πρόληψη της ρύπανσης

Η πρόληψη της ρύπανσης στο περιεχόμενο του ISO 14001 είναι μία ευρεία
έννοια και ορίζεται στο Άρθρο 3.13 ως «η χρήση διεργασιών, πρακτικών, υλικών ή
προϊόντων με την οποία αποφεύγεται, ελαττώνεται ή ελέγχεται η ρύπανση και η
οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνει ανακύκλωση, επεξεργασία, αλλαγές διεργασιών,
μηχανισμούς ελέγχου, αποδοτική χρήση μέσων και υποκατάσταση υλικών». Αυτός ο
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ευρύς ορισμός προσφέρει στις εταιρείες, παγκοσμίως, την ελαστικότητα στην
ερμηνεία των μεθόδων πρόληψης της ρύπανσης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν
για την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων.



Συνεχής βελτίωση

Η συνεχής βελτίωση αναφέρεται στη συνεχή βελτίωση του ΣΠΔ. Ορίζεται στο
Άρθρο 3.1 ως «η διεργασία προαγωγής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
για την επίτευξη βελτιώσεων στη συνολική περιβαλλοντική επίδοση, σύμφωνα με την
περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας». Μία σημείωση στον ορισμό προσθέτει ότι η
διεργασία δε χρειάζεται να συμβαίνει ταυτόχρονα σε όλες τις δραστηριότητες.



Δημιουργία οργανωτικής επιτροπής

Η εταιρεία μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία της ανάπτυξης ενός ΣΠΔ και του
ορισμού της περιβαλλοντικής πολιτικής της, δημιουργώντας μία οργανωτική επιτροπή,
της οποίας τα μέλη θα απασχολούνται σε όλους τους τομείς της εταιρείας. Τα μέλη
της επιτροπής πρέπει να επιλέγονται από τα κατάλληλα επίπεδα διαχείρισης, ώστε να
γίνεται προσεκτικός απολογισμός. Συλλογικά, η επιτροπή πρέπει να αντιπροσωπεύει
όλους τους τομείς της εταιρείας, από τα συστήματα διαχείρισης, τη χρηματοδότηση
και την ποιότητα, έως την άμεση εξοικείωση με τις εργασίες που εκτελούνται. Τα
μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και γνώση των
εργασιών και των μεθόδων ελέγχου. Πρέπει να εκπαιδεύονται με βάση τις απαιτήσεις
του ISO 14000 και να είναι αμερόληπτοι.
Επιλέγοντας ομόφωνα ομάδες υπαλλήλων από όλα τα τμήματα της εταιρείας,
το προσωπικό θα σέβεται το πρόγραμμα και θα εκτιμά αυτό που πραγματοποιείται. Η
δημιουργία κίνητρων στους υπαλλήλους είναι σημαντική για την επιτυχή ανάπτυξη
ενός ΣΠΔ. Μετά τη δημιουργία της, η επιτροπή πρέπει να κάνει τον απολογισμό των
προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται από την εταιρεία. Η εταιρεία, πριν την
ανάπτυξη μίας σημαντικής, εφικτής και ρεαλιστικής περιβαλλοντικής πολιτικής, πρέπει
να αναγνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος όλα τα συστατικά των προϊόντων και των
υπηρεσιών της.
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Δέσμευση των ανωτάτων στελεχών
Η υλοποίηση ενός ΣΠΔ καθοδηγείται από τα ανώτατα στελέχη. Εάν πρέπει να

επιλεγεί ένα στοιχείο ως το πιο σημαντικό συστατικό για την επιτυχή εφαρμογή ενός
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης αυτό είναι η δέσμευση και η ολοκληρωτική
ενασχόληση των ανώτατων στελεχών. Για την επιτυχία του ΣΠΔ, τα ανώτατα
διαχειριστικά στελέχη της εταιρείας πρέπει να προστατεύουν τις περιβαλλοντικές τους
ευθύνες, να υποστηρίζουν θερμά το ΣΠΔ και να αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για την
εφαρμογή του.
Η δέσμευση των στελεχών μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές, όπως τις
άμεσες ή έμμεσες πιέσεις της αγοράς, τις προϋποθέσεις των κανονισμών, τις
φιλοδοξίες εξέλιξης και / ή την προσωπική πίστη στην ανάγκη εξισορρόπησης των
επιχειρηματικών στόχων και της περιβαλλοντικής ευθύνης.
Η δέσμευση δεν περιλαμβάνει την τυφλή αποδοχή των διαδικασιών. Τα
στελέχη πρέπει να κάνουν περισσότερα από απλά να εισαγάγουν το πλαίσιο εργασίας
του ΣΠΔ. Τα στελέχη πρέπει να διαδραματίζουν ένα δραστήριο, ορατό και
καθημερινό ρόλο στην υλοποίηση της διαδικασίας, να ξεκαθαρίζουν τις προθέσεις
τους στο προσωπικό και να υποστηρίζουν την ενημέρωση και κινητοποίηση των
υπαλλήλων, διασφαλίζοντας την ευθύνη όλων στην περιβαλλοντική διαχείριση. Το
προσωπικό πρέπει να γνωρίζει ότι η διοίκηση καθοδηγεί την εφαρμογή του ISO
14001.
Η διοίκηση μπορεί να επιδείξει την αφοσίωση της με διάφορους τρόπους:
συμμετέχοντας ενεργά στο πρόγραμμα, ορίζοντας και υλοποιώντας πολιτικές–κλειδιά,
παρέχοντας

χρηματοδότηση

και

διανέμοντας

τους

κατάλληλους

πόρους,

αναθεωρώντας και εγκρίνοντας τις σημαντικές διεργασίες, (με πίεση και υποστήριξη
εκεί που χρειάζεται) και διατηρώντας τη συνολική περιβαλλοντική προσπάθεια ως
υψηλή προτεραιότητα στην εταιρεία. Αυτή η προσπάθεια από την πλευρά της
διοίκησης δεν μπορεί να πάψει μόλις εγκατασταθεί το ΣΠΔ, αλλά η διοίκηση πρέπει
να παραμείνει αφοσιωμένη στη συνεχή βελτίωση του ΣΠΔ.



Αρχική περιβαλλοντική ανασκόπηση

Μετά τη συγκρότηση της οργανωτικής επιτροπής και τη δέσμευση των
στελεχών, το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός της υπάρχουσας κατάστασης της
εταιρείας. Η εταιρεία, πρέπει να θέσει και να απαντήσει στο εξής ερώτημα: Που
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βρισκόμαστε τώρα; Η παρούσα κατάσταση της εταιρείας, σε σχέση με το περιβάλλον,
μπορεί να αξιολογηθεί μέσω μίας αρχικής περιβαλλοντικής ανασκόπησης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχική περιβαλλοντική ανασκόπηση δεν απαιτείται
από το ISO 14001. Το Παράρτημα Α, ωστόσο, στο Άρθρο Α.3.1 προτείνει ότι μία
εταιρεία χωρίς συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πρέπει «να καθορίσει την
παρούσα κατάσταση με σεβασμό προς το περιβάλλον, μέσω μίας ανασκόπησης». Η
ανασκόπηση πρέπει να απευθύνεται σε όλο το εύρος των συνθηκών λειτουργίας,
συνήθεις ή μη, περιλαμβάνοντας και τα έκτακτα περιστατικά. Η οδηγία ISO 14004
προτείνει ανάμεσα σε άλλα, τα εξής θέματα για μία αρχική περιβαλλοντική
ανασκόπηση:
1. Αναγνώριση των νομοθετικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων.
2. Αναγνώριση των συνεπειών των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών
για τον καθορισμό αυτών που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
3. Αξιολόγηση της απόδοσης συγκρίνοντας τα σχετικά εσωτερικά κριτήρια, τα
εξωτερικά πρότυπα, τους κανονισμούς, τους κώδικες εφαρμογής και τις
αρχές και οδηγίες.
4. Υφιστάμενες μέθοδοι και διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης.
5. Αναγνώριση των υφιστάμενων πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με
την προμήθεια και τη σύμβαση έργων.
6. Στοιχεία από επιθεωρήσεις προηγούμενων περιστατικών μη συμμόρφωσης.
7. Δυνατότητες ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
8. Απόψεις ενδιαφερομένων ομάδων.
9. Λειτουργίες ή δραστηριότητες άλλων οργανωτικών συστημάτων, που
ενδυναμώνουν ή εμποδίζουν την περιβαλλοντική απόδοση.



Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα

Η αρχική ανασκόπηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα σύμβουλο. Ωστόσο,
αυτή η εκτίμηση της εργασίας της εταιρείας και των περιβαλλοντικών συνεπειών
αυτής, πρέπει να πραγματοποιείται από ουδέτερο ή ανεξάρτητο άτομο. Το μέλλον
του ΣΠΔ μπορεί να εξαρτάται από την επιμέλεια, ακρίβεια και ακεραιότητα της
αρχικής ανασκόπησης, καθώς τα αποτελέσματά της, ορίζουν την κατεύθυνση προς
την οποία πρέπει να κινηθεί η εταιρεία, για να επιτύχει την πιστοποίηση κατά ISO
14001.
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Σύσκεψη για ανταλλαγή ιδεών

Η ανασκόπηση μπορεί να ξεκινήσει με μία σύσκεψη για ανταλλαγή ιδεών,
περιλαμβάνοντας την ομάδα του ΣΠΔ. Πρέπει να δοθούν τουλάχιστον μία με τρεις
μέρες, πριν την έναρξη της ανασκόπησης, για να εξετασθούν όλες οι δραστηριότητες,
διεργασίες ή υπηρεσίες και να πραγματοποιηθεί εκτίμηση κάθε μίας.
Η ομάδα μπορεί να συλλέξει επιπρόσθετες πληροφορίες, χρησιμοποιώντας μία ή
περισσότερες

από

τις

ακόλουθες

μεθόδους:

ερωτηματολόγια,

συνεντεύξεις,

καταλόγους, άμεση επιθεώρηση και μέτρηση και ανασκόπηση των αρχείων. Οι
εξωτερικές πηγές συχνά παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες. Τέτοιες πηγές είναι
κυβερνητικές εταιρείες που ασχολούνται με περιβαλλοντικούς νόμους και άδειες,
τοπικές ή περιφερειακές βιβλιοθήκες ή βάσεις δεδομένων, βιομηχανίες και
επαγγελματικοί σύμβουλοι.



Ανάλυση χάσματος (gap analysis)

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής, η εταιρεία θα πρέπει να διεξάγει κάποιο είδος
ανάλυσης χάσματος, για τον καθορισμό κενών ανάμεσα στις υπάρχουσες διεργασίες
και σε αυτές που απαιτούνται από την τυποποίηση με ISO 14001. Αυτή η διαδικασία
συμβάλλει στην αναγνώριση των βελτιώσεων που απαιτούνται για την επίτευξη της
συμφωνίας με την τυποποίηση. Οι προβλέψεις που σχετίζονται με την αρχική
ανασκόπηση μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες που επιθυμούν να ορίσουν το
πλαίσιο εργασίας, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος ΣΠΔ τους.
Η ανάλυση χάσματος διαφέρει από την αρχική ανασκόπηση. Η αρχική
ανασκόπηση είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή και την
αναγνώριση της υπάρχουσας κατάστασης της εταιρείας, σε σχέση με το περιβάλλον.
Οι πληροφορίες που ελήφθησαν από την αρχική περιβαλλοντική ανασκόπηση θα
αξιολογηθούν και θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής
πολιτικής της εταιρείας. Η περιβαλλοντική πολιτική ορίζει το πλαίσιο εργασίας που
υποδεικνύει τον επιθυμητό στόχο. Η αρχική ανασκόπηση δίνει την πληροφορία για
την τωρινή κατάσταση. Η ανάλυση χάσματος μετρά την απόσταση ανάμεσα στην
τωρινή κατάσταση και τον επιθυμητό στόχο.
Εάν η εταιρεία δεν ασκεί τακτικούς ελέγχους στα περιβαλλοντικά συστήματα,
είναι πιθανό η αρχική ανασκόπηση να αποκαλύψει καταστάσεις μη συμμόρφωσης,
που ήταν άγνωστες μέχρι τότε.
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Ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής



Μετά από την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών από
την αρχική ανασκόπηση, καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, των νομικών
και άλλων προϋποθέσεων και των υπαρχόντων μεθόδων, διαδικασιών και πολιτικών
διαχείρισης, η εταιρεία μπορεί να ξεκινήσει το σχηματισμό και την ανάπτυξη της
περιβαλλοντικής πολιτικής της.
Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να αναγνωρίζει ότι όλες οι φάσεις των
εργασιών της εταιρείας μπορούν να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η παρουσίαση
της πολιτικής πρέπει να είναι σχετική και άμεση. Δηλώνει ότι η προστασία του
περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα και ότι η εταιρεία δεσμεύεται για τη συνεχή
βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης και της συμμόρφωσης με τους νόμους και
τους κανονισμούς. Στην ουσία, η παρουσίαση της πολιτικής καθορίζει την
κατεύθυνση

και τις παραμέτρους

της δράσης της εταιρείας. Συνοπτικά η

περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει:

•

να βασίζεται στην αποστολή, στους στόχους της εταιρείας και να
ενσωματώνει το όραμα, τις βασικές αξίες και τα πιστεύω της,

•

να λαμβάνει υπόψη την πολιτιστική και εθνική θέση της εταιρείας, καθώς
και την εικόνα που θέλει να προβάλει προς τα έξω,

•

να

λαμβάνει

υπόψη

τις

απόψεις

των

ενδιαφερομένων

ομάδων,

περιλαμβάνοντας τις προσδοκίες των μετόχων, πελατών, δανειστών,
ρυθμιστών,

υπαλλήλων,

καταναλωτών

και

κοινωνικών

και

περιβαλλοντικών ομάδων,
•

να ενσωματώνει καθοδηγητικές αρχές που εστιάζουν στις δράσεις της
εταιρείας και παρέχουν μία ηθική στάση σε σημαντικά για την εταιρεία
θέματα,

•

να περιλαμβάνει τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση, πρόληψη της
ρύπανσης, συντονισμό με άλλες πολιτικές της εταιρείας, τοπικές ή
περιφερειακές

προϋποθέσεις

και

συμμόρφωση

με

σχετικούς

περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς.
Η διοίκηση πρέπει να σχεδιάσει μία πολιτική κατάλληλη για την εταιρεία. Στην
πολιτική πρέπει να αναφέρονται δεσμεύσεις για τα ακόλουθα:
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¾ Ελαχιστοποίηση οποιωνδήποτε σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
νέων έργων, με τη χρήση ολοκληρωμένων διαδικασιών περιβαλλοντικής
διαχείρισης και σχεδιασμού.
¾ Ανάπτυξη των διαδικασιών αξιολόγησης της περιβαλλοντικής απόδοσης
και των σχετικών δεικτών.
¾ Σχεδιασμός προϊόντων με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις στην παραγωγή, χρήση και διάθεση.
¾ Πρόληψη της ρύπανσης, μείωση των απορριμμάτων και της κατανάλωσης
πόρων (υλικά, καύσιμα και ενέργεια) και δέσμευση για ανάκτηση και
ανακύκλωση, ως εναλλακτικές της διάθεσης, όπου είναι εφικτό.
¾ Παροχή εκπαίδευσης και ενημέρωσης.
¾ Συνεισφορά περιβαλλοντικών εμπειριών
¾ Επικοινωνία με ενδιαφερόμενες ομάδες.
¾ Εργασία με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.
¾ Ενθάρρυνση της χρήσης ΣΠΔ από προμηθευτές και εργολάβους.5, 10, 11, 12
6.5.2 Σχεδιασμός (§ 4.3)
Τα σημεία που εντοπίστηκαν κατά την αρχική ανασκόπηση, στη φάση του
σχεδιασμού, απαιτούν μία πιο λεπτομερή αξιολόγηση. Το Άρθρο 4.3 του ISO 14001
περιλαμβάνει τέσσερα βασικά βήματα για το σχεδιασμό του ΣΠΔ:
1. Αναγνώριση των περιβαλλοντικών συνεπειών των δραστηριοτήτων της
εταιρείας, που μπορούν να ελεγχθούν και να επηρεαστούν, για τον
καθορισμό

αυτών που σχετίζονται

με σημαντικές

περιβαλλοντικές

επιπτώσεις.
2. Αναγνώριση και διατήρηση της πρόσβασης στις νομικές και άλλες
προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στις περιβαλλοντικές θεωρήσεις των
δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών.
3. Καθορισμός, θεμελίωση και αναθεώρηση των στόχων.
4. Θεμελίωση του ΣΠΔ, προσδιορίζοντας τις ευθύνες για την επίτευξη των
στόχων, με συγκεκριμένο τρόπο και μέσα σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.
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Περιβαλλοντικές Πτυχές / Πλευρές



Προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με τις σημαντικές περιβαλλοντικές του
επιπτώσεις, ο οργανισμός πρέπει να εξετάσει όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές /
πλευρές των δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και προϊόντων του και να αποφασίσει,
βάσει κριτηρίων τα οποία ορίζει ο ίδιος, ποιες περιβαλλοντικές πτυχές / πλευρές
έχουν σημαντικές επιπτώσεις.
Οι περιβαλλοντικές πτυχές / πλευρές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις άμεσες
και τις έμμεσες.
Άμεσες περιβαλλοντικές πτυχές, είναι εκείνες στις οποίες ο οργανισμός έχει τον
πλήρη διαχειριστικό τους έλεγχο. Έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές είναι εκείνες στις
οποίες ο οργανισμός πιθανόν να μην έχει τον πλήρη διαχειριστικό τους έλεγχο.
Οι περιβαλλοντικές πτυχές / πλευρές εξετάζονται για τις παλαιές, υφιστάμενες
και μελλοντικές δραστηριότητες, υπηρεσίες, και προϊόντα του οργανισμού, υπό:
ª

συνήθεις συνθήκες λειτουργίας

ª

οριακές συνθήκες λειτουργίας

ª

συνθήκες έκτακτης ανάγκης
Άμεσες Περιβαλλοντικές Πτυχές



Οι άμεσες περιβαλλοντικές πτυχές μπορεί να είναι:


εκπομπές στην ατμόσφαιρα



απορρίψεις στα ύδατα



αποφυγή, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, μεταφορά και διάθεση
στερεών και άλλων αποβλήτων, ιδίως επικίνδυνων



χρήση και μόλυνση του εδάφους



χρήση φυσικών πόρων και πρώτων υλών (συμπεριλαμβανομένης και της
ενέργειας)



τοπικά θέματα (θόρυβος, κραδασμοί, οσμές σκόνη, οπτική εμφάνιση)



θέματα μεταφορών (προϊόντων, υπηρεσιών και εργαζομένων)



κίνδυνοι περιβαλλοντικών ατυχημάτων



κίνδυνοι και περιβαλλοντικών ατυχημάτων και επιπτώσεις ή ενδεχόμενες
επιπτώσεις από συμβάντα ατυχήματα και πιθανές καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης



συνέπειες για τη βιοποικιλότητα
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Έμμεσες Περιβαλλοντικές Πτυχές



Οι έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές μπορεί να είναι:


Θέματα που σχετίζονται με τα προϊόντα (σχεδιασμός, ανάπτυξη,
συσκευασία, μεταφορά, χρήση και ανάκτηση / διάθεση αποβλήτων)



Επενδύσεις κεφαλαίου ή χορήγηση δανείων και ασφαλιστικές υπηρεσίες



Νέες αγορές



Επιλογή και σύνθεση των υπηρεσιών (π.χ. μεταφορές ή τροφοδοσία)



Διοικητικές αποφάσεις και αποφάσεις προγραμματισμού



Σύνθεση της κλίμακας των προϊόντων



Περιβαλλοντική επίδοση και οι πρακτικές των εργολάβων, υπεργολάβων,
προμηθευτών

Στην περίπτωση των παραπάνω έμμεσων περιβαλλοντικών πτυχών / πλευρών,
ο οργανισμός πρέπει να εξετάζει σε πoιo βαθμό μπορεί να επηρεάσει τις πτυχές αυτές
και ποια μέτρα μπορεί να λάβει, για να μειωθούν οι επιπτώσεις τους.
Είδη περιβαλλοντικών πλευρών και συνεπειών



Τα διάφορα είδη θεωρήσεων / επιπτώσεων που πρέπει να αναλυθούν,
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
¾ Λειτουργικές πλευρές.
¾ Πλευρές που σχετίζονται με το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται.
¾ Πλευρές που σχετίζονται με εργολάβους.
Οι

μέθοδοι

που

χρησιμοποιούνται

για

την

αναγνώριση

αυτών

των

περιβαλλοντικών πλευρών/επιπτώσεων περιλαμβάνουν ελέγχους και παρακολούθηση
των δεδομένων. Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των πλευρών
πρέπει να ανακοινώνεται, καθώς είναι προϋπόθεση της διαδικασίας πιστοποίησης. Οι
πλευρές / επιπτώσεις μπορούν να αναλυθούν με διάφορες μεθόδους, όπως οι εξής:
¾ Ανάλυση επικινδυνότητας.
¾ Άμεση επίπτωση στο προσωπικό / περιβάλλον.
¾ Συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
¾ Επιπτώσεις σε σχέση με τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της εταιρείας.
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Καθορισμός σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών

Το επόμενο βήμα είναι ο ορισμός προτεραιοτήτων στις περιβαλλοντικές πλευρές
και επιπτώσεις. Η τυποποίηση με ISO 14001 εστιάζει την προσοχή σε αυτές τις
επιπτώσεις που η εταιρεία μπορεί να ελέγξει και πάνω στις οποίες μπορεί να ασκήσει
επιρροή. Μπορεί να είναι δύσκολο να αναπτυχθεί, να αξιολογηθεί και να διατηρηθεί ο
κατάλογος των πλευρών και να καθοριστεί ποιες από αυτές είναι σημαντικές. Η
εταιρεία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το δύσκολο εγχείρημα, καταμερίζοντας τις
λειτουργίες της σε μία σειρά δραστηριοτήτων ή διεργασιών. Για τη χάραξη αυτής της
διεργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαγράμματα ροής. Πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι συνήθεις και οι έκτακτες λειτουργικές καταστάσεις.
Η

εταιρεία

πρέπει

να

αναγνωρίζει

όσο

το

δυνατόν

περισσότερες

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες να σχετίζονται με κάθε δραστηριότητα ή
διεργασία. Στο τέλος αυτού του βήματος, η εταιρεία θα έχει έναν εκτενή κατάλογο
περιβαλλοντικών πλευρών, ο οποίος θα πρέπει να αναθεωρείται και να αναγνωρίζει
όσο το δυνατόν περισσότερες πραγματικές και πιθανές θετικές και αρνητικές
συνέπειες, που σχετίζονται με κάθε πλευρά.
Η εταιρεία στη συνέχεια επιλέγει αυτές τις πλευρές και αναπτύσσει έναν
κατάλογο με τις πιο σημαντικές. Η σημασία τους διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. Ο
βαθμός της λεπτομέρειας που απαιτείται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών
πλευρών εξαρτάται από την πιθανή περιβαλλοντική σημασία της πλευράς, το βαθμό
ανησυχίας των άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων και την υπάρχουσα γνώση για το
είδος της επίδρασης. Όποιες πλευρές υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς κανονισμούς
πρέπει να θεωρούνται σημαντικές. Οι υπόλοιπες πλευρές πρέπει να αξιολογούνται
ατομικά. Τα ακόλουθα κριτήρια συμβάλλουν στην περαιτέρω επιλογή των υπόλοιπων
θεωρήσεων, από περιβαλλοντική άποψη:
¾ την κλίμακα και σοβαρότητα της επίπτωσης,
¾ την πιθανότητα εμφάνισής της,
¾ τη διάρκειά της.
Καθώς το ΣΠΔ σχεδιάζεται, για να παρέχει το πλαίσιο εργασίας για την
εξισορρόπηση και συνένωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών ενδιαφερόντων,
οι επιχειρηματικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες πρέπει να αξιολογούνται σε αυτό το
στάδιο της διαδικασίας. Η εταιρεία πρέπει να αξιολογεί τις επιπτώσεις σχετικά με την
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πιθανή νομική έκθεση, τη δυσκολία και το κόστος αλλαγής της επίπτωσης, την
επίδραση της αλλαγής σε άλλες δραστηριότητες και διεργασίες, τις ανησυχίες των
ενδιαφερόμενων ομάδων και την επίδραση στη δημόσια εικόνα της εταιρείας.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές πλευρές,
κατά την ανάπτυξη μελλοντικών έργων ή διαδικασιών. Οι πλευρές πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού των προϊόντων / έργων.
Το ιδανικό θα ήταν η αξιολόγηση των πλευρών να περιλαμβάνει κάθε φάση της
λειτουργίας. Καθώς οι περισσότερες εταιρείες πρέπει να λειτουργούν στα πλαίσια
ενός προϋπολογισμού, δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση όλων των επιπτώσεων,
ταυτόχρονα. Οι επιπτώσεις που προκαλούν προφανή ζημιά στο περιβάλλον ή στην
ανθρώπινη υγεία πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα, όπως επίσης και οι επιπτώσεις
που έχουν σημαντικό κόστος για την εταιρεία.



Νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις

Μετά από την αναγνώριση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η
εταιρεία, πρέπει να εξετάσει τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, που σχετίζονται
με αυτές τις πλευρές και να αναπτύξει μεθόδους για την παρακολούθηση των
νομικών και άλλων απαιτήσεων των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της.
Το Άρθρο 4.3.2 του ISO 14001 απαιτεί από την εταιρεία να «καθιερώσει και να
διατηρεί διαδικασία, για να εντοπίζει και να έχει πρόσβαση σε νομικές και άλλες
απαιτήσεις, με τις οποίες δεσμεύεται». Αυτές οι απαιτήσεις είναι άμεσα «εφαρμόσιμες
στις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών της».
Η περιβαλλοντική πολιτική απαιτεί από την εταιρεία να δεσμευτεί για τη
συμμόρφωση με όλη τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς, που αποτελεί
μεγάλο έργο. Οι απαιτήσεις που πρέπει να αναγνωριστούν στο ΣΠΔ περιλαμβάνουν
περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς, νομοθετικές πράξεις, νόμους, πρότυπα
πιστοποίησης, εταιρικές συμβάσεις, συμφωνίες πελατών, δικαστικές αποφάσεις,
άδειες και προτεινόμενη νομοθεσία.
Άλλες απαιτήσεις μπορεί να αποτελούν οι εσωτερικές προτεραιότητες της
εταιρείας και τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν επειδή δεν υπήρχαν εξωτερικά πρότυπα
ή επειδή τα πρότυπα απέτυχαν στην ικανοποίηση των αναγκών της εταιρείας. Η
εταιρεία, μπορεί να έχει εσωτερικά κριτήρια απόδοσης σε τομείς που περιλαμβάνουν
συστήματα διαχείρισης, ευθύνες προσωπικού, προμηθευτές, εργολάβους, απόκτηση
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και διαχείριση ιδιοκτησίας και έκπτωση από τίτλο ιδιοκτησίας, μείωση επικινδυνότητας,
αλλαγή των διεργασιών, διαχείριση ενέργειας και μεταφορά.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρότυπο απαιτεί οι εταιρείες να θεμελιώνουν και να
διατηρούν μία διαδικασία για την αναγνώριση και πρόσβαση στους ενημερωμένους
κανονισμούς της εταιρείας, που σχετίζονται άμεσα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των δραστηριοτήτων της. Δεν απαιτεί από την εταιρεία να αναφέρει τις πραγματικές
απαιτήσεις, μόνο τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και
πρόσβαση στους κατάλληλους κανονισμούς.
Σύμφωνα με το ISO 14004, οι κανονισμοί μπορούν να έχουν διάφορες μορφές,
όπως:
¾ Κανονισμοί που είναι συγκεκριμένοι για τη δραστηριότητα.
¾ Γενικοί περιβαλλοντικοί νόμοι, άδειες και εγκρίσεις.
¾ Συμφωνίες με δημόσιους φορείς.
¾ Κανονισμοί που είναι συγκεκριμένοι για τη βιομηχανία.
¾ Κανονισμοί που είναι συγκεκριμένοι για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της
βιομηχανίας.
Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές πηγές, για την αναγνώριση των περιβαλλοντικών
κανονισμών και των παρατηρούμενων αλλαγών. Η εταιρεία πρέπει να επικοινωνεί με
όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, να περιγράφει τις διεργασίες της, τις πλευρές και τις
πιθανές επιπτώσεις και να κάνει πολλές ερωτήσεις, χωρίς να χρειάζεται να
αποκαλύπτει την ταυτότητά της, κατά τη συλλογή των πληροφοριών. Οι
κυβερνητικοί εκπρόσωποι μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και
ομάδες βιομηχανιών, εμπορικές βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες στο διαδίκτυο,
δημοσιεύσεις και επιχειρησιακούς συμβούλους.
Μολονότι το ISO 14001 δεν προϋποθέτει προετοιμασία ενός εγχειριδίου με τους
κανονισμούς, καλό θα ήταν να συγκεντρωθεί τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο σετ
νομικών

απαιτήσεων.

Έτσι,

θα

διευκολυνθεί

η

πρόσβαση

στους

τωρινούς

κανονισμούς και τις άλλες νομικές απαιτήσεις, καθώς και η παρακολούθηση των
προτεινόμενων και τροποποιημένων κανονισμών και άλλων νομικών απαιτήσεων. Το
σύστημα πρέπει να σχεδιάζεται όχι μόνο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της
εταιρείας με τη σύγχρονη νομοθεσία, αλλά και για την ενημέρωση της εταιρείας για
αλλαγές και μελλοντικές νομικές απαιτήσεις.
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Αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι

Το επόμενο βήμα για το σχεδιασμό του ΣΠΔ είναι η θεμελίωση των
αντικειμενικών σκοπών και των στόχων που υποστηρίζουν και είναι συνεπείς με την
περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας. Το Άρθρο 4.3.3 του ISO 14001 απαιτεί η
εταιρεία να «θεμελιώνει και να διατηρεί τεκμηριωμένους περιβαλλοντικούς στόχους
και αντικείμενα σε κάθε σχετική λειτουργία και επίπεδο μέσα στην εταιρεία». Το
Άρθρο

3.7

ορίζει

ως

περιβαλλοντικό

αντικειμενικό

σκοπό

το

«συνολικό

περιβαλλοντικό στόχο, που προκύπτει από την περιβαλλοντική πολιτική που ορίζει η
εταιρεία, ο οποίος ποσοτικοποιείται, όπου είναι εφικτός».
Όπου η περιβαλλοντική πολιτική περιγράφει τις περιβαλλοντικές αρχές και τους
συνολικούς περιβαλλοντικούς στόχους της εταιρείας, οι σκοποί και οι στόχοι
μεταφράζουν αυτές τις αρχές σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους όρους.
Η θεμελίωση σκοπών και στόχων για το ΣΠΔ συνδέει την καθιερωμένη πολιτική
με την υλοποίηση του συστήματος. Οι στόχοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους
σκοπούς, να έχουν περιορισμό χρόνου, να είναι μετρήσιμοι και ξεκάθαροι.
Πρέπει να σημειωθεί η διάκριση μεταξύ της πολιτικής, των σκοπών και των
στόχων. Η πολιτική είναι μία γενική, υψηλού επιπέδου δέσμευση. Ο σκοπός είναι ένα
ευρύ σχέδιο για την επίτευξη της πολιτικής, ενώ ο στόχος (π.χ. αριθμητικός) μετρά
την επιτυχία των σκοπών. Για παράδειγμα:
Πολιτική: η εταιρεία δεσμεύεται για την εύρεση υποκατάστατων έναντι στα
τοξικά χημικά.
Σκοπός: μείωση της χρήσης των χημικών διαλυτών και αντικατάσταση των
βιοαποικοδομήσιμων καθαριστικών.
Στόχος: μείωση της χρήσης των χημικών διαλυτών κατά 80% μέχρι το 1998.
Οι σκοποί και οι στόχοι πρέπει να είναι σύμφωνοι και πρέπει να εισάγονται στο
στρατηγικό πλάνο της εταιρείας. Πρέπει να υποστηρίζουν τη συμμόρφωση με τους
νόμους και τη μείωση των επιπτώσεων, τις προϋποθέσεις που θέτει η εταιρεία και τις
απόψεις των ενδιαφερόμενων ομάδων. Πιθανά αντικείμενα είναι τα ακόλουθα:
¾ Μείωση των απορριμμάτων και της εξάντλησης των πόρων.
¾ Μείωση ή εξάλειψη της εκροής ρυπαντών στο περιβάλλον.
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¾ Προώθηση της περιβαλλοντικής ενημερότητας του προσωπικού και της
κοινωνίας.
Έπειτα, μπορούν να οριστούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που θα ικανοποιήσουν
αυτά τα αντικείμενα, μέσα σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Οι στόχοι πρέπει να είναι
σαφείς και μετρήσιμοι. Η μέτρηση συνήθως γίνεται με τη μορφή δεικτών της
περιβαλλοντικής απόδοσης, όπως η ποσότητα του ακατέργαστου υλικού ή της
ενέργειας που χρησιμοποιείται, η ποσότητα μίας συγκεκριμένης εκπομπής ή ο αριθμός
περιβαλλοντικών ατυχημάτων.



Σκοποί και στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν

Οι σκοποί και οι στόχοι δεν πρέπει να είναι ουτοπικοί. Το ΣΠΔ μίας εταιρείας
αξιολογείται με βάση την ικανότητά της να τους πετυχαίνει, κατά συνέπεια είναι
επιτακτική ανάγκη αυτοί να είναι ρεαλιστικοί. Επίσης, πρέπει να συνδέονται με δείκτες
περιβαλλοντικής απόδοσης, ώστε να παρακολουθείται η συνεχής βελτίωση.
Οι σκοποί και οι στόχοι πρέπει να εφαρμόζονται, όταν είναι εφικτό, στις
λειτουργίες ή διεργασίες κάθε τμήματος, οι οποίες έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για την ικανοποίησή τους πρέπει να ασχολούνται
με την καθιέρωσή τους. Έτσι, διασφαλίζεται η πρακτική εφαρμογή τους και δίνονται
κίνητρα στους υπαλλήλους για την επίτευξή τους.
Πρέπει παράλληλα να λαμβάνουν υπόψη τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς,
τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, τις τεχνολογικές επιλογές και την πρόληψη
της ρύπανσης, καθώς και τις οικονομικές, επιχειρηματικές και λειτουργικές
προϋποθέσεις.



Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το τελευταίο σχεδιαστικό βήμα απαιτεί τη θεμελίωση και διατήρηση ενός
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να επιτύχει τους σκοπούς και
τους στόχους της εταιρείας. Σύμφωνα με το Άρθρο 4.3.4, η εταιρεία πρέπει να κάνει
τα ακόλουθα:
¾ Να καθορίσει τις ευθύνες για την επίτευξη των αντικειμένων και στόχων
σε κάθε σχετική λειτουργία και επίπεδο.
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¾ Να παρέχει τα μέσα για την εκπλήρωση των αντικειμένων και στόχων.
¾ Να καθορίσει το χρονικό πλαίσιο της επίτευξής τους.
Βασικά, το ΣΠΔ καταγράφει τι πρέπει να γίνει, από ποιον, πώς και πότε. Το
πρότυπο τονίζει ότι το ΣΠΔ πρέπει να τροποποιείται, ώστε να εφαρμόζεται σε «νέες
εξελίξεις και νέες ή τροποποιημένες δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες».1, 5,10, 11,
12

6.5.3 Εφαρμογή και Λειτουργία (§ 4.4)
Μετά από τον καθορισμό των στοιχείων του σχεδιασμού, η εταιρεία πρέπει να
προετοιμάσει και να υλοποιήσει τα ουσιαστικά προγράμματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης και τους λειτουργικούς ελέγχους. Η παράγραφος 4.4 του ISO 14001
περιλαμβάνει επτά άρθρα που περιγράφουν τη φάση υλοποίησης:
1. Δομή και υπευθυνότητα.
2. Εκπαίδευση, ενημερότητα και ικανότητα.
3. Επικοινωνία.
4. Τεκμηρίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
5. Έλεγχος εγγράφων.
6. Λειτουργικός έλεγχος.
7. Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
Τα προγράμματα, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες πρέπει να ανταποκρίνονται στους
σκοπούς

και

τους

πραγματοποιούν.

Ο

στόχους

και

σχεδιασμός

να

αποτελούν

περιβαλλοντικής

τα

συστήματα

διαχείρισης

θα

που
είναι

τους
πιο

αποτελεσματικός εάν ενσωματωθεί στο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας. Τα
προγράμματα

περιβαλλοντικής

διαχείρισης

πρέπει

να

ανταποκρίνονται

στα

προγράμματα, τους πόρους και τα καθήκοντα για την επίτευξη των σκοπών και
στόχων, σε κάθε σχετικό επίπεδο της εταιρείας.
Η επιτυχία ενός προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από την ικανότητά του να μετρά την περιβαλλοντική απόδοση. Η
μέτρηση είναι σημαντική, γιατί εάν μία εταιρεία δεν μπορεί να την υπολογίσει, δε θα
μπορεί και να βελτιωθεί. Η συνεχής βελτίωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το
τελευταίο στάδιο, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο μέρος κάθε θεώρησης του συστήματος
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περιβαλλοντικής διαχείρισης. Κατά συνέπεια, για τη συνεχή βελτίωση είναι κρίσιμος ο
ορισμός στόχων και η χρήση μέτρων της απόδοσης.
Τα μέτρα της απόδοσης συνδέουν τους στόχους, τη στρατηγική και την
αποτελεσματική υλοποίηση. Μελέτες υποδεικνύουν ότι οι πέντε βασικοί παράγοντες
για την επιτυχία των περιβαλλοντικών προγραμμάτων είναι η υποστήριξη της
διεύθυνσης, οι σαφείς στόχοι, τα αποτελεσματικά μέτρα της απόδοσης και τα
αποτελέσματα που θα οδηγούν σε ανταμοιβή και αναγνώριση.



Δομές και ευθύνες

Για την επίτευξη των περιβαλλοντικών αντικειμένων, μία εταιρεία πρέπει να
εστιάζει στους ανθρώπους, τα συστήματα, τους πόρους και τη δομή της. Το Άρθρο
4.4.1 του ISO 14001 απαιτεί από την εταιρεία τα εξής:
¾ Να καθορίσει, να τεκμηριώσει και να ανακοινώσει τους ρόλους, την
ευθύνη και την αρμοδιότητα για «τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής
περιβαλλοντικής διαχείρισης».
¾ «Να παρέχει πόρους ουσιαστικούς για την υλοποίηση και τον έλεγχο του
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης» περιλαμβάνοντας ανθρώπινο,
τεχνολογικό και οικονομικό δυναμικό.
¾ Να διορίσει έναν αντιπρόσωπο της διεύθυνσης, ο οποίος θα διασφαλίζει
ότι οι προϋποθέσεις του ΣΠΔ έχουν «καθοριστεί, υλοποιηθεί και
διατηρηθεί» και θα δίνει αναφορά για την απόδοση του ΣΠΔ στους
ανώτερούς του, ως μέρος του κύκλου ανασκόπησης και βελτίωσης.
Η εταιρεία πρέπει να ορίζει και να διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο, φυσικό και
οικονομικό δυναμικό, για την υλοποίηση της πολιτικής και των σκοπών της. Η
διαχείριση πρέπει να καθορίσει και να τεκμηριώσει τη δομή της εταιρείας,
αποσαφηνίζοντας τις εργασίες και τις ευθύνες όλων των εργαζομένων, των οποίων η
εργασία έχει ή μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η εταιρεία ικανοποιεί αυτήν την προϋπόθεση, προετοιμάζοντας διαγράμματα
που τονίζουν τις τεχνικές και λειτουργικές φάσεις, μαζί με περιγραφές των εργασιών.
Το μέγεθος της λεπτομέρειας βασίζεται στην αναγκαιότητα, αλλά ο σκοπός της
εργασίας πρέπει να είναι σαφής, καθώς και τα όρια της αρμοδιότητας και της ευθύνης.
Επιπρόσθετα, πρέπει να γίνει κατανοητός ο κώδικας επικοινωνίας της εταιρείας. Οι
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εταιρείες έχουν διαφορετικές δομές και πρέπει να κατανοήσουν και να καθορίσουν τις
περιβαλλοντικές ευθύνες, ανάλογα με τις δικές τους διαδικασίες.
Οι υπάλληλοι κάθε επιπέδου πρέπει να λογοδοτούν για την περιβαλλοντική
απόδοση, υποστηρίζοντας το ΣΠΔ. Τα άτομα πρέπει να αναλαμβάνουν αρμοδιότητες,
ώστε να μπορούν να φέρουν εις πέρας τις εργασίες τους. Όλοι πρέπει να είναι
ενήμεροι και υπεύθυνοι για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΣΠΔ.



Αντιπρόσωπος της διοίκησης

Η διοίκηση πρέπει να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους, για την υλοποίηση
και διατήρηση του ΣΠΔ. Πρέπει να επιδεικνύει τη δέσμευσή της προς την πολιτική
της, ώστε να τη σέβονται οι πελάτες, προμηθευτές και υπάλληλοι και να αναθέτει την
υλοποίηση, διατήρηση και βελτίωση του ΣΠΔ σε έναν αντιπρόσωπο.
Ο αντιπρόσωπος της διοίκησης πρέπει να δίνει αναφορά απευθείας στο Γενικό
Διευθυντή. Στις μεγαλύτερες εταιρείες μπορεί να υπάρχει αντιπροσωπευτική ομάδα,
για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων. Ο αντιπρόσωπος της διοίκησης πρέπει
να διαθέτει ικανότητες για τα εξής:
¾ Διαχείριση έργων.
¾ Διαπροσωπική επικοινωνία.
¾ Χειρισμό πληροφοριακών συστημάτων.
¾ Επικοινωνία.
¾ Ανάλυση.
¾ Νομική και τεχνική έρευνα.
¾ Εξέταση συστημάτων.
Ο αντιπρόσωπος πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του ΣΠΔ με τις
απαιτήσεις του ISO 14001. Αυτή η θέση απαιτεί εκτεταμένη γνώση των
περιβαλλοντικών θεμάτων που απασχολούν την εταιρεία και σαφή κατανόηση του
σκοπού, της δομής και της ροής της εταιρείας. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να έχει την
αρμοδιότητα να καθιερώνει, να εφαρμόζει και να διατηρεί το ΣΠΔ και να επιβάλλει τις
απαιτήσεις του προτύπου. Επίσης, πρέπει να συνδέεται άμεσα με τη διοίκηση. Το
πρότυπο δεν απαιτεί έναν αντιπρόσωπο πλήρους απασχόλησης. Η εφαρμογή ενός
ΣΠΔ, σύμφωνα με το ISO 14001 απαιτεί τη συγκρότηση διαφόρων ομάδων, για την
υλοποίηση του εγχειρήματος. Ο αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για τον ορισμό, την
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καθιέρωση και τη διεύθυνση των συνολικών δραστηριοτήτων των ομάδων. Οι ομάδες
θα αποτελούνται από υπαλλήλους που κατανοούν το μέρος της εργασίας τους και
γνωρίζουν πώς να το τεκμηριώσουν.
Άλλες αρμοδιότητες του αντιπροσώπου περιλαμβάνουν τον καθορισμό, την
τεκμηρίωση και τον προγραμματισμό ενός σχεδίου για την υλοποίηση του ISO 14001,
την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, τη συνεργασία με τη διοίκηση για
την ανάπτυξη συνεχώς βελτιωμένων προγραμμάτων και τη διασφάλιση της
ετοιμότητας της εταιρείας, για ελέγχους από τρίτους. Τέλος, ο αντιπρόσωπος πρέπει
να προκαλεί την ενασχόληση όλης της εταιρείας στο ΣΠΔ.



Εκπαίδευση προσωπικού, ευαισθητοποίηση και ικανότητα

Η εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά ISO 14001,
απαιτεί αλλαγή. Οι άνθρωποι αποφεύγουν τις αλλαγές, γιατί δεν καταλαβαίνουν τους
λόγους και τις συνέπειες τους. Αυτή η έλλειψη κατανόησης μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό εμπόδιο για την υλοποίηση του ISO 14001. Κατά συνέπεια, είναι
σημαντική η ενημέρωση των υπαλλήλων, προτού ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης.
Καμία διοίκηση δεν μπορεί να κινητοποιήσει ένα προσωπικό που δεν είναι
ενημερωμένο. Δεν μπορεί να αναθέτει καθήκοντα πριν εξηγήσει τους λόγους και τις
συνέπειες της μη εκπλήρωσής τους. Εάν οι υπάλληλοι εκλάβουν αυτές τις
προσπάθειες, για την υλοποίηση και διατήρηση του ISO 14001, ως προσωρινές ή δεν
κατανοήσουν πλήρως τις επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης με το ΣΠΔ, θα
αντισταθούν στην προσπάθεια υλοποίησης.
Κρίνεται, λοιπόν, σημαντικό να κατανοούν όλοι στην εταιρεία τις απαιτήσεις του
ISO 14001 και γιατί η πιστοποίηση είναι σημαντική γι αυτήν. Η υλοποίηση του ISO
14001 απαιτεί την πλήρη συμμετοχή του προσωπικού. Έτσι, η διοίκηση πρέπει να
παρέχει περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση. Μέσω της εκπαίδευσης και της
επιμόρφωσης, οι υπάλληλοι θα αρχίσουν να κατανοούν τη διαδικασία υλοποίησης και
πώς τους επηρεάζει το ISO 14001. Η κινητοποίηση του προσωπικού ξεκινά από την
κατανόηση των καθηκόντων τους και πώς αυτά συνδέονται με το συνολικό ΣΠΔ.
Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις του Άρθρου 4.4.2, για την εκπαίδευση, είναι οι
εξής:
¾ Αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών.
¾ Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης σε «όλο το προσωπικό, του οποίου η
εργασία μπορεί να προκαλέσει σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον».
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¾ Διασφάλιση ότι το προσωπικό που ασκεί εργασίες με περιβαλλοντικές
επιπτώσεις είναι καταρτισμένο, όσον αφορά την κατάλληλη εκπαίδευση
και / ή την εμπειρία.
¾ Καθιέρωση και διατήρηση διαδικασιών για την εκπαίδευση των υπαλλήλων
σε κάθε σχετική λειτουργία και επίπεδο, για τη διασφάλιση της
ενημερότητας στα εξής θέματα:

•

Σημασία της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική πολιτική, τις
διαδικασίες και τις απαιτήσεις του ΣΠΔ.

•

Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πραγματικές ή πιθανές, των
εργασιών τους και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της βελτιωμένης
απόδοσής τους.

•

Οι ρόλοι και τα καθήκοντά τους στο ΣΠΔ.

•

Πιθανές συνέπειες της αναχώρησής τους από συγκεκριμένες
λειτουργίες.



Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρότυπο εστιάζει τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις στους υπαλλήλους, των
οποίων η εργασία έχει ή πιθανόν να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτοί οι
υπάλληλοι πρέπει να εκπαιδευτούν, με βάση τις περιβαλλοντικές συνέπειες της
εργασίας τους.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η επιχείρηση πρέπει πρώτα να κατανοεί
πλήρως τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με όλο το εύρος
των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της. Αφού η επιχείρηση αναγνωρίσει
τις επιπτώσεις, μπορεί να επιλέξει το προσωπικό που θα πρέπει να εκπαιδευτεί
κατάλληλα.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό από κάθε επίπεδο, από τα ανώτατα
στελέχη, τα μεσαία στελέχη και τη διαχείριση της παραγωγής, μέχρι τις λειτουργίες.
Πρέπει να περιλαμβάνεται όποιος συμμετέχει στη διατήρηση του ΣΠΔ και στην
επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. Συνεπώς, η εκπαίδευση πρέπει,
να περιλαμβάνει τους υπαλλήλους του οικονομικού τμήματος, των δημοσίων
σχέσεων, της έρευνας και ανάπτυξης, τους μηχανικούς και του μάρκετινγκ. Για
παράδειγμα, το μάρκετινγκ λειτουργεί ως σύνδεσμος με τους πελάτες. Το προσωπικό
του μάρκετινγκ γνωρίζει τις ανάγκες του πελάτη και μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία
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να κατανοήσει τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες του, όσον αφορά την
περιβαλλοντική δέσμευση και απόδοσή της.
Μετά από την επιλογή των υπαλλήλων που χρειάζονται λεπτομερή εκπαίδευση,
το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός του είδους της εκπαίδευσης που είναι αναγκαίο
για την εφαρμογή του ΣΠΔ. Το είδος και η έκταση της εκπαίδευσης εξαρτώνται από
το σκοπό της συγκεκριμένης εργασίας και την πιθανή περιβαλλοντική επίπτωση,
καθώς και από το γνωστικό υπόβαθρο του υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι
καταρτισμένοι, για να φέρουν εις πέρας την εργασία τους.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με
την περιβαλλοντική πολιτική και τα αντικείμενα, τις διεργασίες, τις ανησυχίες των
μετόχων και των πελατών, τις περιβαλλοντικές συνέπειες των δραστηριοτήτων, το
μεμονωμένο ρόλο και την ευθύνη των υπαλλήλων για την επίτευξη της
συμμόρφωσης με αυτές τις απαιτήσεις και τις πιθανές συνέπειες της αναχώρησης από
τις καταγεγραμμένες λειτουργίες.
Η εκπαίδευση μπορεί να συνίσταται σε τυπική εκπαίδευση, εμπειρία από
προηγούμενες εργασίες, μαθήματα, σεμινάρια ή ακόμα και εκπαίδευση την ώρα της
εργασίας. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η εμπειρία και οι αποδεδειγμένες
ικανότητες. Η παροχή τυπικής κατάρτισης σε προσωπικό, που εκτελεί εργασίες με
άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει επίσης να αξιολογείται,
όπου κρίνεται απαραίτητο. Η ίδια κατάρτιση απαιτείται και από εξωτερικούς
συνεργάτες ή εργολάβους που εργάζονται στην εταιρεία.



Αρχειοθέτηση της εκπαίδευσης

Η αρχειοθέτηση της εκπαίδευσης είναι σημαντική. Το ISO 14001, στο Άρθρο
4.5.3, απαιτεί να διατηρούνται αρχεία της εκπαίδευσης κάθε εργαζομένου. Ένας
εξουσιοδοτημένος υπάλληλος πρέπει να διατηρεί και να εγκρίνει ένα τυπικό αρχείο
εκπαίδευσης. Ένα τυπικό αρχείο εκπαίδευσης τεκμηριώνει την εκπαίδευση, εμπειρία
και κατάρτιση του υπαλλήλου.
Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες για την απόδειξη
της κατάρτισης των εργαζομένων, την τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώπων στις
κατάλληλες θέσεις, την αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων και
τη διατήρηση αρχείων.
Η διαχείριση των εκπαιδευτικών θεμάτων πρέπει να περιλαμβάνει έναν
κατάλογο υπαλλήλων, κατά τμήμα, ορίζοντας το είδος της εκπαίδευσης που
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απαιτείται, το γενικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο του υπαλλήλου και την κατάρτιση που
έχει ήδη λάβει, καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες.
Οι

εξωτερικοί

ελεγκτές

βασίζονται

στα

αρχεία

εκπαίδευσης,

για

να

επιβεβαιώσουν ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληρεί τις προϋποθέσεις του ISO
14001. Συνεπώς, η ολοκληρωμένη, κατανοητή αρχειοθέτηση της εκπαίδευσης είναι
σημαντική για την πιστοποίηση κατά ISO 14001.



Επικοινωνία και Αναφορά

Η αποτελεσματική επικοινωνία και αναφορά είναι σημαντικές για την επιτυχή
υλοποίηση ενός ΣΠΔ και αναφέρονται στη διασπορά πληροφοριών, εσωτερικά και
εξωτερικά.
Στο Άρθρο 4.4.3, το ISO 14001 απαιτεί από την εταιρεία να καθιερώσει και να
διατηρήσει διαδικασίες για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, σχετικά με «τις
περιβαλλοντικές θεωρήσεις και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης».
Οι διαδικασίες για την εξωτερική επικοινωνία πρέπει να καλύπτουν «τη λήψη,
αρχειοθέτηση

και

ανταπόκριση

σε

σχετική

επικοινωνία

από

εξωτερικούς

ενδιαφερόμενους». Η εταιρεία πρέπει, επίσης, να λάβει υπόψη «διεργασίες για την
εξωτερική επικοινωνία σχετικά με τις περιβαλλοντικές θεωρήσεις της και να αναφέρει
την απόφασή της».
Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες για την παροχή πληροφοριών που
αποδεικνύουν τη δέσμευσή της προς το περιβάλλον. Σε αυτές πρέπει να περιέχονται
περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες της και να αυξάνεται η ενημερότητα σχετικά με την πολιτική, τα
αντικείμενα, τους στόχους και τα προγράμματά της.
Το ΣΠΔ πρέπει να περιλαμβάνει μία διαδικασία για την ανακοίνωση της
περιβαλλοντικής πολιτικής της στο προσωπικό και το κοινό, καθώς και για την
ανταπόκριση στις ανησυχίες του προσωπικού και των άλλων ενδιαφερόμενων.
Η εταιρεία πρέπει να εφαρμόσει μία διαδικασία, ώστε να διασφαλίσει ότι τα
αποτελέσματα

από

συμπεριλαμβανομένου

την
του

παρακολούθηση
ελέγχου

και

και

επαλήθευση

της

ανασκόπησης

του
της

συστήματος,
διαχείρισης,

ανακοινώνονται στους κατάλληλους ανθρώπους μέσα στην εταιρεία. Αυτές οι
ανακοινώσεις πρέπει να επαρκούν για να υποστηρίξουν τη συνεχή βελτίωση και να
συγχαίρουν τους υπαλλήλους (ή άλλους ενδιαφερόμενους) για τις προτάσεις και / ή
τις επιτυχίες τους.
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Λαμβάνοντας υπόψη και τις εσωτερικές και τις εξωτερικές επικοινωνίες, πρέπει
να ενισχυθεί η επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης. Η ανεπαρκής επικοινωνία μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για την αλλαγή. Χωρίς αποτελεσματικές επικοινωνίες,
οι υπάλληλοι δε θα κατανοήσουν την έννοια του ΣΠΔ, ούτε τους λόγους δημιουργίας
του. Έτσι, η αποδοχή θα είναι μικρή, καθώς και η αφοσίωση σε αυτό.



Μέθοδοι εσωτερικής επικοινωνίας

Η εσωτερική επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Η
διοίκηση μπορεί να προγραμματίσει ανεπίσημες συναντήσεις, για την ανακοίνωση
πληροφοριών σε όλους τους υπαλλήλους που επηρεάζονται από την υλοποίηση του
ISO 14001. Αρχικά στη διαδικασία, αυτές οι συναντήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν
μία αναθεώρηση του ISO 14001 και της σημασίας του για την εταιρεία, την
περιβαλλοντική πολιτική, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα καθήκοντα του
προσωπικού, καθώς και την κατάσταση της διαδικασίας υλοποίησης.
Καθώς

εφαρμόζεται

το

ΣΠΔ,

οι

συναντήσεις

θα

περιλαμβάνουν

τα

αποτελέσματα από την εσωτερική παρακολούθηση, τα διορθωτικά μέτρα, τα
περιβαλλοντικά συμβάντα, τα θέματα μη συμμόρφωσης και τις δυνατότητες για
βελτίωση. Οι περιοδικές εκδόσεις μπορεί να είναι ακόμη ένας αποτελεσματικός τρόπος
εσωτερικής επικοινωνίας. Μπορούν να διανέμονται μηνιαία και θα περιλαμβάνουν
ενημέρωση για την πορεία της υλοποίησης του ΣΠΔ, αναγνώριση της συνεισφοράς
του προσωπικού στο πρόγραμμα και πληροφορίες για τις μελλοντικές ενέργειες.
Η συνεχής βελτίωση είναι βασικό στοιχείο της περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι
υπάλληλοι στη γραμμή παραγωγής, που βρίσκονται πιο κοντά στις λειτουργίες,
μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες, σχετικά με τη βελτίωση της
διεργασίας και τις δυνατότητες πρόληψης της ρύπανσης. Θα πρέπει να τοποθετηθεί
ένα σύστημα που θα ανακοινώνει τις ιδέες και τις προτάσεις τους, σχετικά με τη
συνεχή βελτίωση. Η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο ή ένα
κουτί προτάσεων για περιβαλλοντικά θέματα.



Μέθοδοι εξωτερικής επικοινωνίας

Η εξωτερική επικοινωνία μπορεί να επιτευχθεί με μία ετήσια αναφορά της
εταιρείας, με βιομηχανικές δημοσιεύσεις, κυβερνητικά αρχεία ή ακόμα και με
διαφημίσεις. Είναι σημαντικό να αρχειοθετούνται οι ανακοινώσεις προς εξωτερικά
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μέλη. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία, οι
πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές και αναλυτικές, ακριβείς, επιβεβαιώσιμες και
παρουσιασμένες με μία σύμφωνη μορφή, ώστε να είναι διαθέσιμες για μελλοντική
σύγκριση.
Τεκμηρίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης



Στο Άρθρο 4.4.4 το ISO 14001 απαιτεί την προετοιμασία και τη διατήρηση
αρχείων σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, που θα περιλαμβάνουν τα εξής:
¾ Περιγραφή των βασικών στοιχείων του συστήματος διαχείρισης και της
αλληλεπίδρασής τους.
¾ Οδηγίες προς σχετικά αρχεία.
Η δημιουργία, χρήση και διατήρηση των αρχείων είναι βασικής σημασίας για
την αποτελεσματική υλοποίηση του ΣΠΔ. Τα γραπτά αρχεία επιτρέπουν την
αξιολόγηση των σύγχρονων συνθηκών και διαδικασιών και τη μέτρηση της τωρινής
απόδοσης.
Τα γραπτά αρχεία αποδεικνύουν, ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τις διαδικασίες,
την πολιτική και τους στόχους. Αποτελούν αναντικατάστατη πηγή πληροφοριών για
τους εξωτερικούς εκτιμητές. Πολλοί κανονισμοί απαιτούν τα αρχεία να τηρούνται για
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επίσης, η απειλή πιθανών μηνύσεων υποχρεώνει
ακριβή και αξιόπιστη αρχειοθέτηση.



Η

Εφαρμογή διαδικασιών τεκμηρίωσης
επιχείρηση

πρέπει

να

εφαρμόσει

διαδικασίες

για

την

αναγνώριση,

αρχειοθέτηση, ανακοίνωση και αναθεώρηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να περιγράφουν πώς τα αρχεία των ΣΠΔ
ενσωματώνονται με τα υπάρχοντα αρχεία και να περιγράφουν πώς θα έχουν
πρόσβαση οι υπάλληλοι στα αρχεία.
Οι απαιτήσεις του ISO 14001 για την τεκμηρίωση περιγράφονται συνοπτικά,
αλλά η υλοποίησή τους είναι εκτενής. Η τεκμηρίωση πρέπει να καλύπτει τα εξής
θέματα:
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¾ Την περιβαλλοντική πολιτική, τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους.
¾ Τους ρόλους και τα καθήκοντα του προσωπικού.
¾ Τις εξωτερικές επικοινωνίες προς ενδιαφερόμενα μέλη.
¾ Τις διαδικασίες ελέγχου των λειτουργιών.
¾ Τις αναφορές της συντήρησης του εξοπλισμού.
¾ Τις αναφορές εκπαίδευσης.
¾ Τα αποτελέσματα ελέγχου και τις ανασκοπήσεις.
¾ Τις ανασκοπήσεις της διαχείρισης.
Οι διαδικασίες που είναι πολύπλοκες δε θα χρησιμοποιηθούν. Επιπρόσθετα, η
σύντομη και σαφής αρχειοθέτηση διευκολύνει τον έλεγχο του συστήματος. Οι
εκτενείς

και

υπερβολικές

λεπτομέρειες

οδηγούν

σε

μεγαλύτερες

δυσκολίες

υλοποίησης και συμμόρφωσης.
Ένα διάγραμμα ροής μπορεί να αποτελέσει πολύ χρήσιμο εργαλείο, για την
αρχειοθέτηση μίας διεργασίας ή διαδικασίας. Βασική οδηγία για την τεκμηρίωση του
ΣΠΔ είναι να διατηρούνται όλες οι διαδικασίες και διεργασίες απλές και σύντομες.
Όπου είναι πρακτικό, καλό είναι να εισάγεται ένα διάγραμμα ροής, ακολουθούμενο
από κείμενο. Τα διαγράμματα εκτός από την ξεκάθαρη οπτική απεικόνιση μίας
διεργασίας ή διαδικασίας, ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους, που καθορίζουν μία
διεργασία ή διαδικασία, να μελετούν όλα τα βήματα. Τα διαγράμματα ροής μπορούν,
επίσης, να χρησιμοποιηθούν, για να επισημάνουν τα καθήκοντα, την πολιτική, τους
αντικειμενικούς σκοπούς και τους στόχους.
Οι εταιρείες πρέπει να κρατούν τα αρχεία τους με συγκεκριμένη δομή, ώστε
όλα τα έγγραφα να εμφανίζονται ως μέρος ενός οργανωμένου συστήματος αρχείων.
Κατά τη διεργασία αρχειοθέτησης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός του
εγγράφου και το αναγνωστικό κοινό. Ο ιδιοκτήτης του εγγράφου είναι υπεύθυνος για
τη δημιουργία του και για τις οποιεσδήποτε μελλοντικές αναθεωρήσεις. Στην
περίπτωση αλλαγής των καθηκόντων του ατόμου, είναι καλό να απονέμεται ένας
τίτλος εργασίας στο έγγραφο και όχι στο άτομο. Οποιοδήποτε προς αναθεώρηση
έγγραφο πρέπει να περάσει από τους αρμοδίους που ενέκριναν το αρχικό έγγραφο.
Όλες οι αναθεωρήσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία και να αναγνωρίζονται εύκολα.
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Έλεγχος εγγράφων

Αφού ολοκληρωθεί η τεκμηρίωση του ΣΠΔ, η εταιρεία πρέπει να δημιουργήσει
ένα σύστημα ελέγχου των εγγράφων. Το Άρθρο 4.4.5 απαιτεί διαδικασίες ελέγχου
των εγγράφων που θα διασφαλίζουν τα εξής:
¾ Τον εντοπισμό των εγγράφων.
¾ Τα έγγραφα να είναι ευανάγνωστα, με ημερομηνία, αναγνωρίσιμα,
συντηρημένα και να διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
¾ Τα έγγραφα να αναθεωρούνται περιοδικά και να εγκρίνεται η επάρκειά
τους από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
¾ Οι σύγχρονες εκδόσεις των σχετικών εγγράφων να είναι διαθέσιμες
παντού, όπου χρειάζονται.
¾ Τα απαρχαιωμένα έγγραφα να απομακρύνονται ή να ασφαλίζονται κατά
της άσκοπης χρήσης.
¾ Τα απαρχαιωμένα έγγραφα που διατηρούνται για νομικούς και / ή
εκπαιδευτικούς σκοπούς να αναγνωρίζονται κατάλληλα.
Το άρθρο, επίσης, απαιτεί από την εταιρεία να καθιερώσει διαδικασίες για τη
δημιουργία και τροποποίηση διαφόρων ειδών εγγράφων.



Επιχειρησιακός Έλεγχος

Ακόμη ένα βασικό βήμα για την υλοποίηση του ΣΠΔ είναι ο έλεγχος αυτών των
λειτουργιών και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με σημαντικές περιβαλλοντικές
πλευρές. Η εταιρεία, πρέπει να εφαρμόσει λειτουργικές διαδικασίες και ελέγχους, για
τη διασφάλιση της πολιτικής, των σκοπών και των στόχων της.
Το Άρθρο 4.4.6 του ISO 14001 απαιτεί από την εταιρεία να προγραμματίσει
αυτές τις λειτουργίες και δραστηριότητες, περιλαμβάνοντας τη συντήρηση, ώστε να
πραγματοποιούνται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό πραγματοποιείται με
τους εξής τρόπους:
¾ «Καθιερώνοντας και διατηρώντας τεκμηριωμένες διαδικασίες, για να
καλυφθούν οι περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες η απουσία των διαδικασιών
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μπορεί να οδηγήσει σε απόκλιση από την περιβαλλοντική πολιτική, τους
αντικειμενικούς σκοπούς και τους στόχους».
¾ Θέτοντας λειτουργικά κριτήρια στις διαδικασίες.
¾ Καθιερώνοντας διαδικασίες, που σχετίζονται με την αναγνώριση των
σημαντικών περιβαλλοντικών θεωρήσεων, των αγαθών και υπηρεσιών
που χρησιμοποιεί η εταιρεία.
¾ Ανακοινώνοντας

τις

σχετικές

διαδικασίες

και

προϋποθέσεις

στους

προμηθευτές και εργολάβους».
Τα συστήματα ελέγχου πρέπει να καθορίζουν τη σχέση τους με τους
αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους, τα καθήκοντα, τα χρονικά πλαίσια και τους
πόρους. Όταν τα συστήματα λειτουργικού ελέγχου σχετίζονται με τους σκοπούς και
τους στόχους, οι υπεύθυνοι υπάλληλοι θα κινητοποιούνται για τη βελτίωση του
συστήματος, με στόχο την επίτευξη αυτών.



Τι πρέπει να ελέγχεται

Όπως ορίζεται από το πρότυπο, κατά την ανάπτυξη ή τροποποίηση των
λειτουργικών ελέγχων, η εταιρεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτές τις λειτουργίες και
δραστηριότητες που σχετίζονται με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η οδηγία
του ISO 14001 προτείνει τη θεώρηση των εξής:
¾ Αγορά
¾ Εργολάβοι
¾ Χειρισμός ακατέργαστων υλικών και αποθήκευση
¾ Διεργασίες παραγωγής και συντήρησης
¾ Εργαστήρια
¾ Αποθήκευση των υλικών
¾ Μεταφορά
¾ Μάρκετινγκ, διαφήμιση
¾ Υπηρεσία πελατών
¾ Απόκτηση ή κατασκευή ιδιοκτησίας και εγκαταστάσεων
Ο επιχειρησιακός έλεγχος είναι μία πολύ απαιτητική προϋπόθεση. Η πλήρωσή
της απαιτεί εκτεταμένη προσπάθεια και αρχειοθέτηση. Η εταιρεία, κατά τη δημιουργία
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του ΣΠΔ, πρέπει να ασκεί επαρκή και συνεχόμενο έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες
που σχετίζονται με σημαντικές περιβαλλοντικές θεωρήσεις. Ενώ αυτή η εργασία
μπορεί να μην είναι δύσκολη, όταν εφαρμόζεται αποκλειστικά σε μία διεργασία της
παραγωγής, είναι αρκετά εκτεταμένη όμως, όταν εφαρμόζεται σε όλες τις λειτουργίες
και

τις

δραστηριότητες,

που

έχουν

περιβαλλοντικές

επιπτώσεις.

Αυτές

οι

δραστηριότητες περιλαμβάνουν την αγορά, το σχεδιασμό, την αποθήκευση
ακατέργαστων υλικών και προϊόντων, τη μεταφορά, τη διαφήμιση, κ.α.



Τεκμηρίωση διαδικασιών λειτουργικού ελέγχου

Τεκμηριωμένες διαδικασίες απαιτούνται όταν η απουσία τους μπορεί να
οδηγήσει σε αποκλίσεις από την περιβαλλοντική πολιτική, τους σκοπούς και τους
στόχους της εταιρείας. Ανάλογα με την ερμηνεία, αυτή η δήλωση μπορεί να απαιτεί
τυπική τεκμηρίωση κάθε διαδικασίας που θα μπορούσε να έχει συνέπειες για το
περιβάλλον.
Η διαχείριση είναι υπεύθυνη για την επιλογή των διαδικασιών που θα
τεκμηριωθούν. Η απόφαση της διαχείρισης να απαιτεί τυπική τεκμηρίωση μπορεί να
επηρεάζεται από την κατάρτιση του χειριστή και τη σημασία της δραστηριότητας. Οι
τεκμηριωμένες διαδικασίες πρέπει να εκθέτονται απλά, αναμφίβολα και κατανοητά και
πρέπει να υποδεικνύουν τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν και τα κριτήρια που
θα ικανοποιηθούν.



Συντήρηση εξοπλισμού

Η εταιρεία, πρέπει να συντηρεί τακτικά τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε
δραστηριότητες που ενέχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πρέπει να σχεδιάζεται ένα
πρόγραμμα συντήρησης, για την επιβεβαίωση της απόδοσης και της ακρίβειας του
εξοπλισμού, καθώς και να τηρούνται αρχεία του εξοπλισμού που χρειάζεται
βαθμονόμηση. Τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης πρέπει να είναι διαθέσιμα σε
όλο το προσωπικό που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.



Προμηθευτές και εργολάβοι

Η εταιρεία είναι, επίσης, υπεύθυνη για την καθιέρωση και διατήρηση
διαδικασιών που θα αναγνωρίζουν τις σημαντικές θεωρήσεις των προϊόντων και
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υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από αυτήν. Όλες οι απαιτήσεις για τα προϊόντα ή
τις υπηρεσίες θα ανακοινώνονται στους προμηθευτές και τους εργολάβους. Το ISO
14001 προτείνει το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων στις εξής κατηγορίες:
1. Δραστηριότητες πρόληψης της ρύπανσης και διατήρησης των πόρων σε
νέα έργα, αλλαγές της διεργασίας και διαχείριση των πόρων, απόκτηση,
έκπτωση ή διαχείριση ιδιοκτησίας και νέα προϊόντα και συσκευασίες.
2. Καθημερινές
ικανοποίησης

δραστηριότητες
των

διαχείρισης

εσωτερικών

και

για

τη

διασφάλιση

της

εξωτερικών

απαιτήσεων

της

επιχείρησης, καθώς και της αποτελεσματικότητάς τους.
3. Στρατηγικές δραστηριότητες της διαχείρισης για την ανταπόκριση στις
μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.



Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά

Το Άρθρο 4.4.7 απαιτεί από την εταιρεία να αναπτύξει διαδικασίες για τα εξής:
¾ Αναγνώριση της πιθανότητας ατυχημάτων και έκτακτων καταστάσεων.
¾ Ανταπόκριση σε ατυχήματα και έκτακτες καταστάσεις.
¾ Πρόληψη και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται
με αυτές.
Η εταιρεία πρέπει να αναθεωρεί τις διαδικασίες της, ειδικά μετά από ατυχήματα
ή επείγοντα περιστατικά. Όπου είναι εφικτό, πρέπει, περιοδικά, να ελέγχονται οι
διαδικασίες.



Εκπαίδευση για έκτακτα περιστατικά

Η εκπαίδευση είναι σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση εκτάκτων
καταστάσεων. Είναι αδύνατον να προβλεφθεί κάθε πιθανή έκτακτη κατάσταση. Το
πιο σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση είναι το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό,
που κατανοεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εργασίας του. Αυτό το προσωπικό
θα είναι καλύτερα προετοιμασμένο για να αντιδράσει σε μία τέτοια κατάσταση.1, 5, 10,
11, 12

50

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 & η εφαρμογή του στη βιομηχανία τροφίμων

6.5.4 Έλεγχοι και Διορθωτικές Ενέργειες (§ 4.5)
Μετά από την υλοποίηση του ΣΠΔ από την εταιρεία, το επόμενο βήμα είναι η
παρακολούθηση της απόδοσής της. Η παράγραφος 4.5, ζητά από την εταιρεία, να
καθιερώσει διαδικασίες για τη μέτρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της
περιβαλλοντικής της απόδοσης, την εύρεση των προβλημάτων και τη λύση τους.
Υπάρχουν τέσσερις παράγραφοι που ανταποκρίνονται σε τέσσερις γενικές θεωρήσεις
της διεργασίας:
1. Παρακολούθηση του συστήματος (4.5.1).
2. Μη συμμόρφωση και διορθωτικά και προληπτικά μέτρα (4.5.2).
3. Αναφορές (4.5.3).
4. Έλεγχος συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (4.5.4).



Παρακολούθηση και μέτρηση

Η επιτυχία ενός προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης εξαρτάται, σε
μεγάλο βαθμό, από το πόσο καλά μετράει την περιβαλλοντική απόδοση. Το Άρθρο
4.5.1 απαιτεί «τεκμηριωμένες διαδικασίες για την παρακολούθηση και μέτρηση, σε
τακτική

βάση,

των

κυρίων

χαρακτηριστικών

των

λειτουργιών

και

των

δραστηριοτήτων της» που ενέχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Περιλαμβάνει διαδικασίες για την πραγματοποίηση των ακολούθων:
¾ Καταγραφή πληροφοριών για την παρακολούθηση της απόδοσης, των
σχετικών λειτουργιών και τη συμμόρφωση με τους σκοπούς και τους
στόχους.
¾ Βαθμονόμηση και συντήρηση του εξοπλισμού παρακολούθησης και
καταγραφή της διεργασίας.
¾ Περιοδική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη σχετική περιβαλλοντική
νομοθεσία και τους κανονισμούς.
Ο καθορισμός στόχων και η χρήση μέτρων της απόδοσης είναι σημαντικά για
τη συνεχή βελτίωση. Το σύστημα μέτρησης πρέπει να παρακολουθεί την πραγματική
απόδοση σε σχέση με τους περιβαλλοντικά αντικειμενικούς σκοπούς και τους στόχους
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της επιχείρησης, περιλαμβάνοντας μία αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη σχετική
περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς.
Η επιχείρηση πρέπει να αναλύει τα αποτελέσματα, για τον εντοπισμό των
περιοχών επιτυχίας και την αναγνώριση των περιοχών που χρειάζονται διορθωτικά
και / ή βελτιωτικά μέτρα. Η επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει διαδικασίες, για να
διασφαλίσει την αξιοπιστία των δεδομένων, όπως πρωτόκολλα δειγματοληψίας,
βαθμονόμηση των οργάνων και εξοπλισμό δοκιμών.



Διορθωτική και προληπτική δράση

Με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διαδικασία μέτρησης και
παρακολούθησης, η επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίσει τα απαραίτητα διορθωτικά και
προληπτικά μέτρα. Το Άρθρο 4.5.2 απαιτεί διαδικασίες για τα ακόλουθα:
¾ Καθορισμός της ευθύνης και της αρμοδιότητας για τη διερεύνηση των
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.
¾ Λήψη δράσης για τη μείωση των επιπτώσεων
¾ Εκκίνηση και ολοκλήρωση διορθωτικών και προληπτικών μέτρων
Το πρότυπο τονίζει ότι «όλα τα διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα για την
εξουδετέρωση των αιτιών των πραγματικών ή πιθανών μη συμμορφώσεων πρέπει να
είναι ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και με την περιβαλλοντική επίπτωση
που θα αντιμετωπιστεί».
Τέλος, το Άρθρο 4.5.2 απαιτεί από τις εταιρείες να υλοποιούν και να
καταγράφουν οποιεσδήποτε αλλαγές στις διαδικασίες, που οφείλονται στα διορθωτικά
και προληπτικά μέτρα. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες για να διασφαλίζονται τα εξής:
¾ Ότι οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων έχουν
ειδοποιηθεί.
¾ Ότι η εταιρεία θα διαβεβαιώνει πως τα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα
έχουν εφαρμοστεί.
¾ Ότι θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση για την επιβεβαίωση της
αποτελεσματικότητας των διορθωτικών και προληπτικών μέτρων.
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Περιβαλλοντικά αρχεία



Σύμφωνα με το Άρθρο 4.5.3, η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί κατάλληλα
αρχεία, για απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου. Αυτό
περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδικασιών για την αναγνώριση, διατήρηση και διάθεση
των περιβαλλοντικών αρχείων, περιλαμβάνοντας «τα εκπαιδευτικά αρχεία και τα
αποτελέσματα ελέγχων και ανασκοπήσεων».
Όπως δηλώνει το πρότυπο ISO 14001, τα αρχεία αποδεικνύουν την
συνεχόμενη λειτουργία του ΣΠΔ. Εκτός από τα προαναφερθέντα, τα αρχεία μπορούν
να περιέχουν τα ακόλουθα:
¾ Νομοθετικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις
¾ Αρχεία επιθεώρησης, συντήρησης και βαθμονόμησης
¾ Αναφορές ατυχημάτων
¾ Αναφορές περιβαλλοντικών ελέγχων και ανασκοπήσεων
¾ Πληροφορίες για τους προμηθευτές και τους εργολάβους
¾ Αναφορές των ανταποκρίσεων σε έκτακτα περιστατικά
Το πρότυπο τονίζει ότι τα περιβαλλοντικά αρχεία πρέπει να είναι «ευανάγνωστα,
αναγνωρίσιμα, ανιχνεύσιμα και να προστατεύονται από καταστροφές, φθορές ή
απώλειες».



Επιθεώρηση ΣΠΔ

Το Άρθρο 4.5.4 απαιτεί ένα πρόγραμμα και διαδικασίες για τον περιοδικό έλεγχο
του ΣΠΔ με στόχο τα ακόλουθα:
1. Τη διαβεβαίωση ότι το ΣΠΔ «συμμορφώνεται με τις προγραμματισμένες
ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση, περιλαμβάνοντας τις
απαιτήσεις του προτύπου».
2. Τη διασφάλιση ότι το ΣΠΔ υλοποιείται και συντηρείται σωστά.
3. Την παροχή πληροφοριών από τα αποτελέσματα του ελέγχου, για να
χρησιμοποιηθούν κατά την ανασκόπηση.
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Ο αποτελεσματικός έλεγχος μπορεί να δημιουργήσει ή να καταστρέψει το ΣΠΔ.
Είναι φυσικό για κάθε σύστημα, να φθείρεται με την πάροδο του χρόνου. Εάν το ΣΠΔ
δεν

παρακολουθείται,

θα

αρχίσει

να

εμφανίζει

σημάδια

αποδιοργάνωσης.

Επιπρόσθετα, το ΣΠΔ πρέπει να αντιδρά στις αλλαγές που συμβαίνουν συνεχώς, ως
αποτέλεσμα των αλλαγών στις προσδοκίες των συνεταίρων, την τεχνολογία, τη
γνώση, τις πιέσεις της αγοράς και τους κανονισμούς.
Τέλος, η περιβαλλοντική πολιτική δηλώνει μία δέσμευση για τη συνεχή
βελτίωση και την πρόληψη της ρύπανσης. Ο περιβαλλοντικός έλεγχος συμβάλλει
στην αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων, κρατώντας ενήμερη τη διοίκηση για
την κατάσταση της εφαρμογής του ΣΠΔ και την αποτελεσματικότητά του. Συνοπτικά,
οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι όχι μόνο για τη διατήρηση του συστήματος, αλλά και για
τη συνεχή βελτίωσή του.
Το πρότυπο ISO 14001 τονίζει ότι το πρόγραμμα ελέγχου «θα βασίζεται στην
περιβαλλοντική σημασία της δραστηριότητας και στα αποτελέσματα προηγούμενων
ελέγχων». Πιο απλά, οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να καλύπτουν το πεδίο ελέγχου,
τη συχνότητα, τις μεθοδολογίες και τις ευθύνες και προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή
του ελέγχου και την αναφορά των αποτελεσμάτων.
Η συχνότητα ελέγχου εξαρτάται από τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων,
την ωριμότητα του ΣΠΔ και την κατάσταση και σημασία της δραστηριότητας.
Ωστόσο, προτιμάται ο έλεγχος να γίνεται νωρίς και συχνά. Οι έλεγχοι μπορούν να
συμβάλλουν στην επιμόρφωση τόσο του ελεγκτή, όσο και του ελεγχόμενου.
Ο πρώτος έλεγχος μπορεί να διεξαχθεί πριν από την πλήρη τεκμηρίωση του
συστήματος. Ουσιαστικά, η επιτροπή ελέγχου μπορεί να δράσει κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης του συστήματος. Όλες οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα πρέπει να
παρουσιάζονται στη διοίκηση, για την αναθεώρησή τους και τη λήψη των
κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.



Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα

Η διαδικασία ελέγχου πραγματοποιείται από μία ουδέτερη, ανεξάρτητη ή
αντικειμενική ομάδα, που εξετάζει όλες τις πλευρές του ΣΠΔ, για να διασφαλίσει ότι οι
πόροι, οι διεργασίες και οι διαδικασίες ανταποκρίνονται στους σκοπούς και στους
στόχους και ότι αυτά είναι ακόμη εφαρμόσιμα και συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση
του ΣΠΔ. Οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται από εξωτερικούς ή εσωτερικούς
υπαλλήλους. Καθώς, όμως, ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία δραστηριότητα
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επαλήθευσης, πρέπει να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία ανάμεσα στον ελεγκτή και τον
ελεγχόμενο.
Αυτός ο σημαντικός παράγοντας μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη διεξαγωγή του
ελέγχου από έναν αντιπρόσωπο από άλλο τμήμα. Καλό θα ήταν οι εσωτερικοί έλεγχοι
να πραγματοποιούνται από πολλά άτομα, καθώς έτσι αυξάνεται η γνώση των
υπαλλήλων για την εταιρία και απομακρύνονται τα όποια ενδοτμηματικά εμπόδια. Η
έκθεση όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων στη διεργασία ελέγχου συμβάλλει
στην ανάπτυξη μίας νοοτροπίας ελέγχου και την αύξηση του ενδιαφέροντος για τα
περιβαλλοντικά θέματα της εταιρείας.
Οι ελεγκτές πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και αμερόληπτοι, ως προς
την εταιρεία, ώστε να επιτελούν το καθήκον τους αντικειμενικά και αποτελεσματικά.
Αυτή η εκπαίδευση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και ο ελεγκτής πρέπει να
εξοικειωμένος με το ISO 14001 και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη
διεξαγωγή του ελέγχου.



Επιτροπή ελέγχου

Ο έλεγχος είναι μία απαιτητική διεργασία. Γι αυτό προτείνεται η ευθύνη να
μοιράζεται σε περισσότερα από ένα άτομα. Το ακριβές μέγεθος της επιτροπής αυτής
εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας και το πεδίο του ελέγχου. Είναι καθήκον της
επιτροπής εσωτερικού ελέγχου όχι μόνο να προγραμματίζει τον έλεγχο, αλλά και να
τον διεξάγει, να επιβεβαιώνει ότι το καταγεγραμμένο σύστημα είναι ίδιο με αυτό που
εφαρμόζεται και το πιο σημαντικό από όλα, να αναφέρει τα αποτελέσματά της στη
διοίκηση. Η επιτυχία ενός εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.
Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και οργανωμένη.
Αναλυτικά, πρέπει να καθορίζει το πεδίο και τους στόχους του ελέγχου, να
προγραμματίζει τον έλεγχο και να αποφασίζει για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί.
Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες διαπροσωπικές ικανότητες, ώστε
να ακούσει και να λάβει πληροφορίες για τη βελτίωση του συστήματος.
Τέλος, η επιτυχία του ελέγχου εξαρτάται από τη συνεχή παρακολούθηση, για
τον εντοπισμό μη συμμορφώσεων. Ενώ η περιβαλλοντική πολιτική δηλώνει στο ευρύ
κοινό τις περιβαλλοντικές αρχές της εταιρείας, οι εσωτερικοί έλεγχοι επιβεβαιώνουν
αν όντως η περιβαλλοντική πολιτική κινείται στα πλαίσια του ΣΠΔ.1, 5, 10, 11, 12
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6.5.5 Αναθεώρηση από τη Διοίκηση (§ 4.6)
Το τελευταίο βήμα στη βασική διεργασία του ΣΠΔ είναι η αναθεώρησή του. Η
βασική απαίτηση στο Άρθρο 4.6 του ISO 14001 είναι η αναθεώρηση του ΣΠΔ από τη
διοίκηση,

σε

περιόδους

που

καθορίζει

«για

τη

διασφάλιση

της

συνεχούς

καταλληλότητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητάς του». Πρέπει να υπάρχει μία
διαδικασία για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την κατανοητή
αξιολόγηση και την καταγραφή της αναθεώρησης. Η αναθεώρηση της διοίκησης
πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη αλλαγής της πολιτικής, των αντικειμένων
σκοπών και άλλων στοιχείων του ΣΠΔ, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου του
ΣΠΔ, τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή
βελτίωση.
Για την αναθεώρηση πρέπει να αναπτύσσεται μία διαδικασία. Το ISO 14001
προτείνει η αναθεώρηση να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:13
¾ Επιθεώρηση των περιβαλλοντικών αντικειμενικών σκοπών, στόχων και της
περιβαλλοντικής απόδοσης.
¾ Αποτελέσματα

των

ελέγχων

των

ΣΠΔ

(καθώς

και

οποιεσδήποτε

διορθωτικές δράσεις).
¾ Προτεινόμενες αλλαγές ή βελτιώσεις στο σύστημα.
¾ Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΣΠΔ.
¾ Αξιολόγηση της καταλληλότητας της περιβαλλοντικής πολιτικής και της
ανάγκης για αλλαγές σε θέματα όπως:
• Μεταβαλλόμενη νομοθεσία.
• Αλλαγή στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μελών.
• Αλλαγές στα προϊόντα και την τεχνολογία.
• Γνώσεις από περιβαλλοντικά ατυχήματα.
• Προτιμήσεις της αγοράς.
• Αναφορά και ανακοινώσεις.
Επιπρόσθετα, η διαδικασία της αναθεώρησης πρέπει να περιγράφει πώς
εμπλέκονται

οι

υπάλληλοι

στη

διαδικασία,

καθώς

και

τις

απόψεις

των

ενδιαφερόμενων μελών. Το ΣΠΔ ανήκει στη διοίκηση, γιατί έχει την ευθύνη του
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καθορισμού του και της καθιέρωσης της πολιτικής και των αντικειμένων της. Χωρίς
τις αναθεωρήσεις της, το ΣΠΔ θα μείνει στάσιμο.
Κατά τα αρχικά στάδια του καθορισμού, της ανάπτυξης και της υλοποίησης του
ΣΠΔ, είναι αναγκαίος ο προγραμματισμός συχνών αναθεωρήσεων. Αυτές οι
αναθεωρήσεις ενημερώνουν τη διοίκηση για τις δραστηριότητες που αφορά το ΣΠΔ
και συμβάλλουν στη συλλογή δεδομένων γι αυτές, σε συνεχόμενη βάση. Το σύστημα
πρέπει να επιτρέπει τη διεξαγωγή απρογραμμάτιστων αναθεωρήσεων, σε έκτακτες
περιπτώσεις.
Επίσης, πρέπει να τηρούνται αρχεία για την επιβεβαίωση του προγραμματισμού
και της εφαρμογής των αναθεωρήσεων και για την καταγραφή των αποτελεσμάτων.
Οι λεπτομέρειες για τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή και την αναφορά των
αναθεωρήσεων πρέπει να καταγράφονται.1, 5, 10, 11, 12
Η αναθεώρηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης εξυπηρετεί
πολλούς σκοπούς. Το τελικό συμπέρασμα της αναθεώρησης πρέπει να οδηγεί σε
αυξημένη αποτελεσματικότητα του συστήματος.

6.6 Στάδια για την απόκτηση του ISO 14001
Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα στάδια που περνάει μια επιχείρηση για
την απόκτηση του ISO 14001.
1. Το πρώτο στάδιο αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης
που διασφαλίζει ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις
του προτύπου ISO 14001. Αυτό συντελείται πάντα στις εγκαταστάσεις που λειτουργεί
η επιχείρηση διότι κατά το στάδιο αυτό εξετάζονται η τοποθεσία, ο φυσικός χώρος
όπου διετελούνται οι λειτουργίες, ο περιβάλλοντας χώρος, όπως επίσης και η
τεκμηρίωση του συστήματος. Συνήθως κατά το στάδιο αυτό εξετάζεται επίσης η
μέθοδος εντοπισμού των περιβαλλοντικών πλευρών και σημείων και η πληρότητα της
μεθόδου και των αποτελεσμάτων της.
Εξετάζεται επίσης η περιβαλλοντική πολιτική, η νομοθεσία στην οποία
εντάσσονται οι λειτουργίες της επιχείρησης, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις και τα
αποτελέσματά τους, η εκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς και οι επιδιώξεις και οι
στόχοι. Όλα αυτά εξετάζονται βέβαια με άξονα το περιβάλλον. Τέλος, εξετάζεται κατά
πόσον η τεκμηρίωση και το εγχειρίδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001.
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Συνεπώς, αυτό που γίνεται κατά το 1ο στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση:



Της τεκμηρίωσης και κατά πόσον αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ISO
14001.



Της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
που πραγματοποιούνται στον οργανισμό.



Των ανασκοπήσεων διοίκησης και των αποτελεσμάτων τους.



Των περιβαλλοντικών πλευρών και σημείων που έχουν εντοπιστεί ότι
προσδιορίζονται από τις λειτουργίες, και της μεθόδου με την οποία
χαρακτηρίζεται η σπουδαιότητά τους. Κατόπιν αυτά εξετάζονται σε σχέση
με τις λειτουργίες που βλέπουμε ότι συντελούνται - και έτσι αξιολογείται η
πληρότητα της μεθόδου και αποτελεσμάτων τους.



Των παρόντων λειτουργιών και εγγραφών, όπως επίσης των προηγουμένων
αλλά

και

των

μελλοντικών

σχεδιασμένων

λειτουργιών,

ώστε

να

διασφαλιστεί ότι τα περιβαλλοντικά σημεία και πλευρές είχαν εντοπιστεί,
αλλά και συνεχίζουν να εντοπίζονται συστηματικά.


Του εντοπισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην οποία υπόκεινται η
επιχείρησή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν έχουν σημειωθεί προφανείς
παραλήψεις.



Των αδειών για τις λειτουργίες της επιχείρησης.



Των λειτουργιών που είναι εκτός του συστήματος της επιχείρησης,
περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά μπορεί να συντελούνται στους χώρους
της είτε από την ίδια είτε από άλλους οργανισμούς.



Των γειτονικών εγκαταστάσεων που μπορεί να έχουν επίπτωση στις
εγκαταστάσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι λήφθηκαν υπόψην οι επιπτώσεις,
που ενδεχομένως προκύπτουν.



Της πληροφόρησης και εκπαίδευσης του προσωπικού, ή της ύπαρξης
προγράμματος για την πραγματοποίηση αυτή.



Των απαιτήσεων που συσχετίζονται με τις λειτουργίες των συνεργατών,
εργολάβων και υπό-εργολάβων και τον εντοπισμό της περιβαλλοντικής
εμπλοκής των στις εγκαταστάσεις σας.



Της έγκαιρης δοκιμής του σχεδίου και διαδικασιών εκτάκτου ανάγκης.



Του εντοπισμού επιδιώξεων και στόχων που να σχετίζονται με τις
περιβαλλοντικές πλευρές και σημεία καθώς και με την σπουδαιότητά τους.
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Στο τέλος του 1ου σταδίου, τεκμηριώνεται μία αναλυτική αναφορά. Σε
περίπτωση

που

εντοπιστούν

προβληματικές

περιοχές

η

αναφορά

αυτή

συμπεριλαμβάνει τις μη συμμορφώσεις, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στο
οποίο θα διορθωθούν και ελεγχθούν οι μη συμμορφώσεις πριν ακολουθήσει το 2ο
στάδιο. Τέλος, συγκροτείται σχέδιο (πλάνο) για το επόμενο στάδιο που ακολουθεί.
2. Το δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται και αυτό στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης. Κατά το στάδιο αυτό αξιολογούνται οι πρακτικές που ακολουθούνται,
εξετάζονται οι εγγραφές που τηρούνται και όλα αυτά με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η
πρακτική εφαρμογή του συστήματος είναι σύμφωνα με το ISO 14001. Κατά την
αξιολόγηση εξετάζονται τα παρακάτω:



Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής που έχει διατυπώσει ο
οργανισμός, οι περιβαλλοντικές πλευρές, σημεία και επιδιώξεις σε σχέση με
την πρακτική εφαρμογή τους στις διάφορες λειτουργίες του οργανισμού σας.



Οι υπευθυνότητες σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, η επικοινωνία εντός
και εκτός της επιχείρησης, τα παράπονα πελατών (εάν υπάρχουν) και τυχόν
μη συμμορφώσεις με τις άδειες, νομοθεσία, κανονισμούς.



Όλα τα τμήματα του οργανισμού και οι διαδικασίες που τα αφορούν, αλλά
και εφαρμόζονται από αυτές.

Ο αξιολογητής τεκμηριώνει τα συμπεράσματα και στοιχεία που προκύπτουν από
την αξιολόγηση. Σε περίπτωση που οι αξιολογητές διαπιστώσουν προβληματικές
περιοχές, τότε μπορεί να καταγράψουν τα εξής:

Κύριες μη συμμορφώσεις – Αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως από
την εταιρεία, πριν μπορέσει ο επικεφαλής της αξιολόγησης να εισηγηθεί την
πιστοποίηση.

Μη συμμορφώσεις – Αυτές δεν επηρεάζουν την εισήγηση του αξιολογητή για
την πιστοποίηση, αλλά πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως πριν από την έκδοση του
πιστοποιητικού. Κατά το κλείσιμο του 2ου σταδίου της αξιολόγησης, ο αξιολογητής
γνωστοποιεί ποια θα είναι η εισήγησή του και αφήνει αντίγραφο αυτής.
Μετά το πέρας των αξιολογήσεων, η τεκμηριωμένη αναφορά του αξιολογητή
υποβάλλεται στο ανεξάρτητο συμβούλιο πιστοποίησης. Το συμβούλιο εξετάζει την
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αναφορά μαζί με την τεκμηρίωση των ενεργειών που έχουν γίνει για την
αποκατάσταση τυχών μη συμμορφώσεων. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η παραπάνω
διαδικασία από το συμβούλιο, τότε εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης μπορούν να γίνουν και αλλαγές ή
επεκτάσεις στο σκοπό πιστοποίησης. Για παράδειγμα μπορεί η εταιρεία να θελήσει να
συμπεριλάβει και άλλους χώρους, εγκαταστάσεις, γραφεία ή δραστηριότητες στον
πιστοποιημένο σκοπό της.
Από την στιγμή που το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει εγκατασταθεί
και εφαρμόζεται, μπορεί να επιθεωρηθεί από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα. Μετά από
μία επιτυχή επιθεώρηση του συστήματος από ένα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης,
θα εκδοθεί στην επιχείρηση ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατά ISO 14001. Το
πιστοποιητικό αυτό προβάλει την απόδειξη ότι ο οργανισμός είναι δεσμευμένος ως
προς τα περιβαλλοντικά θέματα και ότι λειτουργεί με προθυμία για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος. Η πιστοποίηση παρέχει επίσης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
προβολή και διαφήμιση της επιχείρησης, όπως επίσης και βελτιώνει σταθερά την
εικόνα της επιχείρησης στα μάτια των ευαισθητοποιημένων φορέων, των πελατών,
των εργαζομένων και των μετόχων.
Εταιρία που έχει εγκαταστήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως προς
ISO 14001, είναι υποχρεωμένη να εντοπίζει την περιβαλλοντική νομοθεσία που την
αφορά, να ενημερώνεται για τις εξελίξεις, να συμμορφώνεται με αυτήν και να
προλαμβάνει τις οικονομικές κυρώσεις. Η έλλειψη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης μπορεί να προκαλέσει επιπλέον κόστος στη λειτουργία μιας εταιρίας.
Ανυπολόγιστο είναι συχνά το κόστος της δυσφήμισης που επωμίζεται μία
εταιρία, ενώ τα χρήματα που καταβάλλει προκειμένου να αποκαταστήσει την εικόνα
της στη συνείδηση των πολιτών / πελατών της είναι συχνά πολλαπλάσια του
προστίμου.
Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως προς ISO 14001 αποσκοπεί στο
να δώσει στο προϊόν ή / και στην υπηρεσία επιπρόσθετη αξία. Η κοινωνική συνείδηση
που επιδεικνύει μια εταιρία με την υιοθέτηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης, αποτελεί αναμφισβήτητα ακαταμάχητο εργαλείο δημοσίων σχέσεων και
marketing, τόσο για τους πελάτες όσο και με τους δημόσιους φορείς και τους απλούς
πολίτες.1, 5, 10, 11, 12
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Πιστοποιήσεις κατά ISO 14001 από το 1995 ως το 2002

Τα πρότυπα ISO 14000 εκδόθηκαν το Σεπτέμβριο του 1996, αν και πριν από
αυτήν την ημερομηνία πολλοί οργανισμοί είχαν πιστοποιηθεί με την πρόχειρη έκδοσή
του. Στην ανασκόπηση που παρατίθεται παρακάτω περιλαμβάνονται και αυτοί οι
οργανισμοί.
Μέχρι το τέλος του 2002, τουλάχιστον 49.462 πιστοποιητικά ISO 14001
απονεμήθηκαν σε 118 χώρες, μία αύξηση 12.697 πιστοποιητικών (+ 34,54 %) σε
σχέση με τον Δεκέμβριο του 2001, όπου το σύνολο των πιστοποιητικών ήταν 36.765
σε 112 χώρες. Εκτός Ευρώπης η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό πιστοποιήσεων ήταν
η Ιαπωνία με 10.620 πιστοποιήσεις, η Κίνα με 2.803 και οι Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής με μόλις 2.620 πιστοποιήσεις.
Πίνακας 1: Αριθμός πιστοποιήσεων παγκοσμίως
Παγκόσμια
αποτελέσματα
Παγκόσμιο σύνολο

1995

1996

1997

1998

1999

257

1.491

4.433

7.887

1.4106 22.897 36.765 49.462

1.234

2.942

3.454

6.219

8.791

45

55

72

84

98

Παγκόσμια αύξηση
Αριθμός
χωρών / οικονομιών

19

2000

2001

2002

13.868 12.697

112

118

Στην Ευρώπη, η αύξηση των πιστοποιητικών που χορηγήθηκαν μεταξύ 2001
και 2002 είναι +27,8%. Η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό πιστοποιήσεων το
Δεκέμβριο του 2002 ήταν η Γερμανία (3.700 πιστοποιήσεις) και ακολουθεί η Ισπανία
με αριθμό πιστοποιήσεων 3.228 και το Ηνωμένο Βασίλειο με 2.917 πιστοποιήσεις.
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Πίνακας 2: Αριθμός πιστοποιήσεων στην Ευρώπη
ΕΥΡΩΠΗ
Αριθμός
πιστοποιητικών
Ποσοστό (%)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2.626

4.254

7.365

11.021

18.243

23.316

59,24

53,94

52,21

48,13

49,62

47,14

25

29

32

36

41

44

Αριθμός
χωρών / οικονομιών

Συμπεραίνεται, ότι αν και το ISO 14001 είναι διεθνές πρότυπο, έχει μεγάλη
απήχηση στην Ευρώπη, με περίπου το μισό ποσοστό των πιστοποιήσεων να γίνεται
σε ευρωπαϊκές χώρες.
Στην Ελλάδα όπως παρατηρείται στον παρακάτω πίνακα ο αριθμός των
πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί από το 1997 έως το 2002 παρουσιάζει μία
ραγδαία αυξητική τάση που αγγίζει και ξεπερνά το 100%.
Πίνακας 3: Αριθμός πιστοποιήσεων στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Αριθμός
πιστοποιητικών

1997

1998

1999

2000

2001

2002

6

10

20

42

66

89

Πηγή: ΕΛΟΤ, EMAS

62

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 & η εφαρμογή του στη βιομηχανία τροφίμων

7. Η εφαρμογή του ISO 14001:2004 στη Βιομηχανία Τροφίμων
(Παράδειγμα εταιρίας με ISO 14001)*

Παρακάτω αναφέρεται ένα παράδειγμα βιομηχανίας τροφίμων, η οποία
εφαρμόζει ήδη το ISO 14001. Όλα τα θέματα τα οποία θα αναφερθούν ισχύουν για
όλες τις βιομηχανίες τροφίμων. Αυτά που αλλάζουν είναι οι πλευρές και οι σκοποί.
Η υπό μελέτη εταιρεία ανήκει σε Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και έχει έδρα την Κουλούρα του Νομού Ημαθίας. Ο νομός Ημαθίας είναι
σήμερα το κέντρο της ελληνικής παραγωγής ροδάκινου και νεκταρινιού, καθώς και
της παραγωγής κομπόστας ροδάκινου. Στο νομό παράγεται ο μεγαλύτερος όγκος των
παραπάνω προϊόντων, περίπου το 80% της συνολικής παραγωγής της χώρας.
Η κοινοπραξία ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να λειτουργήσει εργοστάσιο
βιομηχανικής επεξεργασίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων για την παραγωγή
κονσερβών

ροδάκινων-βερίκοκων-αχλαδιών-φρουτοσαλάτας,

αξιοποιώντας

την

παραγωγή των συνεταιρισμένων παραγωγών.
Η εταιρεία προσεγγίζει με ευαισθησία τα θέματα του περιβάλλοντος και των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη βιομηχανική δραστηριότητά της. Στο πλαίσιο
αυτής της πολιτικής έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης ΙSO 14001, ενώ παράλληλα έχει εγκαταστήσει και θέσει σε εφαρμογή
συστήματα ποιότητας, όπως το ISO 9001, και το σύστημα διασφάλισης της υγιεινής
και ασφάλειας των τροφίμων ΗΑCCΡ (Hazard Analysis Critical Control Points –
Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου).

7.1 Περιβαλλοντική Πολιτική (§ 4.2)
Η εταιρεία έχοντας εξετάσει επιμελώς τη φύση και την κλίμακα των
δραστηριοτήτων,

των

προϊόντων

και

των

υπηρεσιών

της,

διατύπωσε

τη

περιβαλλοντική πολιτική της (ΠΠ), η οποία περιοδικά επιθεωρείται και ανανεώνεται,
ώστε να ανταποκρίνεται σε μεταβολές όσον αφορά τη φύση και την κλίμακα των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της.
Κύριος στόχος της περιβαλλοντικής πολιτικής της διοίκησης της εταιρείας είναι
η συμμόρφωσή της με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και την αντίστοιχη
νομοθεσία, και διέπεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

63

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 & η εφαρμογή του στη βιομηχανία τροφίμων

1. Είναι σύμφωνη με τη φύση, την κλίμακα και τις περιβαλλοντικές δράσεις
της εταιρείας.
2. Περιλαμβάνει

δεσμεύσεις

για

συνεχή

βελτίωση,

πρόληψη

και

περιορισμό της ρύπανσης / μόλυνσης και συμμόρφωση με τη σχετική
περιβαλλοντική νομοθεσία.
3. Παρέχει το πλαίσιο για το σχεδιασμό και την επιθεώρηση των
αντικειμενικών σκοπών και στόχων.
4. Είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Επίσης στα πλαίσια της ΠΠ λαμβάνεται υπόψη η ελαχιστοποίηση των
δυσμενών περιβαλλοντικών επιδράσεων, η βελτίωση της αξιολόγησης των
διαδικασιών,

η

δέσμευση

για

ανακύκλωση

στα

πλαίσια

ενός

αειφορικού

περιβάλλοντος και η παροχή εκπαίδευσης και η ενθάρρυνση για χρήση του
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).

7.2 Σχεδιασμός (§ 4.3)
7.2.1 Αναγνώριση & Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων
Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται προκειμένου, να εντοπίζονται και να μελετώνται
οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τα
προϊόντα της εταιρείας, καθώς και να προσδιορίζονται οι επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον, να αξιολογούνται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ως προς τη
σημαντικότητά

τους

και

να

ιεραρχούνται,

ώστε

να

επιλέγονται

και

να

αντιμετωπίζονται οι πιο σημαντικοί.
Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΥΠΔ) σε συνεργασία με την Επιτροπή
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση και αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών παραμέτρων, την αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
και την ενημέρωση της διοίκησης.
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Περιγραφή διαδικασίας



Ως περιβαλλοντικός παράγοντας εννοείται κάθε στοιχείο δραστηριότητας,
προϊόντος ή υπηρεσίας που μπορεί να έχει επίδραση στο περιβάλλον. Ως
περιβαλλοντική επίπτωση εννοείται κάθε μεταβολή στο περιβάλλον, θετική ή
αρνητική, που προκαλείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τις δραστηριότητες
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας.
Η αναγνώριση των περιβαλλοντικών παραμέτρων γίνεται από τον Υπεύθυνο
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κάθε χρόνο για την αναθεώρηση της υφιστάμενης
κατάστασης, προκειμένου να καθοριστούν οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι
για την επόμενη περίοδο και κάθε φορά που σχεδιάζεται ή επιβάλλεται αλλαγή σε
κάποιες από τις δραστηριότητες ή τα προϊόντα της εταιρείας, προκειμένου να
διασφαλιστεί η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.
Προκειμένου να προσδιοριστούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι καλύπτονται όλες
οι πτυχές λειτουργίας της εταιρείας, όπως:
-

παραγωγικές διαδικασίες,

-

βοηθητικές και διοικητικές λειτουργίες,

-

προμήθειες,

-

μεταφορά, αποθήκευση και χειρισμός υλικών και προϊόντων,

-

προοριζόμενη χρήση και απόρριψη του προϊόντος και των υλικών
συσκευασίας,

-

κανονική / μη κανονική λειτουργία / κατάσταση έκτακτης ανάγκης,

-

εργολαβίες από εξωτερικά συνεργεία.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες αναφέρονται σε κάθε δυνατή επίδραση στο
περιβάλλον, καλύπτοντας θέματα όπως:
-

αέρια / υγρά / στερεά απόβλητα,

-

επικίνδυνες / τοξικές / εύφλεκτες ύλες,

-

μόλυνση του εδάφους και του υπεδάφους,

-

καταναλώσεις φυσικών πόρων (ενέργεια / νερό / χαρτί),

-

καταναλώσεις α΄ υλών (χημικά / υλικά συσκευασίας),

-

επίδραση στη φυσιογνωμία της περιοχής (θόρυβος / οσμές).
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Για κάθε λειτουργική πτυχή της εταιρείας διερευνώνται και αναγνωρίζονται
οι πιθανοί περιβαλλοντικοί παράγοντες σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέματα.
Ως εργαλεία για την αναγνώριση των περιβαλλοντικών παραγόντων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
-

διαγράμματα ροής,

-

καταστάσεις αναλώσεων υλικών και πόρων,

-

προηγούμενα περιβαλλοντικά περιστατικά εντός και εκτός εταιρείας.

Για κάθε περιβαλλοντικό παράγοντα ορίζονται κατά το δυνατό μετρήσιμοι
δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης, οι οποίοι επιτρέπουν την παρακολούθηση
και αξιολόγηση των παραγόντων αυτών.
Αναγνώριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων



Για κάθε περιβαλλοντικό παράγοντα προσδιορίζονται οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον

που

περιλαμβάνουν

τόσο

τις

υπαρκτές

(π.χ.

κατανάλωση

αποθεμάτων νερού) όσο και τις πιθανές (π.χ. μόλυνση του εδάφους από διαρροή
του μαζούτ).
Τα αποτελέσματα της αναγνώρισης των περιβαλλοντικών παραγόντων και
επιπτώσεων καταγράφονται στον Πίνακα Περιβαλλοντικών Παραμέτρων (Πίνακες 4,
5, 6), ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία: δραστηριότητα / προϊόν / υλικό /
υπηρεσία,

περιβαλλοντικός

παράγοντας,

όγκος

/

ποσότητα,

κατάληξη,

περιβαλλοντική επίπτωση. Παρακάτω παρατίθενται οι Πίνακες των Περιβαλλοντικών
Παραμέτρων από την εκκίνηση της εφαρμογής του ISO 14001, έως τον Ιούνιο του
2003.



Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Παραγόντων

Στον Πίνακα Περιβαλλοντικών Παραμέτρων γίνεται και η αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών παραγόντων ως προς τη σημαντικότητά τους. Για το σκοπό αυτό
εξετάζονται:
-

η σχέση τους με τους σκοπούς και στόχους της εταιρείας, όπως
περιγράφονται στην Περιβαλλοντική Πολιτική,
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-

η ύπαρξη σχετικής νομοθετικής απαίτησης,

-

οι

απόψεις

των

ενδιαφερομένων

μερών

(προσωπικού,

κατοίκων,

φορέων),
-

η έκταση της επίπτωσης (εντός ορίων εγκατάστασης / τοπικής / ευρύτερης
περιοχής / οικουμενική),

-

η ένταση της επίπτωσης (οξεία / χρόνια, αντιστρεπτή ή μη, απειλητική
στον άνθρωπο ή το οικοσύστημα),

-

η πιθανότητα εμφάνισης της (υπό κανονικές / μη κανονικές συνθήκες,
στιγμιαίο περιστατικό / χρόνια κατάσταση, συχνότητα εμφάνισης),

-

η διάρκεια της επίπτωσης (ώρες / μέρες / μήνες / χρόνια).

Για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα σημεία προσδίδεται ένας βαθμός από το
1 (για το λιγότερο σημαντικό) έως το 5 (για το περισσότερο σημαντικό). Οι βαθμοί
αυτοί προστίθενται για κάθε παράγοντα και το άθροισμα τους υποδηλώνει τη
σημαντικότητα του παράγοντα.
Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ενημερώνει τη Διοίκηση για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση ενός παράγοντα ενδέχεται να
μεταβάλλεται σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ανάλογα με τις υλοποιημένες
ενέργειες αντιμετώπισης και τα νέα δεδομένα.
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Σχετικά έντυπα

Πίνακας 4: Πίνακας περιβαλλοντικών παραμέτρων από 1-7-2000 ως 30-6-2001
Δραστηριότητα /
α/α

προϊόν
Υλικό / υπηρεσία

1.

2.

Περιβαλλοντικός
Παράγοντας

Παραγωγή ατμού

Καύση μαζούτ

Αποθήκευση

Διαρροή πετρελαίου

πετρελαίου,

από κατάρρευση

μαζούτ

της δεξαμενής

Περιβαλλοντική

Ποσότητα /
Δείκτες Επίδοσης

1

Επίπτωση

1.730tn/y
0,961kg/χαρτ.24x1kg

Επιβάρυνση της
2

Ατμόσφαιρας

1.730tn/y μαζούτ
61tn/y πετρέλαιο

Μόλυνση του

κίνησης

εδάφους

8tn/y πετρ. Θέρμ.

Διαρροή καυστικής
3.

Αποθήκευση

σόδας από

καυστικής σόδας

κατάρρευση της

234tn/y υγρή

Μόλυνση του εδάφους
Εγκαύματα προσωπικού

δεξαμενής
Αποθήκευση
4.

υδροχλωρικού
οξέος

Διαρροή
υδροχλωρικού

2tn/y

Μόλυνση του εδάφους

οξέος από ρωγμή

1kg/χαρτ.24x1kg

Εγκαύματα προσωπικού

στη δεξαμενή
- Κατανάλωση

5.

Πλύσιμο χώρων

Χρήση φρέσκου

παραγωγής

νερού

40m3/h

αποθεμάτων νερού
- Επιβάρυνση
φυσικού αποδέκτη
- Κατανάλωση

Ηλεκτροδότηση

6.

μονάδος

Κατανάλωση
Ηλεκτρικής

Ισχύς 7.098,7Κw
Ενέργεια 3.395,6KW/h

ενέργειας

φυσικών πόρων
- Επιβάρυνση της
ατμόσφαιρας από το
σταθμό ηλεκτρ/γής

7.

Υγρά Απόβλητα

Ποιότητα

250-300m3/h

Αποβλήτων

1

- Επιβάρυνση
φυσικού αποδέκτη

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι ποσότητες που έχουν καταγραφεί κατά τη λειτουργία του
εργοστασίου για το έτος στο οποίο αναφέρεται ο πίνακας και αφορούν είτε συνολική ετήσια τιμή
είτε μέση ωριαία τιμή για ένα χρόνο.
2
Η μονάδα αναφέρεται σε kg ανά παραγωγή 24x1kg συσκευασιών (συσκευασία ενός
χαρτοκιβωτίου).
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Πίνακας 5: Πίνακας περιβαλλοντικών παραμέτρων από 1-7-2001 ως 30-6-2002
Δραστηριότητα
α/α

/προϊόν
Υλικό / υπηρεσία

Περιβαλλοντικός

Ποσότητα /

Περιβαλλοντική

Παράγοντας

Δείκτες Επίδοσης

Επίπτωση
- Επιβάρυνση

1.

Υγρά απόβλητα -

Ποιότητα

χρήση νερού

αποβλήτων

230-270m3/h

φυσικού αποδέκτη
-Κατανάλωση
αποθεμάτων νερού

Αποθήκευση
2.

μαζούτ /
πετρελαίου

3.

Παραγωγή ατμού

Διαρροή καυσίμων
από ατύχημα
τροφοδοσίας.
Φθορά σωληνώσεων.
Καύση μαζούτ

2.057tn/y μαζούτ
80tn/y πετρ. κίνησης
11,951tn/y πετρ. θέρμ.
2057tn/y μαζούτ

- Μόλυνση του
εδάφους
- Επιβάρυνση της
ατμόσφαιρας
- Κατανάλωση

4.

Ηλεκτροδότηση
μονάδος

Κατανάλωση
Ηλεκτρικής

φυσικών πόρων
Ισχύς 8.619,8Κw
Ενέργεια 3256,8Κw/h

Ενέργειας

- Επιβάρυνση της
ατμοσφαιρικής
ρύπανσης από τον
σταθμό ηλεκτρ/γής

Διαρροή καυστικής
5.

Αποθήκευση
καυστικής σόδας

σόδας από
κατάρρευση ή
διαρροή της

- Μόλυνση του
16,161tn/y υγρή
69,06tn/y λέπι

6.

υδροχλωρικού
οξέος

- Εγκαύματα
προσωπικού

δεξαμενής
Αποθήκευση

εδάφους

Διαρροή

- Μόλυνση του

υδροχλωρικού οξέος
από διαρροή στη
δεξαμενή

2tn/y

εδάφους
- Εγκαύματα
προσωπικού
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Πίνακας 6: Πίνακας περιβαλλοντικών παραμέτρων από 1-7-2002 ως 30-6-2003
Δραστηριότητα
α/α

/προϊόν
Υλικό / υπηρεσία

Περιβαλλοντικός

Ποσότητα /

Περιβαλλοντική

Παράγοντας

Δείκτες Επίδοσης

Επίπτωση
- Επιβάρυνση

1.

Υγρά απόβλητα -

Ποιότητα

χρήση νερού

αποβλήτων

200m3/h

φυσικού αποδέκτη
- Κατανάλωση
αποθεμάτων νερού

Αποθήκευση
2.

μαζούτ,
πετρελαίου

3.

Παραγωγή ατμού

Διαρροή καυσίμων
από ατύχημα
τροφοδοσίας.
Φθορά σωληνώσεων.
Καύση μαζούτ

1.637,545tn/y μαζούτ
69,748tn/y πετρ. κίν.
9,209tn/y πετρ. θέρμ.
1.637,545tn/y μαζούτ

- Μόλυνση του
εδάφους
- Επιβάρυνση της
ατμόσφαιρας
- Κατανάλωση

4.

Ηλεκτροδότηση
μονάδος

Κατανάλωση
Ηλεκτρικής

φυσικών πόρων
Ισχύς 9.450,1Κw

- Επιβάρυνση της

Ενέργεια 2.888,82kw/h ατμοσφαιρικής

Ενέργειας

ρύπανσης από τον
σταθμό ηλεκτρ/γής

Διαρροή καυστικής
5.

Αποθήκευση
καυστικής σόδας

σόδας από

159,34tn/y υγρή 50%

κατάρρευση ή

21,008tn/y υγρή 33%

διαρροή της

9,39tn/y λέπι

δεξαμενή
Αποθήκευση
6.

υδροχλωρικού
οξέος

Διαρροή

- Μόλυνση του
εδάφους
- Εγκαύματα
προσωπικού
- Μόλυνση του

υδροχλωρικού
οξέος από διαρροή
στη δεξαμενή

18,84tn/y

εδάφους
- Εγκαύματα
προσωπικού
- Ηχορύπανση / όρια
θορύβου εκτός
νομοθετικών ορίων

7.

Θόρυβος

Ηχορύπανση

- Έκθεση του
προσωπικού σε
αυξημένες τιμές
θορύβου
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Δραστηριότητα
α/α

/προϊόν

Περιβαλλοντικός

Ποσότητα /

Περιβαλλοντική

Παράγοντας

Δείκτες Επίδοσης

Επίπτωση

Υλικό / υπηρεσία
8.

Στερεά απόβλητα

9.

Ορυκτέλαια

Διαχωρισμός στερεών
αποβλήτων

- Κατανάλωση
φυσικών πόρων

Διαρροή ορυκτελαίων

- Ρύπανση φυσικών
πόρων

Η αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της εταιρείας,
βασίζεται στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από κάθε λειτουργία της.
Γίνεται διαχωρισμός των περιβαλλοντικών παραμέτρων που αποτελούν τις διαδικασίες,
από κάθε δραστηριότητα της εταιρείας που έχουν κάποια επίδραση στο περιβάλλον
είτε έμμεση είτε άμεση, ορίζονται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που αποτελούν τα
αίτια των αναφερόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ακολουθεί η αξιολόγηση
των περιβαλλοντικών παραγόντων ως προς τη σημαντικότητά τους. Η σημαντικότητα
καθορίζεται από ένα σύνολο παραμέτρων, όπως π.χ. αν υπάρχει σχετική νομοθετική
απαίτηση για μία επίπτωση (αν δεν υπάρχει, ο περιβαλλοντικός παράγοντας είναι
λιγότερο σημαντικός) οι οποίοι βαθμολογούνται από το 1 έως το 5 (λιγότερο και
περισσότερο σημαντικό αντίστοιχα).
Οι περιβαλλοντικοί παράμετροι που έχει θέσει η εταιρεία καλύπτουν όλες τις
δράσεις της όσον αφορά στο φυσικό, στο ατμοσφαιρικό και στο υδατικό περιβάλλον
με παράλληλη μέριμνα για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος. Αξιολογώντας τους Πίνακες Περιβαλλοντικών Παραμέτρων,
παρατηρείται ότι ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα υγρά απόβλητα όπου εστιάζεται η
περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας, καθώς υπάρχει νομοθετική απαίτηση από τη
Νομαρχία Ημαθίας για τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια σε BOD, COD, μέταλλα,
κολοβακτηρίδια, κ.ά.
Σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας είναι και η καύση μαζούτ που
επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ρυπαντές όπως SΟΧ, NOX, CO2. Η έκταση της
επίπτωσης είναι μεγάλη, καθώς μπορεί να υπάρχει μεταφορά των ρύπων ανάλογα με
τις κλιματολογικές συνθήκες.
Άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που αναφέρονται είναι η κατανάλωση
φυσικών πόρων (ηλεκτρικής ενέργειας) και οι διαρροές πετρελαίου, υδροχλωρικού
οξέος και καυστικής σόδας. Οι πιθανότητες των παραπάνω περιβαλλοντικών
παραγόντων είναι μειωμένες μόνο στην περίπτωση των διαρροών, γεγονός που
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δηλώνει ότι στην περίπτωσή τους, υπάρχει δυνατότητα πρόληψης και αποφυγής των
περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

(όπως

φαίνεται

και

από

την

κατάταξη

της

σημαντικότητας τους), ενώ οι υπόλοιποι παράγοντες (καύση μαζούτ, διαχείριση
υγρών αποβλήτων) αναφέρονται στις πάγιες λειτουργίες του εργοστασίου και είναι
δυνατή επομένως μόνο η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους.
Παρατηρείται ότι τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του προτύπου στον
καθορισμό των περιβαλλοντικών παραμέτρων δε συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση
των στερεών αποβλήτων, κάτι που θα έπρεπε να είχε οριστεί από την αρχή, ενώ ως
περιβαλλοντική επίπτωση αναφέρεται η κατανάλωση των φυσικών πόρων και όχι η
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Στα στερεά απόβλητα περιλαμβάνεται και η
διαχείριση των συσκευασιών (όταν αυτές αποτελέσουν απόβλητα), η οποία θα
έπρεπε όμως να αποτελεί έναν ξεχωριστό περιβαλλοντικό παράγοντα, ώστε να είναι
ευκολότερος ο ορισμός σκοπών και στόχων παρακάτω για τη διαχείρισή του.
Παρατηρείται επίσης ότι ο θόρυβος περιλαμβάνεται μόνο στους περιβαλλοντικούς
παράγοντες του τελευταίου έτους, γεγονός που οφείλεται στην έναρξη της
λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού και στην πρόκληση μεγάλων επιπέδων
θορύβου από αυτήν. Ο καθορισμός επομένως των περιβαλλοντικών παραμέτρων
είναι μία δυναμική κατάσταση για την εταιρεία και προκύπτει από την αξιολόγηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία της και από
την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της των προηγούμενων ετών.
7.2.2 Έλεγχος συμμόρφωσης με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
Σκοπός του ελέγχου που μελετάται στο παρόν κεφάλαιο είναι η εφαρμογή
διαδικασίας ενημέρωσης και απόκτησης πρόσβασης σε νομοθετικές και άλλες
απαιτήσεις που αφορούν άμεσα της περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες
δημιουργούνται από τις δραστηριότητες της εταιρείας και τα παραγόμενα προϊόντα
της.



Πεδίο Εφαρμογής Αρμοδιότητες / Ευθύνες

Η διαδικασία εφαρμόζεται για τον εντοπισμό των νομοθετικών και άλλων
απαιτήσεων που αφορούν άμεσα τις δραστηριότητες που εκτελούνται στην εταιρεία
και τα παραγόμενα προϊόντα αυτής. Ειδικότερες αρμοδιότητες εφαρμογής τμημάτων
της διαδικασίας έχουν ο Διευθυντής, ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η
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Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ο διευθυντής ενημερώνεται σε διαρκή βάση
για τις νομοθετικές απαιτήσεις και αποφασίζει για έκτακτους ελέγχους ή έκτακτη
ανασκόπηση

του

Συστήματος

Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης

ή

διορθωτικές

ενέργειες, εφόσον απαιτείται. Όλες οι νομοθετικές διατάξεις του εθνικού και
κοινοτικού δικαίου που αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με
τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρείας συλλέγονται από τον ΥΠΔ από
τις διάφορες πηγές πληροφόρησης.
Νομοθετική Ενημέρωση



Όλες οι νομοθετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που
αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες
και τα προϊόντα της εταιρείας συλλέγονται από τον ΥΠΔ από τις διάφορες πηγές
πληροφόρησης και ειδικότερα από:



Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίου που ενημερώνεται ετησίως.



Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
χωροταξίας



Τους τόμους του «Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας» που ενημερώνεται
ετησίως.



Άλλες πηγές.

Η Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθεί διαρκώς την
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και όταν εντοπίσουν κάποιο νέο νομοθέτημα
που αφορά την εταιρεία ενημερώνουν τον ΥΠΔ. Επιπλέον, ο ΥΠΔ ελέγχει σε τακτά
χρονικά διαστήματα την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να εντοπίσει τυχόν
αλλαγές. Για το σκοπό αυτό ο ΥΠΔ τηρεί κατάλογο με τους σχετικούς φορείς
πληροφόρησης. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά, δια αλληλογραφίας, με
αναζήτηση στοιχείων μέσω Ίντερνετ, ή με όποιον άλλο τρόπο ενδείκνυται για
κάθε φορέα.
Ο ΥΠΔ συγκεντρώνει όλα τα σχετικά νομοθετήματα είτε απευθείας από τις
πηγές είτε μέσω του Εθνικού Τυπογραφείου και τα τηρεί σε αρχείο. Τα
αποτελέσματα της έρευνας, έστω και μηδενικά, καταγράφονται από τον ΥΠΔ στο
Βιβλίο

Παρακολούθησης

Νομοθεσίας.

Κάθε

νέο

εύρημα

νομοθεσίας

που

εντοπίζεται αξιολογείται από τον ΥΠΔ και την Επιτροπή Περιβαλλοντικής
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Διαχείρισης και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι την αφορά, καταχωρείται στον
Κατάλογο Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.
Στη συνέχεια ο ΥΠΔ ή μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος αναλαμβάνει να
ενημερώσει όλα τα σχετικά τμήματα της εταιρείας για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
που το αφορούν και να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις αυτές θα ικανοποιηθούν από
την εταιρεία έγκαιρα.
Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καταρτίζει και τηρεί τον Κατάλογο
Περιβαλλοντικής

Νομοθεσίας

στον

οποίο

καταχωρούνται

όλα

τα

σχετικά

νομοθετήματα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας.
Η Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συνεργασία με τον Διευθυντή
ελέγχουν σε τακτική ετήσια βάση την συμμόρφωση της Εταιρείας με τις απαιτήσεις
των νομοθετημάτων που περιέχονται στον "Κατάλογο Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας".
Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται με απόφαση του Διευθυντή και ανάλογα με τα
στοιχεία που προκύπτουν από τη διαρκή ενημέρωσή του. Οι έλεγχοι διεξάγονται με
επιθεώρηση των περιβαλλοντικών αρχείων της εταιρείας και ο τακτικός ετήσιος
έλεγχος πραγματοποιείται κατά τους Εσωτερικούς Ελέγχους Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης.
Σχετικά έντυπα:
- Κατάλογος Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
- Κατάλογος Φορέων Πληροφόρησης
- Βιβλίο Παρακολούθησης Νομοθεσίας
Αρχεία:
- Κατάλογοι "Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας" Φορέων Πληροφόρησης
- Βιβλίο Παρακολούθησης Νομοθεσίας,
- Σχετικά νομοθετήματα
Στο πρότυπο ΙSΟ 14001, στην παράγραφο 4.3.4 "Νομικές απαιτήσεις",
δηλώνεται ότι η εταιρεία θα πρέπει να θεσπίσει και να διατηρεί διαδικασίες, ώστε να
είναι σε θέση να αναγνωρίζει, να έχει πρόσβαση και να κατανοεί όλες τις απαιτήσεις
τις οποίες θα πρέπει να πληρεί, νομικές και μη, και οι οποίες βρίσκουν άμεση
εφαρμογή στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων που έχουν σχέση με τις
δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία.
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Πέρα όμως από την απαίτηση του ISO 14001, υφίσταται ένας ακόμη λόγος
που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη καταλόγου κανονισμών. Για τα περισσότερα από
τα ζητήματα που μπορούν να διευθετηθούν μέσω του προτύπου, ισχύουν
υποχρεωτικές νομικές απαιτήσεις και όχι απλώς απαιτήσεις της αγοράς ή των πελατών.
Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, έχουν τη νομική υποχρέωση να γνωρίζουν τους
ισχύοντες νόμους που αφορούν τις αρμοδιότητές τους μέσα στην εταιρεία.
Σε αρκετούς τομείς, ιδιαίτερα στη δημόσια ασφάλεια, την ασφάλεια προϊόντων
και την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, μπορεί να καταλογίζεται στο διευθυντή
τόσο η συλλογική όσο και η προσωπική ευθύνη λόγω άγνοιας ή αμέλειας.
Περιβαλλοντικά επίσης το μερίδιο ευθύνης είναι το ίδιο σημαντικό.
Το ενδιαφέρον για το πρότυπο ISO 14001 που καθοδηγείται από την ανάγκη για
συμμόρφωση, ενισχύεται από τα ίδια τα ζητήματα που διαχειρίζεται, εφόσον πρόκειται για
περιβαλλοντικά ζητήματα, η διευθέτηση των οποίων είναι υποχρεωτική από το νόμο.
Η

εταιρεία

έχοντας

καθορίσει

τους

σημαντικότερους

περιβαλλοντικούς

παράγοντες, εφαρμόζει μία διαδικασία που της επιτρέπει να ενημερώνεται για τις
νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις επιπτώσεις που έχουν οι
παράγοντες αυτοί προκειμένου να καθορίσει τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και
στόχους της, αλλά και τα περιβαλλοντικά προγράμματα διαχείρισης. Γνωρίζοντας
επομένως ποια είναι τα όρια και οι περιορισμοί που απαιτεί η νομοθεσία, η εταιρεία
θέτει και προσαρμόζει τους στόχους της στην κατεύθυνση της επίτευξής τους και
συγκεκριμενοποιεί

τα

προγράμματα

περιβαλλοντικής

διαχείρισης

στο

πλαίσιο

εκπλήρωσης των στόχων της. Με την παρακολούθηση της νομοθεσίας αποκτάται μία
ευρύτερη αντίληψη πάνω στα περιβαλλοντικά θέματα, συνειδητοποιείται η επίδραση
της εταιρείας και των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον,
αποφεύγονται αόριστοι στόχοι και θωρακίζεται η διοίκηση απέναντι στις υποχρεώσεις
της στο περιβάλλον.
7.2.3 Καθορισμός Περιβαλλοντικών Σκοπών, Στόχων
Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στον προσδιορισμό και την επίτευξη των
περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων της εταιρείας, προκειμένου να εκπληρωθεί η
πολιτική της εταιρείας για το περιβάλλον.
Η διοίκηση της εταιρείας εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς σκοπούς, στόχους και
προγράμματα και δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαιτούμενων μέσων και
πόρων για την επίτευξη των επιμέρους περιβαλλοντικών στόχων και των συνολικών
περιβαλλοντικών σκοπών που έχει θέσει. Η παρακολούθηση της πορείας επίτευξης
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των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων καθώς και της υλοποίησης των
προγραμμάτων γίνεται από τον Υπεύθυνο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την
Επιτροπή περιβάλλοντος. Ο υπεύθυνος περιβάλλοντος είναι επίσης υπεύθυνος για
την υποστήριξη του προσωπικού για την εφαρμογή των απαιτούμενων δράσεων, για
την πρόταση νέων περιβαλλοντικών σκοπών, στόχων και προγραμμάτων καθώς και
αντίστοιχων δράσεων και δαπανών και για την ενημέρωση του προσωπικού και των
ενδιαφερομένων

ομάδων

επί

των

περιβαλλοντικών

σκοπών,

στόχων

και

προγραμμάτων προς εφαρμογή.
Ορισμοί



Ως περιβαλλοντικός σκοπός εννοείται κάθε γενικότερη περιβαλλοντική
επιδίωξη

της

εταιρείας

σε

συγκεκριμένο

τομέα

που

απορρέει

από

την

περιβαλλοντική της πολιτική (π.χ. ελαχιστοποίηση αερίων εκπομπών). Ως
περιβαλλοντικός στόχος εννοείται κάθε λεπτομερής απαίτηση για επίδοση,
ποσοτικοποιημένη

όπου

είναι

δυνατό,

που

προκύπτει

από

τους

περιβαλλοντικούς σκοπούς και που πρέπει να τεθεί, να υλοποιηθεί προκειμένου
να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί.
Καθορισμός περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων



Ο καθορισμός των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων ακολουθείται κάθε
χρόνο κατά την ανασκόπηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Οι
περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι τίθενται λαμβάνοντας υπόψη:
¾

Την περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας. Οι περιβαλλοντικοί σκοποί και
στόχοι τίθενται λαμβάνοντας υπόψη τις επιδιώξεις της εταιρείας ως προς
τους άξονες: τήρηση νομοθεσίας, πρόληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων
ρύπανσης, συνεχής βελτίωση.

¾

Την αξιολόγησή τους. Για τους πιο σημαντικούς περιβαλλοντικούς
παράγοντες τίθενται ανάλογοι σκοποί και στόχοι.

¾

Την ισχύουσα νομοθεσία. Οι σκοποί και στόχοι θα πρέπει να διασφαλίζουν
την τωρινή και μελλοντική συμμόρφωση της εταιρείας με το σύνολο της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

¾

Τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας και των ενδιαφερόμενων φορέων.
Για το σκοπό αυτό ο ΥΠΔ επικοινωνεί με τους φορείς αυτούς και ζητεί τη
συνδρομή τους.
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¾

Τις απόψεις του προσωπικού της εταιρείας από όλα τα επίπεδα και
λειτουργίες. Για το σκοπό αυτό ο ΥΠΔ έρχεται σε επαφή με τους
εργαζομένους μεμονωμένα ή σε οργανωμένες συγκεντρώσεις.

¾

Το αναμενόμενο κόστος υλοποίησης των στόχων.

¾

Τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εναλλακτικές λύσεις.

¾

Τις λειτουργικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις της εταιρείας.

Το περιεχόμενο των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων μπορεί να είναι
ενέργειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των σημαντικών περιβαλλοντικών
παραμέτρων, ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και παρακολούθηση των
περιβαλλοντικών

παραμέτρων

και

γενικότερες

ενέργειες

περιβαλλοντικού

ενδιαφέροντος (εκπαίδευση, υποδομές, διαδικασίες). Οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα
πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, κατά το δυνατό ποσοτικοποιήσιμοι, ρεαλιστικοί και με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.



Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι προτείνονται, μαζί με τις απαιτούμενες
δράσεις και δαπάνες για την επίτευξή τους, από τον ΥΠΔ σε συνεργασία με τους
περιβαλλοντικούς υπευθύνους και εγκρίνονται από τη διοίκηση.
Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι και οι σχετικές δράσεις
καταγράφονται

στον

πίνακα

Περιβαλλοντικών

Σκοπών

και

Στόχων.

Αυτοί

κοινοποιούνται στο προσωπικό της εταιρείας όπως και σε κάθε ενδιαφερόμενο από
τον ΥΠΔ μαζί με την περιβαλλοντική πολιτική, η οποία και παρουσιάζεται στο
προσωπικό από τη διοίκηση.
Για τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους και για κάθε δράση
καθορίζεται ένα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Πίνακας 4.7) στο οποίο
ορίζονται οι επιμέρους ενέργειες, το χρονοδιάγραμμα, ο υπεύθυνος υλοποίησης και
οι απαιτούμενοι πόροι.
Η

υλοποίηση

παρακολουθείται

από

των
τον

προγραμμάτων
ΥΠΔ

σε

Περιβαλλοντικής

συνεργασία

με

τους

Διαχείρισης

περιβαλλοντικούς

υπευθύνους και επιβεβαιώνεται από τον ΥΠΔ. Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων
ανασκοπούνται κατά την ετήσια ανασκόπηση του ΣΠΔ. Για προγράμματα που δεν
υλοποιήθηκαν θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι μη υλοποίησης.
Όποτε παραστεί ανάγκη τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
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τροποποιούνται ανάλογα με τα νέα δεδομένα και με έγκριση της διεύθυνσης.
Παρακάτω δίνονται οι Περιβαλλοντικοί Σκοποί και Στόχοι που τέθηκαν από τη
εταιρεία την περίοδο 2001-2002 και την περίοδο 2002-2003, καθώς και τα αντίστοιχα
Μητρώα Περιβαλλοντικών Δράσεων όπου παρουσιάζονται οι ενέργειες που έγιναν και
τα οφέλη που προέκυψαν.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται
από

τον

ΥΠΔ

σε

συνεργασία

με

τους

περιβαλλοντικούς

υπευθύνους

και

επιβεβαιώνεται από τον ΥΠΔ. Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων ανασκοπούνται
κατά την ετήσια ανασκόπηση του ΣΠΔ. Για προγράμματα που δεν υλοποιήθηκαν θα
πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι μη υλοποίησης.
Σχετικά Έντυπα:


Περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι



Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Μητρώο περιβαλλοντικών δράσεων
Πίνακας 7: Περιβαλλοντικοί Σκοποί & Στόχοι για την περίοδο 2001-2002

α/α

Περιβαλλοντική

Σκοπός

Στόχος

Διατήρηση

Ελαχιστοποίηση

Ελάττωση

- Αλλαγή μεταφοράς

Φυσικών πόρων

κατανάλωσης

κατανάλωσης

φρούτου (κατάργηση

Πολιτική

φρέσκου νερού

Δράσεις

φρέσκου νερού κυκλωμάτων νερού και
κατά 10% το 2001 τοποθέτηση
ταινιόδρόμων με μείωση
νερού 50m3/h
- Αγορά ακροφυσίων για
έλεγχο ροής στο δίκτυο

1.

πλύσης με μείωση νερού
5m3/h
- Αγορά φορητού
οργάνου μέτρησης
παροχής νερού στο χώρο
παραγωγής
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- Φωτοτεχνική μελέτη
των εγκαταστάσεων
Ελαχιστοποίηση
2.

Διατήρηση

κατανάλωσης

Φυσικών πόρων

ηλεκτρικής
ενέργειας

Μείωση της
κατανάλωσης
ηλεκτρικής
ενέργειας κατά
10%

- Βελτίωση συντελεστού
ισχύος
- Μελέτη της
δυνατότητας
εγκατάστασης επιμέρους
μετρητών στις διάφορες
μονάδες του
εργοστασίου

Μείωση των
3.

Διατήρηση

Ελαχιστοποίηση

Φυσικών πόρων

αερίων εκπομπών

εκπομπών
αερίων και της
κατανάλωσης
μαζούτ

- Χρήση βελτιωτικών
μαζούτ
- Αγορά φορητού
ηλεκτρονικού
μηχανήματος ανάλυσης
καυσαερίων
- Αλλαγές όπως

- Ελαχιστοποίηση
υγρών αποβλήτων
4.

Πρόληψη Ρύπανσης

- Βελτίωση
ποιότητας υγρών
αποβλήτων

- Μείωση της

παραπάνω

κατανάλωσης

- Εγκατάσταση

νερού κατά

υποβρύχιου αερισμού

10%

- Εγκατάσταση ειδικού

-Αύξηση

κόσκινου στερεών

Οξυγόνου στις

αποβλήτων

δεξαμενές

- Συμπλήρωση έτοιμης

αερισμού

βιομάζας προ της

- Μείωση των

έναρξης της παραγωγής

στερεών

- Αγορά οργάνου

αποβλήτων

μετρητή οξυγόνου

-Αύξηση της

- Αγορά και

βιομάζας στο

εγκατάσταση

βιολογικό

μηχανισμού μέτρησης
COD

- Ελαχιστοποίηση
των απορριμμάτων
5.

Ανακύκλωση
απορριμμάτων

και ρύπανσης

- Διαχωρισμός και
Εφαρμογή
συστήματος

συγκέντρωση
απορριμμάτων και

περιοχής

ανακύκλωσης

διάθεση τους στους

-Εξοικονόμηση

απορριμμάτων

ανάλογους φορείς για

φυσικών πόρων
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- Χρησιμοποίηση
της οργανικής ύλης
Μείωση της
6.

ρύπανσης του
φυσικού
περιβάλλοντος

για λίπανση

- Μείωση χρήσης

- Εργασίες

χημικών

στεγανοποίησης

λιπασμάτων

στο χώρο του

- Μείωση της

βιολογικού

ρύπανσης του

καθαρισμού

περιβάλλοντος

(λεκάνες φυσικής

Αξιοποίηση της
βιολογικής λάσπης και
των άχρηστων ξύλινων
υλικών συσκευασίας και
των οργανικών
υπολειμμάτων του
εργοστασίου

απορροής)

Πίνακας 8: Περιβαλλοντικοί Σκοποί & Στόχοι για την περίοδο 2002-2003

α/α

Περιβαλλοντική
Πολιτική

Σκοπός

Στόχος

Δράσεις
- Τοποθέτηση αντλιών

Βελτίωση
1.

Πρόληψη Ρύπανσης

ποιότητας υγρών
αποβλήτων

Αύξηση
οξυγόνου στις
δεξαμενές
αερισμού

εισόδου / εξόδου
- Τοποθέτηση
φυσητήρα και διάχυτη
- Τοποθέτηση τριών
νέων ροομετρητών
ογκομέτρησης νερού

- Μείωση
Μείωση
2.

Διατήρηση φυσικών

κατανάλωσης

πόρων

ηλεκτρικής
ενέργειας

κατανάλωσης
- Διατήρηση
σταθερής πίεσης
- Παράταση
χρόνου ζωής
των αντλιών

3.

Ανακύκλωση
απορριμμάτων

- Σύστημα αυτόματης
λειτουργίας
αντλιοστασίου με
διατήρηση σταθερής
πίεσης και
εξοικονόμηση ενέργειας

- Εφαρμογή

- Σήμανση των χώρων

συστήματος

συλλογής και

- Μείωση των

σήμανσης και

διαχωρισμού των

απορριμμάτων και

διαχωρισμού

απορριμμάτων προς

ρύπανσης της

των

ανακύκλωση.

περιοχής

απορριμμάτων

- Παρουσίαση του

- Εξοικονόμηση

- Αξιοποίηση

compost στους

φυσικών πόρων

των οργανικών

συνεταιρισμούς της

υπολειμμάτων

Κοινοπραξίας.

της μονάδας
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Πίνακας 9: Μητρώο περιβαλλοντικών δράσεων για την περίοδο 2001-2002

α/α

Ενέργεια

Οφέλη

- Αλλαγή μεταφοράς φρούτου με νέους
ταινιόδρομους από τα κοπτικά προς το
1.

εργοστάσιο.

-

Περιορισμός της κατανάλωσης νερού στο

- Μείωση κατανάλωσης νερού σε επίπεδα
που πλησιάζουν το 10%.

χώρο του εργοστασίου.
2.

3.

4.

- Αντικατάσταση των φθαρμένων μερών
και προσθήκη νέων πυκνωτών

- Βελτίωση του συνημίτονου ισχύος από
0,846 σε 0,939 στην έντονη και συνεχή
λειτουργία του εργοστασίου.

- Χρήση βελτιωτικών μαζούτ

- Μείωση των εκπομπών αερίων και της

- Αγορά φορητού ηλεκτρονικού

κατανάλωσης μαζούτ

μηχανήματος ανάλυσης καυσαερίων

- Καθημερινός έλεγχος καυσαερίων

- Εγκατάσταση υποβρύχιου αερισμού στο

- Βελτίωση του αερισμού των υγρών

βιολογικό καθαρισμό

αποβλήτων με αποτέλεσμα την αύξηση

- Εγκατάσταση ειδικού κοσκινού στερεών

της βιομάζας και την καλύτερη

αποβλήτων

αποδόμηση των οργανικών ουσιών

- Συμπλήρωση έτοιμης βιομάζας πριν την

- Μείωση του οργανικού φορτίου

έναρξη της παραγωγής

- Βιομάζα ικανή να αποδομήσει το

- Αγορά οργάνου μέτρησης οξυγόνου

οργανικό φορτίο

- Αγορά συστήματος μέτρησης COD

- Άμεσες μετρήσεις οξυγόνου και COD
- Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε
θέματα ανακύκλωσης

5.

- Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας
(χαρτιά, πλαστικό, σίδερα)

- Ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και
άμεση απομάκρυνση τους
- Βελτίωση της κατάστασης του
περιβάλλοντος χώρου
- Εξοικονόμηση φυσικών πόρων

6.

7.

- Αξιοποίηση απορριμμάτων

- Κομποστοποίηση οργανικών

- Μείωση της ρύπανσης του

απορριμμάτων

περιβάλλοντος
- Μείωση του επίπεδου θορύβου τόσο στο

- Τοποθέτηση ηχομόνωσης στις

χώρο του βιολογικού όσο και στον

εγκαταστάσεις του βιολογικού

περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου
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Πίνακας 10: Μητρώο περιβαλλοντικών δράσεων για την περίοδο 2002-2003

α/α

1.

Ενέργεια

Οφέλη

- Τοποθέτηση αντλιών εισόδου και εξόδου

- Άμεση απορρόφηση και απομάκρυνση

στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού.

των νερών προς και από τις

- Τοποθέτηση φυσητήρα και διαχυτή.

εγκαταστάσεις του βιολογικού

- Τοποθέτηση τριών νέων ροομετρητών

καθαρισμού.

ογκομέτρησης νερού

- Αύξηση του αερισμού και της
οξυγόνωσης των υγρών αποβλήτων.
- Καταμέτρηση του όγκου νερού που
εισέρχεται στο βιολογικό.

- Τοποθέτηση συστήματος αυτόματης
2.

λειτουργίας αντλιοστασίου με διατήρηση
σταθερής πίεσης και εξοικονόμηση

- Μείωση κατανάλωσης.
- Διατήρηση σταθερής πίεσης.
- Παράταση χρόνου ζωής των αντλιών.

ενέργειας.

- Καλύτερος διαχωρισμός και συλλογή
των απορριμμάτων για διάθεση τους

3.

- Σήμανση χώρων για τη συλλογή των

στους φορείς ανακύκλωσης.

απορριμμάτων.

- Γνωριμία του προϊόντος με τους

- Παρουσίαση του compost στους

ενδιαφερόμενους Συνεταιρισμούς και

συνεταιρισμούς και παραγωγούς για την

παραγωγούς.

διάθεση και εμπορία του.

- Μείωση της χρήσης χημικών

- Εκτύπωση διαφημιστικού φυλλαδίου.

λιπασμάτων.
- Μείωση της ρύπανσης του
περιβάλλοντος.

Έχοντας προσδιορίσει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, η εταιρεία καθορίζει
τους σκοπούς, τους στόχους της και τις δράσεις για την υλοποίησή τους. Οι στόχοι
τίθενται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι δράσεις
διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

¾ στις δράσεις που γίνονται σε υφιστάμενες λειτουργίες του εργοστασίου για
τη βελτιστοποίηση των αποδόσεών τους, όπως:

•

τοποθέτηση ταινιόδρομων με κατάργηση της υδρομεταφοράς του
φρούτου, για την εξοικονόμηση νερού,

•

βελτίωση του συντελεστή ισχύος για τη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας,
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•

αγορά εξοπλισμού για τη μείωση της κατανάλωσης νερού και
ενέργειας, αλλά και τη βελτίωση της απόδοσης του βιολογικού
καθαρισμού και

¾ στις δράσεις που αποτελούν πρωτοβουλίες της εταιρείας για τη
βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που έχει θέσει, όπως:

•

το πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμμάτων

•

η

αξιοποίηση

των

οργανικών

υπολειμμάτων

με

δημιουργία

εδαφοβελτιωτικού
Τα οφέλη που προσκομίζει η εταιρεία από τις παραπάνω δράσεις, αναγράφονται
στο μητρώο των περιβαλλοντικών δράσεων, όπου και παρουσιάζεται κατά πόσο
εκπληρώθηκαν οι στόχοι που είχε θέσει η εταιρεία και στην περίπτωση που οι στόχοι
είναι μετρήσιμοι, αναγράφεται ο βαθμός επίτευξής τους.
7.2.4 Καθορισμός Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων
Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατατάσσονται στις παρακάτω
διαδικασίες:
1. Συντήρηση

εγκατάστασης

παραγωγής

ατμού

/

ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
2. Διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων.
3. Διαχείριση στερεών αποβλήτων.
4. Διαχείριση υγρών αποβλήτων.
5. Διαχείριση χρησιμοποιούμενων ελαίων.
6. Έλεγχος και παρακολούθηση θορύβου.
7. Πρόληψη και αντιμετώπιση διαρροών.
8. Συντήρηση η/μ εξοπλισμού.
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1. Συντήρηση εγκατάστασης παραγωγής ατμού / Διαχείριση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στην παρακολούθηση της λειτουργίας, στη
συντήρηση των εγκαταστάσεων παραγωγής ατμού και θέρμανσης, καθώς και στην
παρακολούθηση και διαχείριση των αερίων ρύπων προκειμένου:

•

να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της και να τηρείται η σχετική
νομοθεσία,

•

να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από τις
αέριες

εκπομπές

που

παράγονται

από

τις

δραστηριότητες

της

επιχείρησης.
Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού και
θέρμανσης της μονάδας, που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ και πετρέλαιο. Υπεύθυνος
για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής είναι ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης,
ο οποίος:
¾ μεριμνά για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης,
¾ διενεργεί τις προβλεπόμενες μετρήσεις και καταγράφει τα αποτελέσματά
τους,
¾ καλεί τον Τεχνικό για την ετήσια συντήρηση των λεβήτων,
¾ επιβλέπει

μία

φορά

το

χρόνο

την

περιοδική

συντήρηση

της

εγκατάστασης και τηρεί τα σχετικά αρχεία,
¾ καταγράφει την υπέρβαση σε αναφορά μη συμμόρφωσης, συντονίζει τις
ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης και τις καταγράφει.
Σε περίπτωση που κάποια από τις μετρήσεις βρεθεί εκτός ορίων, ο Υπεύθυνος
Τεχνικής Υποστήριξης καταγράφει την υπέρβαση και συντονίζει τις ενέργειες για την
αποκατάσταση της λειτουργίας της εγκατάστασης εντός των ορίων με τη ρύθμιση των
συνθηκών καύσης των λεβήτων και τη μείωση των εκπομπών. Στην αναφορά μη
συμμόρφωσης καταγράφονται ο χρόνος λειτουργίας εκτός ορίων και οι διορθωτικές
ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης. Εάν η υπέρβαση είναι πολύ σοβαρή, ο
Υπεύθυνος Περιβάλλοντος για την αέρια ρύπανση, κρίνει αν θα πρέπει να σταματήσει η
λειτουργία της εγκατάστασης.
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Μία φορά το χρόνο ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης καλεί τεχνικό με σχετική
άδεια προκειμένου να πραγματοποιήσει την περιοδική συντήρηση της εγκατάστασης. Μετά
το

τέλος

της

συντήρησης

ο

Υπεύθυνος

Τεχνικής

Υποστήριξης

παραλαμβάνει

υπογεγραμμένο από τον τεχνικό το προβλεπόμενο από το νόμο Φύλλο Συντήρησης το
οποίο αρχειοθετεί.
Ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης, κρατάει αρχείο της εγκατάστασης
παραγωγής ατμού. Αυτό περιλαμβάνει το Φύλλο Συντήρησης Εγκατάστασης
παραγωγής ατμού.
2. Διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων
Σκοπός

της

παρούσας

διαδικασίας

είναι

να

διασφαλιστεί

η

συνεχής

παρακολούθηση και ο έλεγχος της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
για την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας. Συνοπτικά, η
διαδικασία περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η καλύτερη
εκμετάλλευση της ενέργειας και των φυσικών πόρων.
Η διαδικασία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των παραγωγικών δραστηριοτήτων
και των χώρων των γραφείων της εταιρείας. Την αρμοδιότητα και την ευθύνη για
την

παρακολούθηση,

τον

έλεγχο

και

την

καταγραφή

των

ενεργειακών

καταναλώσεων φέρει ο Υπεύθυνος Ενέργειας.
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας, γίνεται με
ευθύνη του Υπεύθυνου Ενέργειας, μέσω των επόμενων ενεργειών:
•

Με την καλή λειτουργία των καυστήρων παραγωγής ατμού και
θέρμανσης.

•

Με την τακτική συντήρηση του παραγωγικού εξοπλισμού και των
χώρων συντήρησης των νωπών προϊόντων.

•

Με την καταγραφή και την ανάλυση των καταναλώσεων ηλεκτρικής και
θερμικής ενέργειας, καθώς και την ενδεικτική κατανάλωση του νερού
που χρησιμοποιείται στις παραγωγικές διαδικασίες.

Με

βάση

τα

στοιχεία

που

συγκεντρώνονται

γίνεται

αξιολόγηση

και

λαμβάνονται αποφάσεις για:
•

την ανάγκη λήψης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του
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κόστους παραγωγής λειτουργίας του εργοστασίου,
•

την

ανάγκη

υιοθέτησης

νέων

παραγωγικού

εξοπλισμού

για

παραγωγικών
τη

μείωση

διεργασιών
των

ή

ενεργειακών

καταναλώσεων.
Η παρακολούθηση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται μέσω της
καταγραφής τους σε μηνιαία βάση επί του εντύπου Κατανάλωση Ηλεκτρικής
Ενέργειας. Η καταγραφή αυτή γίνεται από το τιμολόγιο της εταιρείας παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο κοινοποιείται από το Τμήμα Οικονομικών στον
Υπεύθυνο Ενέργειας.
Με ευθύνη του τελευταίου οι πληροφορίες που καταγράφονται είναι οι
επόμενες, συνολικά.



Περίοδος κατανάλωσης



Κατανάλωση ισχύος και ενέργειας



Χρέωση ισχύος και ενέργειας



Μέγιστη ισχύς



Μερικό και συνολικό κόστος.

Ιδιαίτερα μέριμνα λαμβάνεται για τη διατήρηση της καλής κατάστασης
λειτουργίας του υφιστάμενου υποσταθμού. Για το σκοπό αυτό, πλην της
συντήρησης γίνονται ετήσιες επιθεωρήσεις (εξέταση επαφών, διακοπτών,
αποζευκτών, διηλεκτρικής αντοχής ελαίου, γειώσεων). Για την ασφάλεια των
εργαζομένων σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα
(απομόνωση χώρων, χρήση κατάλληλων διαφραγμάτων με ελεγχόμενη διηλεκτρική
αντοχή, χρήση κατάλληλου ατομικού εξοπλισμού).
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των καταναλώσεων καυσίμων γίνεται μέσω
της καταγραφής των καταναλώσεων μαζούτ, πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, στο
σύστημα μηχανογράφησης. Η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται από το
Οικονομικό Τμήμα και εκτυπώσεις λαμβάνονται ανά εξάμηνο ή όποτε άλλοτε
ζητηθεί. Η εξοικονόμηση του μαζούτ προκαλεί και τη μείωση της εκπομπής CΟ2 ,
συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά και στην καταπολέμηση του φαινομένου του
θερμοκηπίου.
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Ειδικά για το νερό, με ευθύνη του Υπεύθυνου Ενέργειας μετρούνται ενδεικτικά
και καταγράφονται στο έντυπο Κατανάλωση Ύδατος οι ενδεικτικές καταναλώσεις
νερού.
Με ευθύνη του Υπεύθυνου Παραγωγής, διενεργούνται έλεγχοι στο νερό του
λέβητα. Οι μετρήσεις αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:
•

Μετρήσεις παραμέτρων νερού στα διάφορα στάδια επεξεργασίας στη
μονάδα

επεξεργασίας

της

εταιρείας

(μέτρηση

σκληρότητας,

pΗ,

αγωγιμότητα).
•

Μετρήσεις παραμέτρων νερού από τρίτους φορείς, στα διάφορα στάδια
επεξεργασίας.
Εξοικονόμηση

νερού

επιτυγχάνεται

με

την

ανακύκλωση

και

επαναχρησιμοποίηση σε διάφορα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας.
Ο

Υπεύθυνος

καταγραφής

των

Ενέργειας
ενεργειακών

φέρει

την

ευθύνη

καταναλώσεων

τήρησης

(καταγραφή

των

αρχείων

καταναλώσεων

ηλεκτρικής ενέργειας, ενδεικτικές καταναλώσεις νερού, καταναλώσεις καυσίμων).
Ο Υπεύθυνος Οικονομικών τηρεί αρχείο αντιγράφων των ενεργειακών
καταναλώσεων.
Ο Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου έχει την ευθύνη για την καταγραφή
μετρήσεων σχετικών με το νερό και τη διατήρηση αρχείου με τα αποτελέσματα
μετρήσεων τρίτων φορέων.
3. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Σκοπός

της

παρούσας

διαδικασίας,

είναι

η

εφαρμογή

διαδικασίας

διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες
της επιχείρησης, με τρόπο που να ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση του φυσικού
περιβάλλοντος. Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τη μέθοδο που ακολουθείται για
τον έλεγχο των παραγομένων ποσοτήτων στερεών απορριμμάτων και τον τρόπο
διάθεσής τους.
Η διαδικασία εφαρμόζεται για τα στερεά απορρίμματα που παράγονται από όλες
τις δραστηριότητες και για όλα τα παραγόμενα προϊόντα της εταιρείας.
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Ειδικότερες αρμοδιότητες εφαρμογής τμημάτων της διαδικασίας έχουν ο
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Ομάδας για τα στερεά απόβλητα, ο Υπεύθυνος
Παραγωγής και ο Προϊστάμενος Οικονομικού.
Στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων έχει
διαμορφωθεί στον αυλόγυρο ειδικός χώρος για την προσωρινή αποθήκευση πριν τη
διάθεση των παρακάτω υλικών:

-

χαρτί, χαρτόνια συσκευασίας

-

πλαστικά συσκευασίας

-

μεταλλικά αντικείμενα (παλαιός εξοπλισμός, μεταλλικά κουτιά)

-

αστικά απόβλητα

-

ξύλινες παλέτες

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων και τη βελτίωση της
περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας στον τομέα αυτό η εταιρεία θέτει
συγκεκριμένους στόχους και καταρτίζει συγκεκριμένα προγράμματα διαχείρισης
αποβλήτων.
Ο Υπεύθυνος Περιβάλλοντος για τα στερεά απόβλητα έχει καταγράψει όλα τα
είδη των στερεών αποβλήτων που συλλέγονται ξεχωριστά. Η διάθεση των
στερεών αποβλήτων (εκτός των αστικών απορριμμάτων) σε τρίτους γίνεται με
ευθύνη του Περιβαλλοντικού Υπεύθυνου για τα Στερεά Απόβλητα και τα στοιχεία
καταγράφονται στο Καταστατικό Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων.
Οι υπεύθυνοι των τμημάτων είναι υπεύθυνοι για τη σωστή διαλογή, ενώ ο
Περιβαλλοντικός Υπεύθυνος για τα Στερεά Απόβλητα διενεργεί ελέγχους και
ενημερώνει τους εργαζόμενους.
Σχετικά Έντυπα:


Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων



Πιστοποιητικό Ανάλυσης παραγόμενης λάσπης Μονάδας επεξεργασίας
Αποβλήτων



Δελτίο Αποστολής



Είδη Στερεών Αποβλήτων που πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά



Καταστατικό Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων



Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
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Ο Υπεύθυνος Περιβάλλοντος για τα Υγρά Απόβλητα τηρεί το αρχείο
«Πιστοποιητικών Αναλύσεων» και των αποτελεσμάτων των αναλύσεων της
παραγόμενης λάσπης της μονάδας. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης τηρεί αρχείο των
δελτίων αποστολής και μηχανογραφική κατάσταση διάθεσης στερεών αποβλήτων
κάθε εξάμηνο ή όποτε άλλοτε ζητηθεί. Ο Περιβαλλοντικός Υπεύθυνος για τα
στερεά

απόβλητα,

τηρεί

αρχείο

των

καταστατικών

διάθεσης,

όπου

καταγράφονται οι ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται και αυτών που
απορρίπτονται ή ανακυκλώνονται.
4. Διαχείριση υγρών αποβλήτων
Σκοπός της διαδικασίας είναι η διαχείριση των υγρών αποβλήτων που
παράγονται από τις δραστηριότητες της εταιρείας με τρόπο που να ελαχιστοποιεί την
επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος.
Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τη μέθοδο που ακολουθείται για τον έλεγχο
των παραγόμενων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων και τον τρόπο διάθεσης αυτών. Η
διαδικασία εφαρμόζεται για τα υγρά απόβλητα που παράγονται από όλες τις
δραστηριότητες και για όλα τα παραγόμενα προϊόντα της εταιρείας. Ειδικότερες
αρμοδιότητες εφαρμογής τμημάτων της διαδικασίας έχουν ο Υπεύθυνος Παραγωγής
και ο Υπεύθυνος Περιβάλλοντος για τα υγρά απόβλητα.
Σχετικά Έντυπα:
 Βιβλίο Παρακολούθησης Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων
 Πρόγραμμα ελέγχων και μετρήσεων
 Βιβλίο Παρακολούθησης αποβλήτων χημείου
 Πρωτόκολλο παράδοσης υγρών αποβλήτων
 Βιβλίο Παρακολούθησης Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Εξωτερικών
Εργαστηρίων
 Έλεγχοι Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
 Τεχνικό Προσάρτημα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Εργοστασίου
Ο Υπεύθυνος Περιβάλλοντος για τα υγρά απόβλητα τηρεί το Αρχείο των
Μετρήσεων της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και το Αρχείο των
Μετρήσεων της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Εξωτερικών Εργαστηρίων.
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Ο Υπεύθυνος Χημείου τηρεί το Αρχείο από το βιβλίο παρακολούθησης και το
πρωτόκολλο παράδοσης αποβλήτων χημείου.
5. Διαχείριση χρησιμοποιούμενων ελαίων
Η

διαδικασία

αυτή

αποσκοπεί

στην

ορθολογική

διαχείριση

των

χρησιμοποιημένων ελαίων της μονάδας, με στόχο τον έλεγχο της διάθεσης των
μεταχειρισμένων ελαίων προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος
από αυτά και να τηρηθεί η σχετική νομοθεσία.
Η διαδικασία εφαρμόζεται στη μεταφορά, αποθήκευση, χρήση και διάθεση
όλων των ελαίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λίπανση κινητήρων
εσωτερικής καύσης και κιβωτίων ταχυτήτων και σαν ορυκτέλαια μηχανών,
στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων.
Η διαδικασία εφαρμόζεται για το σύνολο του εξοπλισμού της εταιρείας καθώς
και για τα ιδιόκτητα οχήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του εργοστασίου.
Ειδικότερες

αρμοδιότητες

εφαρμογής

τμημάτων

της

διαδικασίας

έχουν

ο

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης και ο Υπεύθυνος Περιβάλλοντος για τη διαχείριση
των ελαίων.
Κατά την προμήθεια των ορυκτελαίων ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης
ενημερώνει τον Υπεύθυνο Περιβάλλοντος για τα στερεά απόβλητα για τα έλαια,
για τις ποσότητες και τα είδη των ελαίων και το τμήμα και τη χρήση για τα οποία
προορίζονται. Να τονισθεί ότι για τη λίπανση των μηχανών στον χώρο του
εργοστασίου χρησιμοποιούνται γράσα κατάλληλα για τρόφιμα (food grade) και ο
υπεύθυνος Περιβάλλοντος συγκεντρώνει και τηρεί αρχείο με τις προδιαγραφές των
ορυκτελαίων που δίνονται από τους προμηθευτές.
Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια διατίθενται σε φορείς που έχουν σχετική
άδεια για τη συλλογή και τελική διάθεσή τους. Υπεύθυνος για τη διάθεσή τους
στους φορείς αυτούς είναι ο Υπεύθυνος Περιβάλλοντος. Γι αυτό το σκοπό
χρησιμοποιείται το Πρωτόκολλο Παράδοσης Υγρών Αποβλήτων.
Σχετικά Έντυπα:


Μηχανογραφημένη κατάσταση αγοράς ελαίων.



Μηχανογραφημένη κατάσταση διάθεσης ελαίων.



Πρωτόκολλο παράδοσης υγρών αποβλήτων.
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Ο Υπεύθυνος Περιβάλλοντος για τα στερεά απόβλητα τηρεί το αρχείο
διαχείρισης ορυκτελαίων. Περιλαμβάνει τις εκτυπώσεις από το μηχανογραφικό
σύστημα, τα συμφωνητικά με τους φορείς διάθεσης και κάθε σχετικό έγγραφο ή
παραστατικό που τους αφορούν.
6. Έλεγχος και παρακολούθηση θορύβου
Σκοπός της διαδικασίας είναι να διασφαλιστεί η ελεγχόμενη έκθεση των
εργαζομένων σε θορύβους που μπορούν να προκαλέσουν επαγγελματικούς
κινδύνους, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και οι παραγωγικές ανάγκες της
εταιρείας.
Συνοπτικά,

η

διαδικασία

περιγράφει

τις

ενέργειες

προφύλαξης

των

εργαζομένων από τους θορύβους που προκαλούνται από τις δραστηριότητες της
επιχείρησης. Η διαδικασία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ύπαρξης πηγών θορύβου
στους

χώρους

των

παραγωγικών

δραστηριοτήτων

της

εταιρείας.

Την

αρμοδιότητα και την ευθύνη για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την
καταγραφή των σχετικών προβλημάτων φέρει ο Τεχνικός Ασφάλειας.
Οι

κύριες

πηγές

θορύβου

στην

εταιρεία

είναι

ο

εξοπλισμός

που

χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα παραγωγικά τμήματα της εταιρείας καθώς και στη
μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
Οι εργαζόμενοι στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, με ευθύνη του Τεχνικού
Ασφαλείας έχουν εκπαιδευθεί καταλλήλως έτσι ώστε να προφυλάσσονται και
να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Με ευθύνη του Τεχνικού Ασφαλείας
μπορούν να εξετάζονται μέθοδοι και τρόποι βελτίωσης των αντίστοιχων
συνθηκών εργασίας, σε συμμόρφωση με τις οποιεσδήποτε μεταβολές των αναγκών
της μονάδας ή τις μεταβολές της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον, ο Τεχνικός
Ασφαλείας εντοπίζει σε κάθε περίπτωση τις περιοχές αυξημένης στάθμης
θορύβου και προχωρά στις ενέργειες αντιμετώπισης των πιθανών προβλημάτων
(μέτρηση, ανάλυση, εκτίμηση και αξιολόγηση μεγέθους προβλήματος, προληπτική ή
διορθωτική ενέργεια).
Οι μετρήσεις γίνονται από εξωτερικό συνεργάτη που διαθέτει τα απαραίτητα
πιστοποιητικά.

Τα

αποτελέσματα

και

οι

αναλύσεις

των

μετρήσεων

καταγράφονται σε Εκθέσεις Αναλύσεων των Μετρήσεων Θορύβων τις οποίες τηρεί
σε αρχείο ο Τεχνικός Ασφαλείας. Εάν κατά την ανάλυση των μετρήσεων

91

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 & η εφαρμογή του στη βιομηχανία τροφίμων

διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου προβλήματος ο Τεχνικός Ασφαλείας, καταγράφει την
υπέρβαση σε αναφορά μη συμμόρφωσης.
Βασικές ενέργειες μείωσης των κινδύνων από την έκθεση σε υψηλές
στάθμες θορύβου αποτελούν και τα επόμενα:



Τακτική συντήρηση παραγωγικού εξοπλισμού.



Παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζομένους που εκτίθενται
σε υψηλές στάθμες θορύβων.



Σήμανση στους χώρους που παρουσιάζεται υψηλή στάθμη θορύβου.



Ενημέρωση των εργαζομένων στους χώρους αυτούς.
Σχετικά Έντυπα:



Πρακτικά Συναντήσεων Ανασκόπησης ΣΠΔ



Εκθέσεις Αποτελεσμάτων και Αναλύσεων των Μετρήσεων Θορύβου



Εγχειρίδιο Υγιεινής και Ασφάλειας
Με ευθύνη του Τεχνικού Ασφαλείας, τηρούνται οι Εκθέσεις Αποτελεσμάτων

και Αναλύσεων των Μετρήσεων Θορύβων.
7. Πρόληψη και αντιμετώπιση διαρροών
Η διαδικασία έχει σαν σκοπό να διασφαλίσει την πρόληψη και την
αντιμετώπιση των διαρροών υγρών από δεξαμενές και από μηχανές που βρίσκονται
στο χώρο του εργοστασίου, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα
ασφάλειας και περιβαλλοντικής ρύπανσης.
Συνοπτικά σε αυτή περιγράφονται οι ενέργειες και οι δραστηριότητες που
έχουν αναληφθεί για την προστασία του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
από διαρροές υγρών ουσιών.
Η διαδικασία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις χρήσης μόνιμων μεγάλων
περιεκτών αποθήκευσης υγρών χημικών ουσιών, καυσίμων και υγρών αποβλήτων,
η διαρροή των οποίων μπορεί να δημιουργήσει υποβάθμιση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και ασφάλειας των εργαζομένων.
Η

διεκπεραίωση

της

διαδικασίας

αποτελεί

ευθύνη

του

Υπεύθυνου

Περιβάλλοντος για τα υγρά απόβλητα σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τεχνικής
Υποστήριξης.
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Η δυνατότητα διαρροής υγρών και αέριων ουσιών υφίσταται στις επόμενες
περιπτώσεις:


Κατά

την

αποθήκευση

των

χρησιμοποιούμενων

υγρών

καυσίμων

θέρμανσης (μαζούτ).


Κατά τη λειτουργία των μηχανών παραγωγής.



Κατά την αποθήκευση του χλωρίου.

Οι εργαζόμενοι στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, με ευθύνη του Υπεύθυνου
Περιβάλλοντος για τα υγρά απόβλητα, του Τεχνικού Ασφαλείας αλλά και των
οικείων προϊσταμένων τους έχουν εκπαιδευθεί καταλλήλως, έτσι ώστε να
προφυλάσσονται και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, κατά την χρήση
των παραπάνω εγκαταστάσεων και μηχανών. Με ευθύνη του Τεχνικού Ασφάλειας
σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Περιβάλλοντος για τα υγρά απόβλητα και τον
Υπεύθυνο Παραγωγής, μπορούν να εξετάζονται μέθοδοι και τρόποι βελτίωσης των
αντίστοιχων συνθηκών εργασίας και μείωσης των σχετικών επαγγελματικών
κινδύνων, σε συμμόρφωση με τις οποιεσδήποτε μεταβολές των αναγκών της
μονάδας ή τις μεταβολές της κείμενης νομοθεσίας.
Η αποθήκευση των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει μία δεξαμενή μαζούτ. Η
κατασκευή των δεξαμενών ακολουθεί όλους τους κανόνες και τις νομοθετικές
ρυθμίσεις. Ειδικότερα, ως προς τα θέματα ασφαλείας έχουν προβλεφθεί τα επόμενα:



Υπάρχει η απαραίτητη σήμανση απαγόρευσης καπνίσματος ή εργασίας με
γυμνή φλόγα.



Απαγορεύεται η ηλεκτροσυγκόλληση στις γραμμές μεταφοράς καυσίμου
και στις εξωτερικές επιφάνειες των δεξαμενών.



Σε περίπτωση εσωτερικού καθαρισμού γίνονται έλεγχοι ως προς την ύπαρξη
εκρηκτικών αερίων.



Υπάρχουν η απαραίτητη αντικεραυνική προστασία και οι αναγκαίες γειώσεις.



Γύρω από τις δεξαμενές υπάρχει εγκατάσταση συλλογής καυσίμου σε
περίπτωση διαρροής του από τη δεξαμενή, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.



Στην περιοχή των δεξαμενών υπάρχει ειδικός πυροσβεστήρας αφρού για
την καταστολή πιθανής πυρκαγιάς.
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Τα αρχεία που πρέπει να τηρούνται από τον Τεχνικό Ασφάλειας
περιλαμβάνονται στα αρχεία ασφάλειας και είναι τα επόμενα:



Αρχείο πιστοποιητικών καταλληλότητας δεξαμενών.



Αρχείο πιστοποιητικών εργασιών επιθεώρησης δεξαμενών.

8. Συντήρηση η/μ εξοπλισμού
Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να καθορίσει τρόπους, υπευθυνότητες και
διαδικασίες δια μέσου των οποίων διασφαλίζεται η προληπτική συντήρηση και η
επισκευή του εξοπλισμού παραγωγής της επιχείρησης,
1. Όλος

ο

μηχανολογικός

και

ηλεκτρολογικός

εξοπλισμός

στις

εγκαταστάσεις του εργοστασίου είναι καταγεγραμμένος και κωδικοποιημένος,
ώστε να γίνεται εύκολα και συστηματικά ο έλεγχος των βλαβών και των
συντηρήσεών του.
2. Ο χρονικός προγραμματισμός της συντήρησης του εξοπλισμού γίνεται
με την περιοδική προληπτική συντήρηση. Για κάθε μηχάνημα έχει συνταχθεί από
τον υπεύθυνο συντήρησης ένας πίνακας, όπου αναφέρεται σύντομη περιγραφή
της εργασίας συντήρησης, η περιοδικότητα της και τα απαιτούμενα
ανταλλακτικά.
3.

Για την υλοποίηση της συντήρησης των κλειστικών μηχανημάτων

κατά τη διάρκεια της παραγωγής, έχει συνταχθεί από τον υπεύθυνο
συντήρησης οι οδηγίες λίπανσης και φροντίδας των κλειστικών κατά τη
διάρκεια της παραγωγής.
4.

Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών,

ενημερώνεται ο Πίνακας Συντήρησης. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται
περιλαμβάνουν το είδος και την περιγραφή της εκτελεσθείσης εργασίας.
5.

Το προσωπικό που εκτελεί επισκευές και συντήρηση είναι

έμπειρο και έχει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις που απαιτούνται κατά
περίπτωση. Στις περιπτώσεις που το υπάρχον προσωπικό δεν έχει την τεχνική
επάρκεια να αντιμετωπίσει μια βλάβη ή τη συντήρηση ενός μηχανήματος, τότε
το έργο ανατίθεται σε τεχνικούς των προμηθευτικών εταιρειών ή εξωτερικούς
συνεργάτες.
6.

Οι εργασίες της συντήρησης λαμβάνουν χώρα όσο είναι δυνατόν σε

χρονικά διαστήματα που δε λειτουργεί η παραγωγή.

94

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 & η εφαρμογή του στη βιομηχανία τροφίμων

7.

Όλα τα μηχανήματα και συσκευές, τα οποία προέρχονται από

επισκευές, ελέγχονται για την καταλληλότητά τους πριν την τοποθέτηση τους
σε παραγωγική λειτουργία. Υπεύθυνος για την αποδέσμευση μηχανήματος είναι
ο Υπεύθυνος Συντήρησης.
8.

Τα εργαλεία που δε θα χρησιμοποιηθούν για μεγάλη περίοδο

αποθηκεύονται και φυλάσσονται, έτσι ώστε να μην υπόκεινται σε φθορά ή
καταστροφή.
9.

Η

συντήρηση

εκτελείται

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

των

κατασκευαστών των μηχανημάτων, οι οποίες βρίσκονται αρχειοθετημένες στο
φάκελο κάθε μηχανήματος. Όπου δεν υπάρχουν οδηγίες, εφαρμόζονται πάντα
διαδικασίες και κανόνες της σύγχρονης τεχνικής.
10. Ο Υπεύθυνος συντήρησης επεξεργάζεται τα συγκεντρωτικά στοιχεία
για τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των βλαβών, καθώς και το κόστος και το
χρόνο απασχόλησης κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων και επισκευών και τα
παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης συστήματος ποιότητας από τη
διοίκηση, όπου και εξετάζονται.
Υπεύθυνος για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας και για την τήρηση
των αρχείων είναι ο Υπεύθυνος συντήρησης.
Έντυπα:


Κατάσταση η/μ και λοιπού εξοπλισμού



Κατάλογος Οχημάτων



Καρτέλα Συντήρησης Οχημάτων



Πίνακας Προληπτικής Συντήρησης



Οδηγία Εργασίας Λίπανσης

Στα περιβαλλοντικά προγράμματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, η λήψη των
αποφάσεων για την εισήγηση δράσεων προς τη Διοίκηση της Εταιρείας και οι
εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης λαμβάνονται κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής
Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης

κατά

την

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
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7.3 Εφαρμογή και Λειτουργία (§ 4.4)
7.3.1 Κύριες αρμοδιότητες και ευθύνες
Τη συνολική ευθύνη, για την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας, φέρει ο
Γενικός Διευθυντής. Υπεύθυνη για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του ΣΠΔ είναι η
Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία διευθύνεται και συντονίζεται από τον
Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΥΠΔ). Η Επιτροπή Περιβάλλοντος
επιλέγεται από τον ΥΠΔ. Τα μέλη της κατέχουν καίριες θέσεις στην εταιρεία,
που σχετίζονται με σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα. Ο ΥΠΔ και η Ομάδα
Περιβάλλοντος εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις του ΣΠΔ έχουν καθιερωθεί και
εφαρμόζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 14001 και τέλος, δίνουν αναφορά
στην ανώτατη διοίκηση σχετικά με την επίδοση του ΣΠΔ. Το οργανόγραμμα της
Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι το παρακάτω:
Οργανόγραμμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος της
εταιρείας

Επιτροπή
Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

Υπεύθυνος
Διαχείρισης
Αερίων

Υπεύθυνος
Διαχείρισης
Στερεών

Υπεύθυνος
Διαχείρισης
Υγρών

Υπεύθυνος
Ενέργειας

Υπεύθυνος
Αποθήκης

7.3.2 Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση – Ικανότητα

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο εκπαίδευσης
των εργαζομένων και την προώθηση της απαραίτητης γνώσης και καλλιέργειας της
περιβαλλοντικής συνείδησης. Υπεύθυνος για την εφαρμογή της διαδικασίας είναι ο
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η Επιτροπή Περιβάλλοντος.
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Εκπαίδευση Προσωπικού



Η επ ιτροπή περιβάλλοντος μα ζί με τη διοίκηση σχεδιάζει και υλοποιεί
το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας στα διάφορα επίπεδα
της. Η θεματολογία του προγράμματος εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

¾

εισαγωγή στην προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική
διαχείριση,

¾

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας,

¾

εισαγωγή και διαδικασίες εφαρμογής του ΣΠΔ της εταιρείας,

¾

σημασία της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις
διαδικασίες του ΣΠΔ,

¾

σήμανση,

¾

αρμοδιότητες και υπευθυνότητες στα πλαίσια του ΣΠΔ.

Στην εκπαίδευση συμμετέχει όλο το προσωπικό της ετα ιρείας, ενώ οι
εκπαιδευτές εγκρίνονται από τη διοίκηση.



Η

Ευαισθητοποίηση Προσωπικού
ευαισθητοποίηση

του

προσωπικού

και

γενικότερα

η

καλλιέργεια

περιβαλλοντικής συνείδησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και
εφαρμογής του ΣΠΔ υλοποιείται σε πρώτη φάση μέσω του προγράμματος
εκπαίδευσης και σε δεύτερη φάση μέσω σεμιναρίων αφιερωμένων σε ειδικά θέματα
της προστασίας του περιβάλλοντος και του ΣΠΔ.
Υπεύθυνη για το σχεδιασμό και υλοποίηση της ευαισθητοποίησης του
προσωπικού, σύμφωνα με τη σχετική διαχειριστική διαδικασία είναι η Επιτροπή
Περιβάλλοντος.
Η ενημέρωση του προσωπικού είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Παρόλο που μπορεί η διοίκηση της
εταιρείας να έχει εγκαταστήσει ένα λειτουργικό και κατανοητό ΣΠΔ, τελικά η επιτυχία
ή η αποτυχία του συστήματος θα καθορισθεί από τους εργαζόμενους, που φέρνουν
εις πέρας τις καθημερινές λειτουργίες του εργοστασίου. Επομένως, είναι σημαντικό να
γίνουν κατανοητοί από όλα τα επίπεδα της εταιρείας οι στόχοι και οι αρχές του ΣΠΔ
και ο τρόπος με τον οποίο οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά
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στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η αρχή του ISO 14001 είναι ότι μέσω της
κατανόησης των επιδράσεων στο περιβάλλον που έχει κάθε λειτουργία και της
επιτυχούς αντιμετώπισης αυτών των επιδράσεων είναι δεδομένη η προστασία του
περιβάλλοντος. Το πρότυπο περιέχει τρεις κύριες απαιτήσεις:
1. Να ενημερωθεί το προσωπικό για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί
να έχουν οι δραστηριότητές της εταιρείας.
2. Να καθοριστούν τα επίπεδα ικανότητας που είναι αναγκαία για την ανάληψη
καθηκόντων

σε

περιβαλλοντικά

ευαίσθητες

θέσεις

εργασίας

και

να

εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι που τους ανατίθενται οι παραπάνω θέσεις
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ικανότητας.
3. Οι εργαζόμενοι να υποβάλλονται σε εκπαίδευση κατάλληλη για τα καθήκοντα
της εργασίας τους.
Η θεματολογία του προγράμματος που εφαρμόζει η εταιρεία διαχωρίζεται σε
τρεις κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει την ενημερωτική εκπαίδευση και αφορά την
εισαγωγή στην προστασία του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική διαχείριση και
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας, η δεύτερη την κατανόηση των
απαιτήσεων του ΣΠΔ και αφορά την εισαγωγή και διαδικασίες εφαρμογής του ΣΠΔ
της εταιρείας, τη σημασία της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία
και τις διαδικασίες του ΣΠΔ και η τρίτη είναι πιο συγκεκριμένη και περιλαμβάνει
τις αρμοδιότητες και υπευθυνότητες στα πλαίσια του ΣΠΔ.
Στο πρότυπο ISO 14001 δεν υπάρχουν απαιτήσεις για τη συχνότητα της
εκπαίδευσης του προσωπικού. Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται τόσο συχνά, ώστε
να εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των δραστηριοτήτων τους και ικανοί να τις εκτελέσουν. Φυσικά η εκπαίδευση είναι
απαραίτητη για τους νεοπροσληφθέντες και για τους εργαζόμενους που αλλάζουν
τομέα εργασίας.
7.3.3 Επικοινωνία με εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον
Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία:
¾ παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις αλλαγές στην περιβαλλοντική
νομοθεσία που σχετίζεται με τις δραστηριότητές της,
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¾ επικοινωνεί με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες και φορείς της περιοχής,
¾ διαχειρίζεται την επικοινωνία κάθε ενδιαφερομένου που σχετίζεται με
την προστασία του περιβάλλοντος.
Η διαδικασία εφαρμόζεται για τα περιβαλλοντικά θέματα της εταιρείας που
σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης. Ειδικότερες αρμοδιότητες εφαρμογής τμημάτων της διαδικασίας έχουν
η Διοίκηση και ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
7.3.4 Τεκμηρίωση του Περιβαλλοντικού Συστήματος
Σκοπός της διαδικασίας είναι ο καθορισμός του τρόπου τεκμηρίωσης του
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και των μέσων διασφάλισης της
αποτελεσματικής εφαρμογής του. Υπεύθυνος για την εφαρμογή της διαδικασίας είναι
ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας διαθέτει τα παρακάτω
επίπεδα τεκμηρίωσης:
Επίπεδο Ι: Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής διαχείρισης

(Environmental Management Manual).
Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιγράφει τον τρόπο που η
εταιρεία εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των λειτουργιών της με τις απαιτήσεις του
Προτύπου ΙSO 14001. Καθορίζει το πλαίσιο των διαδικασιών, πρακτικών, ελέγχων
και προδιαγραφών όλου του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Σε αυτό
ορίζεται η Περιβαλλοντική Πολιτική και αναπτύσσεται το Οργανόγραμμα της.

Επίπεδο II: Εγχειρίδιο Διαδικασιών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

(Environmental Procedure Manual)
Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι το
σύνολο επίσημων και πλήρως ελεγχόμενων εγγράφων όπου:

•

περιγράφονται

οι

ενέργειες

που

λαμβάνουν

χώρα

λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
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•

καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι,

•

προσδιορίζονται οι σχετικές υπευθυνότητες.

Επίπεδο ΙΙΙ: Οδηγίες Εργασίας
Οι

Οδηγίες

Εργασίας,

είναι

το

σύνολο

των

επίσημων

γραπτών

κατευθύνσεων στις οποίες αναφέρονται με σαφήνεια τα καθήκοντα των
εργαζομένων για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου. Οι Οδηγίες Εργασίας
αναπτύσσονται όπου κατά την κρίση του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή
των

Προϊσταμένων

/

Διευθυντών,

απαιτούνται

για

την

εφαρμογή

της

περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας.
Επίπεδο IV: Αρχείο
Στα

αρχεία

περιλαμβάνονται

όλα

τα

Έντυπα

του

Συστήματος

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της εταιρείας με
τις απαιτήσεις του Συστήματος και καταγράφουν το βαθμό επίτευξης των
προγραμματισμένων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.
Η εφαρμογή της τεκμηρίωσης του Περιβαλλοντικού Συστήματος στην εταιρεία
παρέχει έναν τρόπο ανίχνευσης των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας
την ενημέρωση των εργαζομένων για τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων
και καθιστώντας ικανή την αξιολόγηση του συστήματος και της περιβαλλοντικής
απόδοσης. Επίσης υποδεικνύει στον επιθεωρητή είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό κατά
πόσο εφαρμόζεται το ΣΠΔ και κατά πόσο πληρούνται οι περιβαλλοντικοί στόχοι σε
μία προσπάθεια βελτίωσής τους.
Η απαίτηση της συγκεκριμένης παραγράφου είναι για τα κύρια σημεία της
εταιρείας και όχι για κάθε σημείο αυτής, υπονοώντας, ότι δε χρειάζεται μεγάλος
όγκος και περιττές τεκμηριώσεις.
Ο σχεδιασμός της τεκμηρίωσης του ΣΠΔ της εταιρείας έγινε λαμβάνοντας
υπόψη τις εσωτερικές και εξωτερικές ανάγκες αυτής για τεκμηρίωση, τις διαδικασίες
εφαρμογής, αναθεώρησης και ελέγχου του συστήματος τεκμηρίωσης, αλλά και τις
υποδομές για την εφαρμογή του, όπως οικονομικές, τεχνολογικές (υπολογιστές,
προγράμματα software), αλλά και προσωπικό.
7.3.5 Έλεγχος Εγγράφων
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Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της σωστής συμπλήρωσης και
τήρησης των αρχείων περιβάλλοντος της εταιρείας, ώστε να εξασφαλίζεται η χρονική
και σε καλή κατάσταση διατήρηση τους. Η διαδικασία εφαρμόζεται μαζί με την
αντίστοιχη διαδικασία του προτύπου ποιότητας και υπεύθυνοι είναι ο Υπεύθυνος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΥΠΔ) και ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας (ΥΔΠ).
Ο ΥΔΠ και ο ΥΠΔ είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της διαδικασίας και ελέγχουν
τη σωστή και ακριβή τήρηση, διατήρηση και αποθήκευση των αρχείων ποιότητας.
Ο Υπεύθυνος Μηχανογράφησης είναι υπεύθυνος για τη λήψη αντιγράφων
ασφαλείας.
7.3.6 Επιχειρησιακός Έλεγχος
Σκοπός της διαδικασίας είναι η αναφορά του τρόπου σχεδιασμού και καθορισμού
της διαδικασίας εκτέλεσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που
έχουν πραγματική ή δυνατή, σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον, σε εναρμόνιση
με την περιβαλλοντική πολιτική και τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους της
εταιρείας. Η διοίκηση της εταιρείας καθορίζει τις διαδικασίες, τα εκτελεστικά όργανα
και τα εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου των διαδικασιών. Τα εκτελεστικά
όργανα είναι όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν περιβαλλοντικά καθήκοντα, ιδιαίτερα τα
μέλη της επιτροπής περιβάλλοντος και ο ΥΠΔ.
Οι δραστηριότητες που έχουν πραγματική ή δυνατή, σημαντική επίπτωση στο
περιβάλλον,

συμπεριλαμβανομένων

και

των

δραστηριοτήτων

συντήρησης,

σχεδιάζονται με τρόπο που να διασφαλίζεται η εκτέλεσή τους κάτω από
προδιαγεγραμμένες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα αναπτύσσονται και εφαρμόζονται
τεκμηριωμένες διαδικασίες που καλύπτουν καταστάσεις των οποίων η απουσία θα
μπορούσε να προκαλέσει αποκλίσεις από την περιβαλλοντική πολιτική, τους
περιβαλλοντικούς

σκοπούς

και

στόχους,

αναπτύσσονται

και

εφαρμόζονται

τεκμηριωμένες διαδικασίες που σχετίζονται με τις σημαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί η εταιρεία.
Η εταιρεία κάνει χρήση των εξής περιβαλλοντικών επιχειρησιακών διαδικασιών:
• Περιβαλλοντικές Διαχειριστικές Διαδικασίες, οι οποίες περιγράφουν τη
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων από στελέχη και τμήματα.
• Περιβαλλοντικές

Οδηγίες

Εργασίας,

οι

οποίες

περιβαλλοντικές ενέργειες από τους εργαζομένους.

101

καθορίζουν

τις

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 & η εφαρμογή του στη βιομηχανία τροφίμων

• Έντυπα εγκαταστάσεων, επικίνδυνων ουσιών, στερεών και υγρών
αποβλήτων, αέριων εκπομπών (ρύποι), όπου καταγράφονται και
παρακολουθούνται

χαρακτηριστικά

στοιχεία

της

λειτουργίας

της

εταιρείας χαρακτηριστικά σημαντικά για το περιβάλλον και τη διαχείριση
του.
• Σχέδια παρακολούθησης της υλοποίησης των καθορισμένων στόχων,
των εγκαταστάσεων, και δραστηριοτήτων από τις οποίες εγκυμονούν
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σχέδια
λήψης διορθωτικών μέτρων.
• Κριτήρια για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις.
Στις ανωτέρω διαδικασίες περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν στην
πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η αποτελεσματικότητα
της εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχεται μέσω:

•

παρακολούθησης των εκροών (αέριοι ρύποι, στερεά απορρίμματα,
υγρά απόβλητα) της εταιρείας στο περιβάλλον,

•

περιβαλλοντικών
διαστήματα

και

ελέγχων

που

οποιαδήποτε

διεξάγονται
απόκλιση

σε
από

τακτά
την

χρονικά

επιθυμητή

περιβαλλοντική επίδοση αντιμετωπίζεται ως μη συμμόρφωση.
7.3.7 Πρόληψη

και

αντιμετώπιση

ατυχημάτων

και

εκτάκτων

καταστάσεων
Σκοπό ς της διαδικασ ίας είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των
ατυχημάτων στους χώρους παραγωγής της επιχείρησης, λόγω των παραγωγικών
δραστηριοτήτων της. Συνοπτικά, η διαδικασία περιγράφει τις ενέργειες πρόληψης
και αντιμετώπισης των ατυχημάτων σε όλες της δραστηριότητες των χώρων
παραγωγής.

Η

διαδικασία

εφαρμόζεται

στους

χώρους

των

παραγωγικών

δραστηριοτήτων της και στους χώρους αποθήκευσης καυσίμων.
Την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και
την καταγραφή των σχετικών προβλημάτων φέρει ο Τεχνικός Ασφάλειας σε
συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Οι εργαζόμενοι σε όλες τις θέσεις
εργασίας, έχουν εκπαιδευθεί καταλλήλως έτσι ώστε να προφυλάσσονται και να
τηρούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
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Με ευθύνη του Τεχνικού Ασφάλειας μαζί με τον αντιπρόσωπο των
εργαζομένων, μπορούν να εξετάζονται τρόποι βελτίωσης των αντίστοιχων
συνθηκών εργασίας και μείωσης των σχετικών επαγγελματικών κινδύνων, σε
συμμόρφωση με τις οποιεσδήποτε μεταβολές των αναγκών της μονάδας ή τις
απαιτήσεις ή μεταβολές της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον, ο Τεχνικός Ασφάλειας
μαζί με τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων, εντοπίζει σε κάθε περίπτωση τις
περιοχές αυξημένης έκθεσης σε επαγγελματικό κίνδυνο και προχωρά στις
ενέργειες αντιμετώπισης των πιθανών προβλημάτων (μέτρηση, ανάλυση,
εκτίμηση και αξιολόγηση μεγέθους προβλήματος, προληπτική ή διορθωτική
ενέργεια).
Κατά την περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος, αυτό καταγράφεται και
εξετάζεται από την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συνεργασία με τον
Τεχνικό Ασφάλειας και τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων, έτσι ώστε να ληφθούν τα
απαραίτητα μέτρα πρόληψης της νέας εκδήλωσης του. Παράλληλα ικανοποιούνται και
όλες οι απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με την αναφορά των
ατυχημάτων στις αρχές.
Μετά

την

εκδήλωση

ατυχήματος,

επανεξετάζονται

από

αυτούς

οι

διαδικασίες που αφορούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης με σκοπό τη βελτίωσή
τους.
Γενικά, η πρόληψη και η αντιμετώπιση των ατυχημάτων αντιμετωπίζεται μέσω:



της καλής συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού,



της εκπαίδευσης,



της ύπαρξης διαδικασιών,



του ορθού χειρισμού των επικίνδυνων και τοξικών ουσιών,



της οργανωμένης αντιμετώπισης των έκτακτων περιστατικών,



της προσπάθειας ενσωμάτωσης της εγγενούς ασφαλείας στα προϊόντα και
στις εργασίες της εταιρείας, καθώς και



της συμμόρφωσης προς την κείμενη νομοθεσία που αφορά την ασφάλεια
και την υγιεινή της εργασίας.

Με ευθύνη του Τεχνικού Ασφάλειας τηρούνται τα αρχεία ασφάλειας τα οποία
περιλαμβάνουν γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και πίνακα αποδεκτών
ατομικού εξοπλισμού προστασίας και είδος εξοπλισμού
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Με ευθύνη του Υπεύθυνου Χημείου τηρείται μητρώο επικίνδυνων υλικών και
οι προδιαγραφές ασφάλειας χρησιμοποιούμενων πρώτων και βοηθητικών υλών
(safety data sheets).
7.3.8 Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών
Η διαχείριση της πυρασφάλειας συνδέεται στενά με τη διαδικασία Πρόληψη
και Αντιμετώπιση Ατυχημάτων και έκτακτων καταστάσεων. Σκοπός της διαδικασίας
είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των περιστατικών πυρκαγιάς στη εταιρεία.
Μέσω αυτών αποφεύγονται ανεξέλεγκτα περιστατικά που μπορεί να οδηγήσουν σε
αύξηση

της

ατμοσφαιρικής

ρύπανσης

και

διασφαλίζεται

η

σωματική

ακεραιότητα των εργαζομένων. Η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους και
εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Υπεύθυνος Αρχηγός Πυροπροστασίας ορίζεται ο
Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης και αναπληρωτής του ο Υπεύθυνος Παραγωγής.
Για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιάς, έχει καταρτιστεί και εγκριθεί
από τις αρμόδιες αρχές, μελέτη πυροπροστασίας, στην οποία περιγράφονται:
•

Στοιχεία για την επιχείρηση, τις οικοδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό αυτής.

•

Οι α΄ ύλες, τα παραγόμενα προϊόντα και οι επικίνδυνες ύλες που
διακινούνται, καθώς και ανάλυση της συμπεριφοράς τους, σε περίπτωση
πυρκαγιάς.

•

Οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, έκρηξης, δηλητηρίασης, εγκλωβισμού.

•

Τα μέτρα πυροπροστασίας και οι καταστάσεις πυροσβεστήρων και
λοιπών μέσων πυροπροστασίας.

•

Οι τεχνικές περιγραφές των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας.

•

Η σύνθεση, εκπαίδευση και λειτουργία της ομάδας πυροπροστασίας.

• Οι οδηγίες εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα πυρασφάλειας.
• Η σήμανση των χώρων.
Οι υπεύθυνοι διενεργούν επιθεώρηση ετησίως στους χώρους της επιχείρησης
και συγκεκριμένα στους εξής τομείς:
•

Ετοιμότητα εργαζομένων.

•

Πληρότητα εξοπλισμού.

•

Σήμανση χώρων.

104

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 & η εφαρμογή του στη βιομηχανία τροφίμων

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αυτών καταγράφονται από τον
Υπεύθυνο Αρχηγό Πυροπροστασίας. Η επιθεώρηση και η συντήρηση του
εξοπλισμού γίνεται ετησίως.
Οι ενέργειες που ακολουθούνται από το προσωπικό σε περίπτωση
πυρκαγιάς περιγράφονται:
•

στη Μελέτη Πυροπροστασίας ,

•

στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας ,

•

στις Οδηγίες Εργασίας: Οδηγία Εκκένωσης Χώρων Εργοστασίου, και στην
Οδηγία Ενεργειών Ομάδας Πυροπροστασίας.

Ο απολογισμός των συμβάντων και των ενεργειών που έγιναν καταγράφονται
από τον Υπεύθυνο Αρχηγό Πυρασφάλειας στο Δελτίο Απολογισμού Περιβαλλοντικών
Συμβάντων.
Σχετικά Έντυπα:


Έκθεση Επιθεώρησης Πυρασφάλειας



Δελτίο Απολογισμού Περιβαλλοντικών Συμβάντων



Οδηγία Εκκένωσης Χώρων Εργοστασίου



Οδηγία Ενεργειών Ομάδας Πυροπροστασίας



Μελέτη Πυροπροστασίας

Ο Υπεύθυνος Αρχηγός Πυρασφάλειας και ο αναπληρωτής του τηρούν τα
παρακάτω αρχεία:


Μελέτη Πυροπροστασίας



Εκθέσεις Επιθεώρησης Πυρασφάλειας



Δελτίο Απολογισμού Περιβαλλοντικών Συμβάντων



Συντήρησης Εξοπλισμού Πυροπροστασίας

7.4 Έλεγχοι και Διορθωτικές Ενέργειες (§ 4.5)
7.4.1 Παρακολούθηση και Μετρήσεις
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Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή της μεθόδου παρακολούθησης
και μέτρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, των κρίσιμων παραμέτρων των
παραγωγικών διεργασιών και δραστηριοτήτων που έχουν σημαντική επίπτωση στο
περιβάλλον. Οι διαδικασίες παρακολούθησης και μέτρησης περιλαμβάνουν την
καταχώρηση των στοιχείων απόδοσης, τη διενέργεια των ελέγχων στις παραγωγικές
διεργασίες και τη συμμόρφωση με τους στόχους και τους σκοπούς της εταιρείας.
Υπεύθυνος

είναι

ο

Υπεύθυνος

Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης,

η

επιτροπή

Περιβάλλοντος και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα σύστημα παρακολούθησης και
ελέγχων καθώς και ένα σχέδιο δράσεων. Στον αυτοέλεγχο ανήκουν ουσιαστικά οι
επισκέψεις επιτόπου, οι μετρήσεις και η καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών
χαρακτηριστικών των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Για τις εγκαταστάσεις που
απαιτείται αδειοδότηση, η υποχρέωση είναι η παρακολούθηση των όρων και
προδιαγραφών που απορρέουν από την έγκριση.
Η εταιρεία ελέγχεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα από διάφορες αρμόδιες
κρατικές αρχές σε θέματα περιβάλλοντος. Οι υπεύθυνοι περιβάλλοντος γνωρίζουν
ποιες αρχές είναι αρμόδιες για τους ελέγχους, τι μπορούν αυτές να ελέγξουν και με
βάσει ποια Νομοθεσία. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να παρακολουθούνται οι
ενέργειες ελέγχων των αρχών.
Η παρακολούθηση είναι ευθύνη των Υπευθύνων Περιβάλλοντος ή των
στελεχών που εξουσιοδοτήθηκαν απ' αυτούς. Η παρακολούθηση και οι μετρήσεις
γίνονται με τη βοήθεια των σχετικών οδηγιών εργασίας.
Τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή οι υφιστάμενοι ελέγχονται από τους
Υπευθύνους Περιβάλλοντος. Τα αρχεία παρακολούθησης και ελέγχων συλλέγονται
από την επιτροπή περιβάλλοντος και αξιολογούνται.
7.4.2 Μη συμμορφώσεις – Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
Σκοπός είναι η περιγραφή του τρόπου ανάθεσης αρμοδιοτήτων και
κατανομής ευθυνών για το χειρισμό και τη διερεύνηση περιπτώσεων μη
συμμόρφωσης, τη λήψη ενεργειών αντιμετώπισης των εμφανιζόμενων επιπτώσεων
και

την

ενεργοποίηση

και

ολοκλήρωση

κατάλληλων

διορθωτικών

και

προληπτικών ενεργειών. Οποιεσδήποτε διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες
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λαμβάνονται με στόχο την εξάλειψη των αιτιών εμφάνισης μη συμμορφώσεων.
Υπεύθυνοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν περιβαλλοντικά καθήκοντα.
Οι μη συμμορφώσεις εντοπίζονται συνήθως μέσω:


εσωτερικών επιχειρησιακών ελέγχων,



των ανασκοπήσεων του Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης,



εσωτερικών και εξωτερικών περιβαλλοντικών ελέγχων,



επισκέψεων επί τόπου στους χώρους των εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού με τα πρωτόκολλα παρακολούθησης,



εξέτασης σε περίπτωση δυσαρεσκειών και παραπόνων,



ελέγχου των εισερχομένων.

Αν διαπιστωθεί κάποια μη συμμόρφωση, τα αρμόδια τμήματα επεξεργάζονται
σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο προτάσεις με τα απαραίτητα στοιχεία, όπως το
απαραίτητο προσωπικό, χρονική διάρκεια και τα έξοδα των διορθωτικών μέτρων.
Για την υλοποίηση των διορθωτικών μέτρων υπεύθυνο είναι το τμήμα που
προκάλεσε την απόκλιση "μη συμμόρφωση". Ο ΥΠΔ και ο αρμόδιος υπεύθυνος
τμήματος ελέγχουν την αποδοτικότητα των μέτρων.
Είναι δυνατόν να προταθούν επίσης προτάσεις για την αποφυγή τέτοιων
αποκλίσεων

στο

μέλλον.

Τηρούνται

αρχεία

με

τα

αποτελέσματα

των

διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και τροποποιούνται κατάλληλα οι
επηρεαζόμενες διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, εφόσον
απαιτείται.
7.4.3 Περιβαλλοντικά Αρχεία
Σκοπός της διαδικασίας είναι να αποδείξει τεκμηριωμένα ότι το Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία πραγματικά υλοποιείται με
τον τρόπο που αυτό σχεδιάστηκε. Υπεύθυνοι είναι όλα τα στελέχη που έχουν
περιβαλλοντικά καθήκοντα.

7.4.4 Επιθεώρηση ΣΠΔ
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Οι εσωτερικοί περιβαλλοντικοί έλεγχοι έχουν σαν κύριο στόχο τον έλεγχο και
την παρακολούθηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της απόδοσής
του σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των ΕΛΟΤ-ΕΝ-ΙSΟ 14001. Σ' αυτό
το κεφάλαιο καθορίζονται ο προγραμματισμός, η εκτέλεση και η αξιολόγηση των
εσωτερικών ελέγχων για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και η
παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών και μέτρων βελτίωσης που λαμβάνονται
μετά από τη διεκπεραίωση των ελέγχων.
Η Διοίκηση εγκρίνει το πρόγραμμα εσωτερικών ελέγχων και επιλέγει τους
επιθεωρητές και ο ΥΠΔ προγραμματίζει την εκτέλεση έκτακτων απρογραμμάτιστων
εσωτερικών ελέγχων. Ο ΥΠΔ και τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι
αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την οργάνωση και την αξιολόγηση (επεξεργασία) των
εσωτερικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Στα καθήκοντά τους ανήκει και η
εγκατάσταση του προγράμματος των ελέγχων, η οργάνωση της εκπαίδευσης των
εσωτερικών ελεγκτών, καθώς επίσης και η επιτήρηση της εκτέλεσης των ελέγχων
στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα και των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται
στη συνέχεια.
Η

αποτελεσματικότητα

του

Συστήματος

ελέγχεται

/

επιθεωρείται

και

αξιολογείται βάση επιδόσεων των επιθεωρούμενων τομέων ιδιαίτερα αυτών της
προστασίας του περιβάλλοντος (έλεγχοι λειτουργικών διαδικασιών).
Οι εσωτερικοί έλεγχοι αποτελούν ένα σημαντικό βοηθητικό μέσο, όργανο
βελτίωσης και εναρμόνισης των λειτουργικών διαδικασιών.
Το πρόγραμμα ελέγχου, οι περιβαλλοντικές εκθέσεις ελέγχων και οι αναφορές
"μη συμμόρφωσης" και οι διορθωτικές ενέργειες, διατηρούνται από τον Υπεύθυνο
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τα τμήματα που επιθεωρήθηκαν / ή επιθεωρούνται.
Τα

αποτελέσματα

των

εκτελεσθέντων

περιβαλλοντικών

ελέγχων

κοινοποιούνται στη Διοίκηση.

7.5 Ανασκόπηση

Συστήματος

Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης

από τη Διοίκηση (§ 4.6)
Σκοπός της διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο
ανασκοπείται η λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της
εταιρείας. Οι αποφάσεις κατά την ανασκόπηση μπορούν να οδηγήσουν σε
τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με
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στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την προσαρμογή του σε νέα
εμπορικά, οργανωτικά και τεχνολογικά δεδομένα.
Ο Διευθυντής του εργοστασίου εγκρίνει την υλοποίηση των αποφάσεων της
ανασκόπησης.

Η

Επιτροπή

και

ο

Υπεύθυνος

Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης

ενημερώνουν έγκαιρα πριν τη συνάντηση, τους συμμετέχοντες, συγκαλούν έκτακτη
συνάντηση ανασκόπησης, έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης των
αποφάσεων της ανασκόπησης και τηρούν τα σχετικά αρχεία.
O ΥΠΔ σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
συντάσσει μία φορά το χρόνο την Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση , που βασίζεται
στην ανάλυση των παρακάτω:
περιβαλλοντικές επιδόσεις και αποτελέσματα των επιθεωρήσεων του



Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
αξιολόγηση



των

διορθωτικών

ενεργειών

που

υλοποιήθηκαν

για

την

αντιμετώπιση προηγούμενων μη συμμορφώσεων,


αποτελέσματα προηγούμενων ανασκοπήσεων,



ενστάσεις των ενδιαφερομένων μερών,



πορίσματα των επιθεωρήσεων του φορέα πιστοποίησης,



πρόοδος των προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης τεχνολογικές και
εμπορικές τάσεις με πιθανές επιπτώσεις στην περιβαλλοντική πολιτική.
Στο τέλος της Περιβαλλοντικής έκθεσης διατυπώνονται:

-

Προτάσεις στα προαναφερθέντα θέματα (π.χ. προτάσεις για διορθωτικές
ενέργειες που αφορούν το Περιβαλλοντικό Σύστημα κ.α.).

-

Γενικά σχόλια για τη συνολική απόδοση του Συστήμα τος Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και προτάσεις για τη βελτίωση του.
Η

τακτική

συνάντηση

ανασκόπησης

του

Συστήματος

Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση σε ημερομηνία που ορίζει ο ΥΠΔ σε
συνεργασία με την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Έκτακτη συνάντηση ανασκόπησης συγκαλείται μετά από πρωτοβουλία του
Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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προτάσεις σχετικά με αλλαγές στην οργανωτική ή / και λειτουργική δομή
της οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανακατανομή ευθυνών και
αρμοδιοτήτων,



εντοπισμού δυσλειτουργιών και προβλημάτων στο εφαρμοζόμενο σύστημα,



σε περίπτωση που εντοπιστεί αλλαγή / μεταβολή στη νομοθεσία, η οποία
επηρεάζει ή / και τροποποιεί την περιβαλλοντική πολιτική της .

Στη συνάντηση ανασκόπησης εκτός του ΥΠΔ και των μελών της Επιτροπής
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συμμετέχουν:



ο Γενικός Διευθυντής,



ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών,



ο Τεχνικός Ασφάλειας,



ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,



ο ΥΔΠ

Στα θέματα της συνάντησης ανασκόπησης περιλαμβάνονται ως πάγια η
αξιολόγηση των εκκρεμοτήτων από την προηγούμενη ανασκόπηση, ο καθορισμός
και η αξιολόγηση νέων στόχων και συνολική απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και προτάσεις για τη βελτίωσή του.
Η Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος
κατά την ανασκόπηση και μελετώνται τα υποβληθέντα στοιχεία και προτάσεις,
εξάγονται συμπεράσματα και λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.
Μπορούν να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση του
εφαρμοζόμενου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την αναθεώρηση της
περιβαλλοντικής πολιτικής.
Για την αξιολόγηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξετάζονται:


η ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISΟ 14001 από το σύστημα,



η συμμόρφωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την πολιτική,
τους σκοπούς και τους στόχους της.

Για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής εξετάζονται:


τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία,



απόψεις των ενδιαφερομένων μερών,
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αλλαγές στα προϊόντα και τις δραστηριότητες της εταιρείας,



νέα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα.

Τα συμπεράσματα, οι αποφάσεις, οι απαιτούμενες ενέργειες και οι αρμόδιοι για
την υλοποίηση τους καταγράφονται στο έντυπο Ανασκόπηση του Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο στη συνέχεια προωθείται προς έγκριση στο
Γενικό Διευθυντή. Τα πρακτικά προσυπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες.
Η επιτροπή περιβάλλοντος κοινοποιεί στο προσωπικό τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις της προηγούμενης περιόδου και τα πρακτικά της Ανασκόπησης. Την
ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης φέρει ο ΥΠΔ μαζί με την Επιτροπή
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Οι αποφάσεις που ελήφθησαν αναφορικά με το Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης μπορούν να οδηγήσουν στην:
•

τροποποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών

•

αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής

•

κατάρτιση ή /και αναθεώρηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, φέρει την ευθύνη τήρησης των
αρχείων της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση που περιλαμβάνουν τα Πρακτικά
Συναντήσεων Ανασκόπησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τις Ετήσιες
Περιβαλλοντικές Εκθέσεις Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών.



Ανασκόπηση έτους 2001

1.

Περιβαλλοντικές Επιδόσεις
Από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις προκύπτει ότι οι περιβαλλοντικές

επιδόσεις

στο

συγκεκριμένο

χρόνο

εφαρμογής

των

περιβαλλοντικών

προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές:
- Μειώθηκε η κατανάλωση νερού μετά τις εφαρμογές των περιβαλλοντικών
προγραμμάτων.
- Μειώθηκε το επίπεδο ρύπων στα υγρά απόβλητα.
- Βελτιώθηκε σημαντικά το σύστημα συγκέντρωσης και διάθεσης των στερεών
αποβλήτων.
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2.

Αξιολόγηση προηγούμενων διορθωτικών ενεργειών

3.

Αποτελέσματα προηγούμενων ανασκοπήσεων

4.

Ενστάσεις των ενδιαφερόμενων μερών

5.

Πορίσματα των επιθεωρήσεων του φορέα πιστοποίησης

6.

Πρόοδος των προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
Η

πρόοδος

των

προγραμμάτων

περιβαλλοντικής

διαχείρισης

είναι

ικανοποιητική. Όλα τα προγράμματα είναι εντός των χρονικών ορίων που είχαν
καθορισθεί και όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση τους,
αντιμετωπίσθηκαν και προγραμματίσθηκαν άμεσα.
7.

Τεχνολογικές και εμπορικές τάσεις με πιθανές επιπτώσεις στην
περιβαλλοντική πολιτική

8.

Προτάσεις-σχόλια
Κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής

διαχείρισης,

επεδείχθη

από

το

εμπλεκόμενο

προσωπικό

ικανοποιητική

συμμετοχή και αποδοχή των απαιτήσεων του συστήματος. Με τη συνεχή
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση τόσο του μόνιμου αλλά και του εποχιακού
προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα πιστεύεται ότι οι στόχοι που τίθενται
από την διοίκηση θα ικανοποιηθούν.



Ανασκόπηση έτους 2002

1.

Περιβαλλοντικές επιδόσεις
Αυτό που προκύπτει από την ανασκόπηση του συστήματος για τη

δεύτερη χρονιά εφαρμογής του, είναι ότι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της
μονάδος είναι πολύ ικανοποιητικές.
- Μειώθηκε το επίπεδο των ρύπων στα υγρά απόβλητα, έτσι ώστε τα
αποτελέσματα του COD να είναι σύμφωνα με τα όρια που ορίζει η
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας.
- Συνεχίστηκαν οι επενδύσεις στο βιολογικό καθαρισμό.

112

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 & η εφαρμογή του στη βιομηχανία τροφίμων

- Μειώθηκε η κατανάλωση νερού κατά μέσο όρο περίπου 20%.
- Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην λειτουργία της μονάδας compost και στην
ενημέρωση και γνωριμία των συνεταιριστών, αλλά και ανεξάρτητων φορέων
με τη χρήση του και τις θετικές για το περιβάλλον επιπτώσεις.
- Εκδόθηκαν διαφημιστικά φυλλάδια και εστάλησαν σε παραγωγούς και
οργανώσεις. Τα αποτελέσματα της χρήσης του θα φανούν σταδιακά.
- Βελτιώθηκε σημαντικά το σύστημα συγκέντρωσης και διάθεσης στερεών
αποβλήτων.
2.

Αξιολόγηση προηγούμενων διορθωτικών ενεργειών

3.

Αποτελέσματα προηγούμενων ανασκοπήσεων

4.

Ενστάσεις των ενδιαφερόμενων μερών
Δεν υπήρξαν. Αντίθετα, σε δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, τονίστηκε η

μείωση των ρύπων στον βιολογικό καθαρισμό και η επίτευξη των Νομοθετικών
ορίων.
5.

Πορίσματα των επιθεωρήσεων του φορέα πιστοποίησης
Από τον φορέα πιστοποίησης τονίστηκε η ανάγκη βελτίωσης της

συγκέντρωσης των υγρών αποβλήτων (χρησιμοποιούμενων λαδιών και
μαζούτ).
6.

Πρόοδος των προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
Η πρόοδος των προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης προχωράει

βάσει του προγράμματος.
7.

Τεχνολογικές και εμπορικές τάσεις με πιθανές επιπτώσεις στην
περιβαλλοντική πολιτική

8.

Προτάσεις-σχόλια
Τα συμπεράσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Τόσο το μόνιμο προσωπικό,

αλλά και το εποχιακό ευαισθητοποιούνται ολοένα και περισσότερο στο θέμα
εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων. Με τη συνεχή εκπαίδευση οι
στόχοι της διοίκησης θα ικανοποιηθούν.
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ρύπανση / μόλυνση του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες,
δεν μπορεί να αποτραπεί με απλή υπακοή και συμμόρφωση με τις εκάστοτε
νομοθετικές ρυθμίσεις. Η καθημερινή πρακτική έχει δείξει ότι ένας απλός
συμβιβασμός με τους ισχύοντες κανονισμούς απέχει από το να θεωρηθεί ως
ολοκληρωμένη λύση που θα εγγυούνταν την προστασία του περιβάλλοντος. Η
θέσπιση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει συμβάλλει κατά πολύ
στην ανάπτυξη προληπτικής δράσης, στην παραγωγική διαδικασία των βιομηχανιών,
αλλά και στις διοικητικές και οργανωτικές δομές τους, με στόχο την ελαχιστοποίηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους, αλλά και την
εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, στα πλαίσια μιας αειφόρου-βιώσιμης
ανάπτυξης.
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του
Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 στην υπό μελέτη βιομηχανία
επεξεργασίας τροφίμων.
Η εταιρεία έχει μία συνειδητοποιημένη και υπεύθυνη πορεία και δράση, όσον
αφορά θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας, έχοντας εγκαταστήσει και εφαρμόσει το
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001. Το γεγονός ότι το 98% περίπου
των πωλήσεων απευθύνεται στην αγορά του εξωτερικού, καθιστά αναγκαία τη χρήση
και εφαρμογή των συστημάτων αυτών, προκειμένου να αποδεικνύεται η φιλική προς
το περιβάλλον δράση της εταιρείας και η εξασφάλιση της ποιότητας των
δραστηριοτήτων και προϊόντων της.
Η αξιολόγηση της εφαρμογής του ISO 14001, θα γίνει όσον αφορά τη δομή
του, την απόδοσή του και τα οφέλη της εταιρείας από αυτό. Η εταιρεία έχοντας
καθορίσει την περιβαλλοντική πολιτική της προχωρά στο σχεδιασμό, ορίζοντας
διεργασίες για τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών πλευρών της, των νομοθετικών
απαιτήσεων, τον καθορισμό περιβαλλοντικών σκοπών, στόχων και περιβαλλοντικών
προγραμμάτων, για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ειδικά για τις νομοθετικές
απαιτήσεις, αξιόλογη είναι η ενσωμάτωση της νομοθεσίας, σε κάθε περιβαλλοντικό
πρόγραμμα ξεχωριστά και όχι η καταχώρησή της, ως ένα ανεξάρτητο εγχειρίδιο,
καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την αναζήτηση της εκπλήρωσης των νομοθετικών
απαιτήσεων σε περίπτωση αλλαγής των προγραμμάτων ή εισαγωγής καινούριων
διεργασιών σε αυτά. Μετά το σχεδιασμό ακολουθεί η εφαρμογή και η λειτουργία του

114

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 & η εφαρμογή του στη βιομηχανία τροφίμων

συστήματος, ο έλεγχος των προγραμμάτων, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις και η
εκτίμηση του συστήματος μέσω της ανασκόπησης, δημιουργώντας έτσι έναν κύκλο
συνεχούς βελτίωσης.
Η εγκατάσταση του προτύπου ποιότητας ISO 9001 και η γνώση του τρόπου
εφαρμογής διαχειριστικών εργαλείων αποτέλεσε βασικό στοιχείο στην εφαρμογή του
ISO 14001. Πολλές από τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
είναι διαδικασίες που ήδη είχε εφαρμόσει η εταιρεία στα πλαίσια της εγκατάστασης
του ISO 9001 και επομένως ο τρόπος λειτουργίας τους ήταν ήδη γνωστός.
Η εταιρεία έχει πλέον ένα διαχειριστικό εργαλείο, για τον έλεγχο της
περιβαλλοντικής της απόδοσης, το οποίο δεν υποκαθιστά τις νομοθετικές απαιτήσεις,
αλλά δίνει τις βάσεις για συνεχή βελτίωση, μέσω οργανωμένης δομής αρχείων,
ιεράρχησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, αναζήτησης βέλτιστων λύσεων για την
αντιμετώπιση

των

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων,

δημιουργίας

επικοινωνιακής

πολιτικής, εσωτερικής και εξωτερικής και καλύτερης λειτουργικότητας του τομέα της
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η εταιρεία διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά θέματα που
αφορούν τη λειτουργία της με συστηματικό τρόπο και υιοθετεί εκείνες τις πρακτικές
για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, που συγχρόνως ωφελούν
περισσότερο και την επιχειρησιακή της απόδοση.
Τα οφέλη της εταιρείας συνοψίζονται παρακάτω:
•

Οικονομικά οφέλη από την αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων και
διάθεση του compost ως εδαφοβελτιωτικού, από την ανακύκλωση νάυλον,
χαρτοσακουλών, χαρτοκιβωτίων, μεταλλικών κουτιών και από την αποφυγή
προστίμων.

•

Περιβαλλοντικά οφέλη, από τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων προς
διάθεση

(ανακύκλωση συσκευασιών και οργανική ανακύκλωση), προστασία

του αποδέκτη των υγρών αποβλήτων, μείωση κατανάλωσης φυσικών πόρων,
προστασία εδάφους από μόλυνση λόγω διαρροών.
•

Η εταιρεία μέσω του προτύπου έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει και να
επιλύσει τα προβλήματα που εμφανίζονται, προλαμβάνοντας την παρέμβαση
των εξωτερικών φορέων

•

Μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης, το εργατικό δυναμικό καταρτίζεται,
ευαισθητοποιείται σε περιβαλλοντικά θέματα και εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη
συμμετοχή

στις

δραστηριότητες

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Η εταιρεία ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των διεθνών αγορών στις οποίες

•

απευθύνεται κυρίως και βελτιώνει τη δημόσια εικόνα της (δημοσιεύματα στον
τοπικό τύπο αναφέρονται στην περιβαλλοντική δράση της).
Εξασφαλίζεται η συνεχής περιβαλλοντική, οικονομική και λειτουργική βελτίωση

•

της εταιρείας.
Συμπεραίνεται επομένως ότι τα αποτελέσματα εφαρμογής του ISO 14001 είναι
θετικά για την εταιρεία, για το κοινωνικό σύνολο με την ικανοποίηση των περιβαλλοντικά
συνειδητοποιημένων καταναλωτών, αλλά και για το φυσικό περιβάλλον για το οποίο
εγγυάται η προστασία του.
Είναι αναγκαία επομένως η συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων εγκατάστασης
ενός ΣΠΔ από τις επιχειρήσεις και η άμεση εφαρμογή του. Για να γίνει αυτό απαιτούνται
διαδικασίες ενίσχυσης και παροχής κινήτρων οι οποίες θα δράσουν ως καταλύτης για τη
διευρυμένη εφαρμογή και ευρύτερη αποδοχή των ΣΠΔ. Τα κίνητρα αυτά μπορεί να
προκύψουν είτε:14

•

από τους μηχανισμούς της αγοράς, που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στο
οποίο εγκλιματίζονται οι επιχειρήσεις, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές και να
διευρύνουν το πλαίσιο διασύνδεσής τους στην αγορά είτε

•

από θεσμικά κίνητρα υποστήριξης (μέτρα υποστήριξης, ενημέρωσης και δομές
παροχής

τεχνικής

διασφαλίζοντας

τη

βοήθειας

και

δυνατότητα

ευαισθητοποίησης
χρηματοδότησης

του
ειδικών

κοινού)

είτε

επενδύσεων

προστασίας περιβάλλοντος.
Θα τεθούν έτσι οι βάσεις για την αρχική καθιέρωση των συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου για την οικειοθελή
ένταξη των επιχειρήσεων.
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