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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με το τέλος του 20ου αιώνα η ανθρωπότητα έχει ήδη κατορθώσει να γευθεί τους 
καρπούς της βιομηχανικής επανάστασης και της επανάστασης της πληροφορικής. Η 
άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής και η συνεχής αύξηση της παγκόσμιας 
κατανάλωσης, που συντελείται κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει επιτρέψει 
σημαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου κυρίως των δυτικών οικονομιών. Καθώς 
πλησιάζουμε στον 21ο αιώνα, τα αποτελέσματα της ανάπτυξης της ανθρωπότητας 
αρχίζουν να ασκούν έντονες πιέσεις στην ευστάθεια του οικοσυστήματος του 
πλανήτη.

Άμεση συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι και η αυξανόμενη πίεση της κοινωνίας 
στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις, που αποτελούν τη σημαντικότερη αιτία της 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης, για βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. 
Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες έγιναν σημαντικά βήματα προόδου στην 
κατεύθυνση της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων, γεγονός που οδήγησε σε λιγότερα απόβλητα και εκπομπές ανά 
μονάδα παραγωγής. Η βελτίωση αυτή όμως ισοσταθμίζεται τόσο από την αύξηση 
των επιπέδων παραγωγής όσο και από την ραγδαία ανάπτυξη των μέχρι τώρα 
υποανάπτυκτων περιοχών του πλανήτη.

Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις δέχονται τις σημαντικές πιέσεις του διεθνούς πλέον 
ανταγωνισμού. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών οδηγεί σε μείωση των 
προστατευτικών κρατικών μέτρων, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την αύξηση του 
ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις πλέον καλούνται να ανταγωνιστούν με επιχειρήσεις 
αναπτυσσόμενων κρατών, στα οποία οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
επιχειρήσεων ίσως και να μην αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα για τις 
επιχειρήσεις. Συνεπώς η ανάγκη περικοπής του λειτουργικού κόστους της 
επιχείρησης φαίνεται να γίνεται περισσότερο επιτακτική στο προσεχές μέλλον.

Οι πιέσεις αυτές δημιουργούν αντικρουόμενες ανάγκες στο εσωτερικό των 
επιχειρήσεων. Οι περιβαλλοντικές πιέσεις οδηγούν σε πιο απαιτητικές 
περιβαλλοντικές νομοθεσίες, η εκπλήρωση των οποίων συνεπάγεται αύξηση του 
κόστους των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά η αύξηση του ανταγωνισμού σε 
όλα τα επίπεδα συνεπάγεται εντονότερη ανάγκη για κερδοφορία της επιχείρησης και 
συνεπώς για μείωση του κόστους προστασίας του περιβάλλοντος. Οι 
αντικρουόμενες απαιτήσεις αντιμετωπίζονται συνήθως από τις επιχειρήσεις με την 
επίτευξη του ελάχιστου αναγκαίου βαθμού συμμόρφωσης και την αντίθεσή τους 
απέναντι στις κινήσεις βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
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Η πρόκληση των επιχειρήσεων για τα επόμενα χρόνια είναι η σύνδεση των δύο 
φαινομενικά αντικρουόμενων στόχων : προστασία του περιβάλλοντος και αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις σήμερα καλούνται να μειώσουν το επίπεδο 
των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, γεγονός που απαιτείται για τη διατήρηση 
του φυσικού οικοσυστήματος, με τη μικρότερη δυνατή μείωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους και της κερδοφορίας τους. Καλούνται δηλαδή να πετύχουν 
το στόχο της οικολογικής και οικονομικής αποδοτικότητας “eco-efficiency”.

Ο ορισμός του όρου “eco-efficiency”, όπως δόθηκε από το Παγκόσμιο 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (World Business Council for 
Sustainable Developement) είναι : “Η παροχή σε ανταγωνιστικές τιμές προϊόντων 
και υπηρεσιών, που ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες, με ταυτόχρονη 
προοδευτική μείωση των οικολογικών επιπτώσεων και της κατανάλωσης φυσικών 
πόρων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σε επίπεδα σύμφωνα με τις 
δυνατότητες της γης". Η σημαντική διαφοροποίηση που προκύπτει από τον ορισμό 
αυτό είναι η ίση έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στην 
περιβαλλοντική επίδοσή τους.

Μέχρι σήμερα, η έμφαση της προσπάθειας προστασίας του περιβάλλοντος 
τοποθετούνταν στην εκ των υστέρων αντιμετώπιση της μόλυνσης, στηριζόμενοι σε 
end-of-pipe μεθόδους επεξεργασίας. Η τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού και 
διεργασιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδηγεί σε 
αύξηση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. Παράλληλα η αύξηση της 
δυναμικότητας της επιχείρησης ή η επιβολή αυστηρότερων περιβαλλοντικών ορίων 
συνεπάγεται την ανάγκη νέων επενδύσεων στον τομέα των αντιρρυπαντικών 
διεργασιών. Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση στηρίζεται στην χρήση της τεχνολογίας 
για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, χωρίς να υπάρχει 
τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας ή των πρακτικών διοίκησης.

Πρόσφατα άρχισε να συντελείται στροφή του τρόπου αντιμετώπισης των 
περιβαλλοντικών θεμάτων. Το ενδιαφέρον σταδιακά μεταφέρεται από την 
αντιμετώπιση της ρύπανσης στο τέλος της διεργασίας στην μείωσή της στην πηγή 
πρόκλησή της. Η προσπάθεια μείωσης αυτή συνοδεύεται από τροποποίηση των 
πρακτικών διοίκησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης της επιχείρησης. Τα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση των 
πρακτικών διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων με έμφαση στην αύξηση της 
καινοτομίας, της αποτελεσματικότητας και της προσαρμοστικότητας του 
οργανισμού.
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Ειδικότερα, τα τρία αυτά χαρακτηριστικά αποτελούν τον πυρήνα της 
ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Σύμφωνα με Ευρωπαϊκό οργανισμό1, τα κύρια 
στοιχεία που αποτελούν την ανταγωνιστικότητα είναι : (ί) καινοτουία. δηλαδή η 
ικανότητα της επιχείρησης να αναπτύσσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να τα 
εκμεταλλεύεται αποτελεσματικά (ϋ) λειτουονική αποδοτικότητα. δηλαδή η ικανότητα 
της επιχείρησης να παράγει τα προϊόντα ή υπηρεσίες στα καλύτερα επίπεδα τιμής, 
ποιότητας και ευελιξίας (ίϋ) ποοσαουοστικότητα. δηλαδή η ικανότητα προσαρμογής 
και εκμετάλλευσης των βασικών και απροσδόκητων αλλαγών του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος.

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν τις βάσεις τους στις αρχές της 
διοίκησης ολικής ποιότητας. Ως τέτοια συντελούν στην καλλιέργεια της καινοτομίας, 
της αποδοτικότητας και της προσαρμοστικότητας στις πρακτικές διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών θεμάτων. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και ταυτόχρονα στη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης. Η ραγδαία διάδοση της χρήσης των 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης αποδεικνύει την αναγνώριση των 
παραπάνω παραγόντων από πλευράς των επιχειρήσεων. Η παρούσα διπλωματική 
εργασία επιχειρεί να εξετάσει την επίδραση των συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης στην λειτουργία της επιχείρησης, όσο και την δυνατότητά τους να 
αποτελέσουν όχημα για βιώσιμη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
επιχειρήσεων.

1.1 Σκοπός και δομή εργασίας

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των θεμάτων 
των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) και των προτύπων τους. 
Ειδικότερα διερευνάται ο βαθμός διάδοσης και οι τάσεις αποδοχής των συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και των προτύπων τους στις παγκόσμιες αγορές. 
Επίσης διερευνώνται τα κύρια οφέλη και τα κόστη, τα οποία είναι συνυφασμένα με 
την εγκαθίδρυση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τέλος, επιδιώκεται ο 
εντοπισμός των κυριοτέρων κινήτρων και εμποδίων για την εφαρμογή των 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι κύριες θεματικές ενότητες της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι:

1 Union of Industrial and Employers’ Confederation of Europe
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• Βιβλιογραφική ανασκόπηση αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών θεμάτων - 
επιχείρησης.

• Παρουσίαση των βασικών γνώσεων σχετικά με τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων 
(ISO) και των διαδικασιών ανάπτυξης των προτύπων.

• Παρουσίαση της σημερινής παγκόσμιας κατάστασης ως προς την διάδοση και 
αποδοχή του προτύπου ISO 14000.

• Παρουσίαση των εναλλακτικών προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
σύγκρισή τους.

• Οφέλη και κόστη των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

• Εντοπισμός των βασικών σημείων - αρχών των συστημάτων περιβαλλοντικής 
εφαρμογής.

• Εντοπισμός των κύριων ανασταλτικών παραγόντων και των κινήτρων για την 
εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

• Παρουσίαση Case Studies εφαρμογής περιβαλλοντικών προτύπων.

Αρχικά γίνεται ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Στην ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας αρχικά γίνεται παρουσίαση των απόψεων του επιχειρηματικού 
κόσμου και των κρατικών φορέων γύρω από τα θέματα των συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιβάλλοντος γενικότερα και δίνονται στοιχεία 
από σχετικές έρευνες. Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα οικονομικών 
ερευνών σχετικά με την συσχέτιση της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
με την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς και με τον αντίκτυπο των 
βελτιώσεων της περιβαλλοντικής επίδοσης στις χρηματιστηριακές αγορές. Ακόμη 
παρουσιάζεται η επίδραση των περιβαλλοντικών θεμάτων στα προϊόντα και 
αναλύεται η δυνατότητα περιβαλλοντικής διαφοροποίησης των προϊόντων.

Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των γενικών στοιχείων που αφορούν στον Διεθνή 
Οργανισμό Προτύπων (ISO) . Στην ενότητα αυτή δίνονται πληροφορίες για την 
ιστορική διαδρομή του και την δομή του οργανισμού προτύπων. Ακολούθως 
δίνονται πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάπτυξης ενός προτύπου καθώς 
και το ιστορικό ανάπτυξης των προτύπων της σειράς ISO 14000. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη διάδοση των συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και των διαφόρων προτύπων EMS. Τα στοιχεία αναλύονται κατά 
γεωγραφική περιοχή και κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
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Ακολουθεί η παρουσίαση των πιο διαδεδομένων προτύπων και προγραμμάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, με σκοπό την καταγραφή των κύριων 
χαρακτηριστικών. Ακολούθως, γίνεται σύγκριση των προτύπων, που παρουσιάζουν 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η παρουσίαση γίνεται ανάμεσα στα πρότυπα ISO 
14001, BS 7750 και EMAS και εντοπίζονται οι κυριότερες διαφορές και ομοιότητες 
των συγκεκριμένων προτύπων.

Τα κόστη και οι ωφέλειες των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης αναλύονται 
στη συνέχεια. Έχοντας ήδη παρουσιάσει τα διάφορα πρότυπα και τον τρόπο 
λειτουργίας, επιχειρείται ο εντοπισμός των ωφελειών και των κοστών των 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αρχικά εντοπίζονται και καταγράφονται 
οι κυριότεροι παράγοντες κόστους και τα σημαντικότερα οφέλη, τα οποία σχετίζονται 
με την εγκαθίδρυση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μετά την ποιοτική 
καταγραφή επιχειρείται η ποσοτικοποίηση της ανάλυσης και σύνδεσης των 
παραγόντων με τα διάφορα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Ακολούθως 
παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, πάνω στις οποίες στηρίζονται τα συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και η συσχέτισή τους με τις αρχές της διοίκησης ολικής 
ποιότητας. Τέλος παρουσιάζονται τα κύρια βήματα, τα οποία απαιτούνται για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος EMS.

Ακολούθως παρουσιάζονται τα κίνητρα και τα εμπόδια, που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις σε σχέση με την εγκαθίδρυση συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Στο τμήμα αυτό της εργασίας γίνεται καταγραφή των παραγόντων, που 
ενισχύουν ή αποθαρρύνουν την εγκαθίδρυση ενός EMS, κάνοντας διάκριση ως 
προς την πηγή προέλευσή τους. Διακρίνονται οι παράγοντες του εσωτερικού 
περιβάλλοντος, επάνω στους οποίους η επιχείρηση έχει έλεγχο, καθώς και 
εξωτερικού περιβάλλοντος, στο οποίο επιδρούν κυρίως κυβερνήσεις φορείς 
εκπροσώπησης επιχειρήσεων, η κοινωνία κλπ. Στο σημείο αυτό επιχειρείται και η 
καταγραφή ορισμένων από τους ειδικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, γίνεται μεταφορά των εμπειριών οργανισμών που έχουν εφαρμόσει 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος. Η 
επιλογή των οργανισμών έχει γίνει έτσι ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς 
το κλάδο οικονομικής δραστηριότητας αλλά και ως προς το μέγεθος της 
επιχείρησης. Τα παρουσιαζόμενα Case Studies στηρίζονται σε αναφορές των ίδιων 
των εταιρειών, στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος του οργανισμού NSF 
International. Σκοπός του πιλοτικού προγράμματος ήταν η αξιολόγηση των
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συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και η απόκτηση και μεταφορά εμπειρίας 
γύρω από την διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής τέτοιων συστημάτων.

11



2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

2.1 Γενικά

Στο τμήμα αυτό γίνεται ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Η πρώτη ενότητα 
παρουσιάζει την στάση των επιχειρήσεων απέναντι στα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται οι θέσεις διαφόρων επιχειρήσεων, οι 
τάσεις που επικρατούν, οι θέσεις ορισμένων κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών και 
απαριθμούνται οι κύριοι προβληματισμοί που αφορούν στα πρότυπα συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι επόμενες δύο ενότητες της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ασχολούνται με την 
επίδραση που έχουν τα περιβαλλοντικά θέματα στην λειτουργία της επιχείρησης. 
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι κυριότερες απόψεις και έρευνες σχετικά με 
την επίδραση των περιβαλλοντικών θεμάτων στην οικονομική επίδοση της 
επιχείρησης. Συζητώνται τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών και προσδιορίζεται 
η αποτίμηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης από τις χρηματαγορές.

Στην τελευταία ενότητα αναλύεται η επίδραση που έχουν τα περιβαλλοντικά θέματα 
επάνω στα προϊόντα. Παρουσιάζονται οι κύριες αρχές για την εφαρμογή 
επιτυχημένης περιβαλλοντικής διαφοροποίησης των προϊόντων. Στην συνέχεια 
αναλύονται οι ειδικοί παράγοντες που ισχύουν για τις κατηγορίες των βιομηχανικών 
και καταναλωτικών προϊόντων.

2.2 EMS και στάση επιχειρήσεων

2.2.1 Διάδοση στην Ευρώπη και στην Αυεοική

Η αποδοχή των διεθνών προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης παρουσιάζει 
σημαντικές διαφοροποιήσεις. Η αντίληψη για τα πρότυπα συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, κυμαίνεται, από προϋπόθεση για επιχειρηματική 
δραστηριότητα στη Γερμανία, έως εργαλείο για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών 
νομοθεσιών σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες [42]. Σύμφωνα με την Sissel Κ. 
υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για τον διαφορετικό 
βαθμό αποδοχής των προτύπων. Έτσι στην Γερμανία υπάρχει η ελπίδα ότι θα 
υπάρξει η δυνατότητα τροποποιήσεων του υπάρχοντος αυστηρού περιβαλλοντικού 
καθεστώτος. Η ελπίδα αυτή έχει οδηγήσει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων σε 
πιστοποίηση ως προς το EMAS ή το ISO 14001 [42] . Παράλληλα, στην Ευρώπη
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υπάρχει μεγαλύτερη απαίτηση από προμηθευτές ή πελάτες για την ύπαρξη 
πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης [41].

Αντίθετα, στις Η.Π.Α. φαίνεται να υπάρχει σε εξέλιξη ένα παιχνίδι τακτικής ανάμεσα 
στις επιχειρήσεις και τους κρατικούς φορείς περιβαλλοντικής προστασίας. Σύμφωνα 
με το μέλος της αμερικάνικης εκπροσώπησης στην ανάπτυξη του ISO 14000 
Joseph Cascio, οι αμερικάνικες επιχειρήσεις υιοθετούν μια στάση αναμονής γύρω 
από την υιοθέτηση των προτύπων των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Φαίνεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, “να μην έχουν ξεκαθαριστεί οι δυνάμεις, οι 
οποίες θα κινητοποιήσουν τις αμερικάνικές επιχειρήσεις για την εφαρμογή των 
προτύπων, όπως για παράδειγμα η ευελιξία του ελεγκτικού συστήματος, η πίεση 
των καταναλωτών, το διεθνές εμπόριο ή κάτι άλλο” [42].

Η ίδια άποψη υποστηρίζεται και από τον Α. Μ. Thayer [47], Σύμφωνα με τις γνώμες 
των διαφόρων συμβούλων αμερικάνικων επιχειρήσεων και από τα δεδομένα, 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι αμερικάνικες επιχειρήσεις ενημερώνονται γύρω 
από το θέμα των προτύπων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, διενεργούν 
αξιολογήσεις των υπαρχόντων συστημάτων και προχωρούν σε κινήσεις 
προσαρμογής στις απαιτήσεις των προτύπων. Παρόλα αυτά δεν φαίνονται 
διατεθειμένες για την πλήρη εφαρμογή των προτύπων και την πιστοποίηση των 
συστημάτων τους. Σύμφωνα με τις απόψεις που παρατίθενται στο άρθρο, δεν 
υπάρχουν σαφής κινητήριες δυνάμεις προς την κατεύθυνση της πλήρους αποδοχής 
και της πιστοποίησης. Παράλληλα υποστηρίζεται η άποψη πως υπάρχει μικρή πίεση 
από την αγορά για την υιοθέτηση των προτύπων, ενώ θεωρούν ότι οι κυβερνήσεις 
και το διεθνές εμπόριο είναι δυνατόν να αποδειχθούν στο μέλλον το σημαντικότερο 
κίνητρο.

Όσον αφορά την άποψη για τις ωφέλειες των συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, αυτή φαίνεται να είναι θετική. Σύμφωνα με έρευνα [43] σε 115 
αμερικάνικες επιχειρήσεις με πωλήσεις άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων 
προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα :

• 62 % των επιχειρήσεων θεωρούν, ότι η πιστοποίηση των επιχειρήσεων ως προς 
ISO 14001, είναι κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης.

• 70 % των ερωτηθέντων πιστεύουν, ότι η πιστοποίηση ως προς το πρότυπο 
χρησιμεύει για την απόδειξη της υπευθυνότητας της επιχείρησης απέναντι στα 
περιβαλλοντικά θέματα.
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• 61 % των επιχειρήσεων θεωρούν ότι επιτυγχάνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
σε ορισμένες αγορές.

• 45 % πιστεύει ότι η μη πιστοποίηση της επιχείρησης ως προς ISO 14001 ή άλλο 
περιβαλλοντικό πρότυπο θα αποτελέσει εμπόδιο εισόδου σε κάποιες αγορές.

• 35 % των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η εφαρμογή των προτύπων συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης βελτιώνει την ποιότητα και μειώνει το λειτουργικό 
κόστος.

• Τέλος 50 % των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν έχουν συγκρίνει τα δικά τους 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης με τις απαιτήσεις των προτύπων.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός 
αποδοχής των προτύπων, αλλά ταυτόχρονα εξελίσσεται και ένα παιχνίδι τακτικής 
ανάμεσα σε επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες 
επιχειρήσεις προετοιμάζονται για την περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η 
πιστοποίησή τους ως προς κάποιο πρότυπο.

2.2.2 EMAS/ISQ14001/BS 7750

Τα τρία διαφορετικά πρότυπα δημιουργούν πρόβλημα επιλογής και σημείο 
συζήτησης, σχετικά με το πιο πρότυπο πρέπει να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση. 
Σύμφωνα με όλη τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, τα πρότυπα ISO 14001 και BS 7750 
φαίνεται να έχουν κοινές αρχές. Αντίθετα το EMAS προχωράει ακόμη περισσότερο 
με την απαίτηση για ετήσια ανεξάρτητα πιστοποιημένη περιβαλλοντική δήλωση [41]. 
To EMAS στην Ευρώπη φαίνεται να παρουσιάζει πλεονεκτήματα σύμφωνα με τις 
απόψεις των συμβούλων των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ειδικότερα στην 
Γερμανία, όπου υπάρχουν ελπίδες για μεταβολή στο πλαίσιο περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης, οι επιχειρήσεις δεν είναι διαθέσιμες να “ρισκάρουν” και να 
προχωρήσουν χωρίς το EMAS [34], [41]. Όμως σύμφωνα με τον Scott A. [40], οι 
σύγχρονες εξελίξεις φαίνεται να απειλούν να θέσουν το EMAS στο περιθώριο. 
Ενδεικτικά αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το 1997 να 
τροποποιήσει την οδηγία, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτεοος βαθμός συσχέτισης 
με το πρότυπο ISO 14001. Ακόμη υποστηρίζει ότι ανεξάρτητα από την αξία του 
προτύπου, το ISO 14001 παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της διεθνούς 
αποδοχής σε μεγαλύτερο βαθμό από το Ευρωπαϊκό πρότυπο. Παράλληλα εκφράζει 
την άποψη ότι το μέλλον του Ευρωπαϊκού προτύπου είναι δυσοίωνο, εάν δεν 
συνδυαστεί με κίνητρα προς τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν την εφαρμογή του.
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Όσον αφορά το ζήτημα της περιβαλλοντικής δήλωσης, υπάρχουν διαφορετικές 
απόψεις από τους υποστηρικτές κάθε προτύπου. Η κύρια κριτική απέναντι στο 
πρότυπο ISO 14001 είναι, πως το πρότυπο είναι λιγότερο δημοκρατικό από όσο θα 
έπρεπε [42]. Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαϊκοί κυρίως κύκλοι πιστεύουν ότι τα εξωτερικά 
ενδιαφερόμενο μέρη δεν έχουν αρκετή πληροφόρηση σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης. Επίσης, φαίνεται να πιστεύουν πως 
στην ανάπτυξη του προτύπου ISO 14001 δεν διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο 
παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, όπως η κοινωνία, οι 
περιβαλλοντικές ομάδες κλπ.

Τέλος ασκείται κριτική γύρω από την έλλειψη απαίτησης για βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης. Συγκεκριμένα υπάρχει μόνο απαίτηση 
για την βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σύμφωνα με τους 
υποστηρικτές του ISO 14001, η περιβαλλοντική επίδοση της επιχείρησης είναι 
συνδεδεμένη με την ποιότητα του συστήματος διαχείρισης των περιβαλλοντικών 
θεμάτων. Συνεπώς, με την συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης 
επιτυγχάνεται και η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης. Η 
αντιμετώπιση αυτή βρίσκει σημαντικό αριθμό υποστηρικτών κυρίως στην Αμερική, 
ενώ η φιλοσοφία είναι αντίθετη στην Ευρώπη [47],

2.2.3 Χοήση των προτύπων στους υηγανισυούς περιβαλλοντικής προστασία

Η χρήση των πρότυπων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ως μέσο για την 
χαλάρωση των εθνικών πλαισίων περιβαλλοντικής προστασίας, είναι ένα από τα 
ζητήματα που απασχολούν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τις εθνικές κυβερνήσεις 
των κρατών. Η μεγαλύτερη πίεση για χαλάρωση των πλαισίων ασκείται στις Η.Π.A 
και στη Γερμανία.

Η πρώτη αντίδραση των αρχών προστασίας περιβάλλοντος στις Η.Π.Α ήταν αυτή 
της ουδετερότητας. Αρχικά ακολουθήθηκε η γραμμή της ίσης μεταχείρισης όλων των 
επιχειρήσεων ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ενός πιστοποιημένου συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης [3]. Η επιλογή για την αντίδραση αυτή στηρίζεται 
κυρίως στο γεγονός ότι τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης στοχεύουν στην 
βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων. Αν και η 
βελτίωση της διοικητικής δομής και των πρακτικών είναι δυνατόν να οδηγήσει σε 
βελτίωση και των αποτελεσμάτων, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο. Για 
τον λόγο αυτό η ΕΡΑ είναι διατακτική ως προς την τροποποίηση της πολιτικής της 
σε θέματα περιβαλλοντικού ελέγχου και χορήγησης αδειών.
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Σύμφωνα με την Wasserman C., η οποία είναι αρμόδια σε θέματα ομοσπονδιακής 
περιβαλλοντικής πολιτικής των Η.Π.Α., στο πρότυπο ISO 14001 ο όρος “πρόληψη 
ρύπανσης” είναι αρκετά ευρύτερος από τον ορισμό που δίνει η ΕΡΑ. Συγκεκριμένα 
αναγνωρίζεται ότι ενώ από την πολιτεία απλά απαιτείται να μην ρυπαίνεται το 
περιβάλλον, το πρότυπο αποσκοπεί στην πρόληψη της ρύπανσης σε όλα τα 
επίπεδα του οργανισμού. Παρόλα αυτά, σημειώνει ότι το πρότυπο δε δεσμεύει για 
συγκεκριμένα επίπεδα εκπομπών και δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων. Παρόλο 
που το πρότυπο έχει την δυνατότητα να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
δεν παρέχει τις εγγυήσεις για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
γεγονός το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσεις σε χαλάρωση του κρατικού πλαισίου 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Αν και η αρχική θέση της ΕΡΑ είναι η ίση μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων, αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν εξετάζει τις δυνατότητες χρήσης των πιστοποιημένων 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ως εργαλείο περιβαλλοντικού ελέγχου 
των επιχειρήσεων. Η ΕΡΑ έχει ήδη από το 1996 πιλοτικά προγράμματα σε 
εφαρμογή για την εξαγωγή συμπερασμάτων [3], [4]. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον 
εντοπίζεται στο πώς τα πρότυπα είναι δυνατόν να βοηθήσουν στην καλύτερη και 
ευκολότερη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων, καθώς και πως αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην απλοποίηση των 
διαδικασιών ελέγχου των επιχειρήσεων.

Παρόμοια προγράμματα μέτρησης της αξίας των πιστοποιημένων συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ως μέσο για τον έλεγχο των επιχειρήσεων, 
εφαρμόζουν και ομάδες διαφόρων πολιτειών των Η.Π.Α. [4]. Σύμφωνα με τους 
υπευθύνους των προγραμμάτων, “δεν γνωρίζουμε αν ένα ISO 14001 σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι καλό ή κακό πράγμα, αλλά σίγουρα θέλουμε να το 
αξιολογήσουμε σε σχέση με το υπάρχον σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου”. Τα 
κύρια σημεία, τα οποία αξιολογούνται κατά την διάρκεια των πιλοτικών 
προγραμμάτων, είναι: (ί) περιβαλλοντικοί δείκτες των επιχειρήσεων, (ϋ) οικονομικοί 
δείκτες επιχειρήσεων και ποιοτικές επιπτώσεις στην επιχείρηση, (ϋί) δείκτες 
εμπιστοσύνης των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών ως προς τα αποτελέσματα.

Στη Γερμανία, ο κύριος όγκος των πρωτοβουλιών φαίνεται να ανήκει στις 
επιχειρήσεις [34], Το γεγονός αυτό αιτιολογείται από τα υψηλά κόστη 
περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, τα οποία επωμίζονται οι Γερμανικές επιχειρήσεις 
σε σχέση με τις επιχειρήσεις των υπολοίπων ανεπτυγμένων οικονομιών. Συγκριτικά 
αναφέρεται ότι το 1991 οι Γερμανικές επιχειρήσεις ξοδεύουν το 1.74% του Α.Ε.Π για 
την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ αντίστοιχα οι Ολλανδικές το 1.46%, οι
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επιχειρήσεις των Η.Π.Α. το 1.36%, οι Ιαπωνικές το 1.02% και οι Βρετανικές μόλις το 
0.93%. Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν είτε πολύ αυστηρό πλαίσιο 
περιβαλλοντικής προστασίας είτε μη αποδοτική χρήση των πόρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Για τους λόγους αυτούς η βιομηχανία πιέζει για 
μεταρρυθμίσεις στον τρόπο ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον CEO της Bayer, οι Γερμανικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες 
με ένα από τα πλέον αυστηρά και δύσκαμπτα πλαίσια περιβαλλοντικής προστασίας. 
Σημειώνεται επίσης ότι οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι έχουν έκταση ως και 20-30 φορές 
μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με την Bayer η 
καρδιά του προβλήματος της προστασίας του περιβάλλοντος είναι “η ανάγκη 
αντικατάσταση του συστήματος των άκαμπτων κανονισμών, προστίμων και 
ελέγχων με αρχές περιβαλλοντικές υπευθυνότητας και συνεργασίας ανάμεσα στην 
βιομηχανία και την κυβέρνηση" [35].

Όσον αφορά το θέμα της χαλάρωσης του περιβαλλοντικού πλαισίου, οι αρχές της 
Γερμανίας φαίνεται να είναι δεκτικές στην ιδέα [35], Οι Γερμανικές αρχές 
παρουσιάζονται θετικές στην ιδέα της μερικής μεταρρύθμισης του περιβαλλοντικού 
πλαισίου, κύρια εξαιτίας του υψηλού λειτουργικού κόστους του μηχανισμού ελέγχου 
της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Άλλο κίνητρο για τη θέση 
αυτή της Γερμανικής κυβέρνησης είναι το ότι τα μεγάλα κόστη περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης λειτουργούν αποθαρρυντικά για τις επενδύσεις στη Γερμανία. 
Πάντως η εκτίμηση των επιχειρηματικών παραγόντων στη Γερμανία είναι πως οι 
μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία θα προχωρήσουν με βραδύτερους ρυθμούς 
συγκριτικά με τις Η.Π.Α. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μικρότερη αλληλεπίδραση 
επιχειρήσεων και κυβέρνησης στη Γερμανία σε σχέση με τις Η.Π.Α. [35].

2.2.4 Νουικάθέυατα

Υπάρχουν μια σειρά από νομικά θέματα, τα οποία συνδέονται με την εφαρμογή και 
λειτουργία ενός πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Ορισμένα από αυτά το νομικά προβλήματα καταγράφονται στο άρθρο των Tibor and 
Feldman [48], Ο βαθμός των νομικών προβλημάτων διαφέρει από χώρα σε χώρα. 
Τα προβλήματα, τα οποία αναφέρονται για τις Η.Π.Α έχουν καταγραφεί από την 
Τεχνική Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα ISO και είναι:

• Ευπιστευτικότητα επιθεωρήσεων. Η εμπιστευτικότητα των επιθεωρήσεων έχει να 
κάνει με το αν είναι νομικά αποδεκτό ή όχι να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα 
των επιθεωρήσεων σε δικαστικές υποθέσεις, ή αν καλύπτονται νομικά από 
εμπιστευτικότητα.
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• Κοατικόο έλενϊoc και περιβαλλοντική νουοθεσία. Στο βαθμό στον οποίο οι 
κρατικοί μηχανισμοί ελέγχου θα αφομοιώσουν τα πιστοποιημένα συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, θα πρέπει να υπάρξουν σχετικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις για τα θέματα της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, 
των μέτρων για περιπτώσεις παραβάσεων, τις διαδικασίες χορήγησης αδειών 
κλπ.

• Πρότυπο περιβαλλοντικά υπευθυνότηταο. Ο προβληματισμός αφορά την 
περίπτωση στην οποία θα υπάρχει εκτεταμένη αποδοχή και χρήση του προτύπου 
από τις επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι απαιτήσεις του προτύπου είναι 
δυνατό να ενσωματωθούν στις εθνικές νομοθεσίες ως υποχρέωση των 
διοικήσεων των επιχειρήσεων.

• Απαιτήσεκ του προτύπου. Ορισμένες από τις απαιτήσεις των προτύπων 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι δυνατόν να έχουν και νομικές 
προεκτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν.

• Ευθύνες επιθεωρητών και οονανισυών πιστοποίησηο συστηυάτων. Κυρίως έχει 
να κάνει με τον βαθμό, στον οποίο οι επιθεωρητές και οι οργανισμοί 
πιστοποίησης συστημάτων είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των απαιτήσεων του 
προτύπου από πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

2.3 Περιβαλλοντική διαχείριση και οικονομική επίδοση επιχείρησης

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η επίδραση του αυξημένου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων επάνω στην οικονομική επίδοση 
των επιχειρήσεων. Συνήθως υπάρχει η τάση από τις επιχειρήσεις να συνδέουν το 
αυξημένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον με αύξηση του κόστους της επιχείρησης και 
συνεπώς μείωση της κερδοφορίας της. Εντούτοις υπάρχει σημαντικός αριθμός 
ερευνών που στηρίζουν την αντίθετη άποψη.

Η πρώτη θεωρητική διατύπωση της αρχής του ότι το αυξημένο περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον είναι δυνατόν να οδηγήσει σε υψηλότερες οικονομικές επιδόσεις την 
επιχείρηση, διατυπώθηκε από τον Wernerfelt [52], Η συγκεκριμένη θεωρία 
διατυπώνει μια προοπτική της επιχείρησης με βάση του πόρους της. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τη θεωρία αυτή το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οι καλύτερες 
επιδόσεις της επιχείρησης προκύπτουν από τους ιδιαίτερους πόρους που έχει η 
κάθε επιχείρηση, καθώς και από την ικανότητα της κάθε επιχείρησης να συνθέτει 
τους πόρους σε σύνολο το οποίο είναι καλύτερο από αυτό των ανταγωνιστών της.
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Η συγκεκριμένη θεωρία αποτέλεσε την βάση για τη διατύπωση της θεωρίας του Hart 
[13], [14]. Σύμφωνα με την άποψη του Hart οι φυσικοί πόροι του περιβάλλοντος 
αποκτούν αυξανόμενη σημασία. Συνεπώς στο μέλλον οι φυσικοί πόροι θα 
αποτελούν περιορισμένους και κατά συνέπεια κρίσιμους πόρους για την επιχείρηση. 
Συνεπώς οι υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, η παροχή περιβαλλοντικά φιλικών 
προϊόντων και η βιώσιμη ανάπτυξη, θα είναι ολοένα και περισσότερο σημαντικές 
ικανότητες των επιχειρήσεων. Οι ικανότητες αυτές θα καθορίζουν σε συνεχώς 
μεγαλύτερο βαθμό την δυνατότητα ή μη κάθε επιχείρησης να δημιουργήσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κατά συνέπεια καλές οικονομικές επιδόσεις.

Ένας έλεγχος της θεωρίας του Hart παρέχεται από την εμπειρική έρευνα των 
William Q.J. και Douglas J.T. [54]. Στην έρευνα αυτή εξετάζεται η επίδραση που 
υπάρχει στην οικονομική πολιτική, όταν οι επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν στον 
στρατηγικό τους σχεδιασμό παραμέτρους που αφορούν στην βελτίωση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, οι υποθέσεις που 
ελέγχονται στατιστικά είναι:

• Εάν υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό που οι επιχειρήσεις 
συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικά θέματα στον στρατηγικό σχεδιασμό και την 
οικονομική επίδοση της επιχείρησης.

• Εάν υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στον βαθμό που οι επιχειρήσεις 
συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικά θέματα στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην 
περιβαλλοντική επίδοση της επιχείρησης.

• Εάν υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο ύψος των πόρων που διατίθενται 
από την επιχείρηση για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών θεμάτων και 
τον βαθμό στον οποίο τα περιβαλλοντικά θέματα συμπεριλαμβάνονται στον 
στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

• Εάν υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό αλληλοεπικάλυψης των 
τμημάτων της επιχείρησης ως προς τα περιβαλλοντικά θέματα και στο βαθμό 
στον οποίο συμπεριλαμβάνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό τα περιβαλλοντικά 
θέματα.

Το μοντέλο το οποίο εξετάζεται φαίνεται στο διάγραμμα το οποίο ακολουθεί:
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Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 
θετική συσχέτιση σε όλες τις εξεταζόμενες υποθέσεις. Σαν συνέπεια των 
αποτελεσμάτων, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι είναι δυνατή η μερική επιβεβαίωση 
της θεωρίας του Hart, ότι δηλαδή οι περιβαλλοντικοί παράγοντες αποτελούν 
κρίσιμους πόρους της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 
προκύπτει ότι οι οργανισμοί που διαθέτουν ικανοποιητικούς πόρους για την 
παρακολούθηση των περιβαλλοντικών θεμάτων και οι οποίοι επιτυχώς συντονίζουν 
τα διάφορα τμήματα για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών, είναι σε θέση να 
συμπεριλάβουν τα περιβαλλοντικά θέματα στο στρατηγικό σχεδιασμό. Το γεγονός 
αυτό τους επιτρέπει συνήθως να έχουν καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση αλλά και 
οικονομική επίδοση.

Ένας από τους προβληματισμούς που προκύπτει από την έρευνα είναι και η 
διατηρησιμότητα των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την 
υιοθέτηση των περιβαλλοντικών θεμάτων στον στρατηγικό σχεδιασμό της 
επιχείρησης. Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες έχει βρεθεί πως οι επιχειρήσεις 
που πρώτες αφομοίωσαν αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, δημιούργησαν τα 
ισχυρότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα [54], Συνεπώς, υπάρχει πιθανότητα πως 
η ταχύτερη αφομοίωση των περιβαλλοντικών θεμάτων στη διαδικασία στρατηγικού 
σχεδιασμού, συνδέεται με την καλύτερη εκμετάλλευση των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων που προκύπτουν.

Ενδείξεις θετικής συσχέτισης της περιβαλλοντικής και οικονομικής επίδοσης της 
επιχείρησης προκύπτουν και από την έρευνα των Klassen R. και McLaughlin C. [18]. 
Οι ερευνητές ελέγχουν εμπειρικά τη συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στο επίπεδο 
της περιβαλλοντικής διαχείρισης της επιχείρησης και την οικονομική επίδοσή της. 
Συγκεκριμένα, δημιουργούν ένα θεωρητικό μοντέλο σχετικά με το μηχανισμό με τον 
οποίο η καλή περιβαλλοντική διαχείριση επιδρά επάνω στην οικονομική επίδοση 
της επιχείρησης. Το μοντέλο αυτό δίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:
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Η έρευνα εξετάζει την ισχύ των ακόλουθων τριών υποθέσεων :

• Η ύπαρξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης συσχετίζεται θετικά την 
οικονομική επίδοση της επιχείρησης.

• Η σημασία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης μεταβάλλεται ανάλογα 
με τον οικονομικό κλάδο. Η επίδραση είναι μεγαλύτερη για παραδοσιακά 
“καθαρούς” κλάδους και μικρότερη για παραδοσιακά “βρώμικους” κλάδους.

• Η σημασία της περιβαλλοντικής διαχείρισης αυξάνεται σε σχέση με το χρόνο, 
όπως αυτή αποτιμάται από τις χρηματαγορές.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν έντονη θετική συσχέτιση ανάμεσα 
στην περιβαλλοντική διαχείριση της επιχείρησης και την οικονομική της επίδοση. 
Δηλαδή, οι επιχειρήσεις με αποδοτικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
συνήθως παρουσιάζουν και καλύτερα οικονομικά στοιχεία. Επιπλέον, η ανάλυση 
των στοιχείων κατά μήκος των διαφόρων κλάδων αποδεικνύει πως υπάρχει
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διαφορετικό όφελος για κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιείται. Συγκεκριμένα, από την ανάλυση προκύπτει πως η βελτίωση της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της επιχείρησης συνδέεται εντονότερα με βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσης (όπως αυτή αξιολογείται από τις χρηματαγορές) στους 
παραδοσιακά “καθαρούς” κλάδους. Οι συγγραφείς θεωρούν πως αυτό οφείλεται στη 
δυσπιστία των χρηματαγορών απέναντι στους “βρώμικους” κλάδους της οικονομίας. 
Τέλος, με βάση τα στοιχεία δεν προκύπτει ένδειξη πως η σημασία της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης αυξάνεται με το χρόνο. Παρόλα αυτά, οι συγγραφείς 
σημειώνουν πως το χρονικό διάστημα, στο οποίο εκτείνεται η συγκεκριμένη μελέτη, 
πιθανόν να μην είναι αρκετό για την εξαγωγή αυτού του συμπεράσματος.

Αποτελέσματα τα οποία υποστηρίζουν την παραπάνω έρευνα προκύπτουν και από 
τους Cohen Μ., Fenn S. και Konar S. [7], Η έρευνα αυτή στηρίζεται στη σύγκριση 
δύο κλαδικά σταθμισμένων χαρτοφυλακίων μετοχών. Στα ένα χαρτοφυλάκιο 
τοποθετούνται οι μετοχές των πλέον ρυπογόνων επιχειρήσεων του κάθε κλάδου, 
ενώ στο άλλο χαρτοφυλάκιο τοποθετούνται οι μετοχές των επιχειρήσεων με τις 
καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις του κάθε κλάδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
έρευνας, προκύπτει πως το χαρτοφυλάκιο των μετοχών με τις καλύτερες 
περιβαλλοντικές αποδόσεις παρουσιάζει τις ίδιες ή και κάποιες φορές καλύτερες 
αποδόσεις σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο των επιχειρήσεων με χαμηλή 
περιβαλλοντική επίδοση.

Ένας από τους προβληματισμούς της έρευνας είναι η εύρεση της σχέσης αιτίου - 
αιτιατού στα παραπάνω αποτελέσματα. Έτσι φαίνεται πως οι επιχειρήσεις που 
παρουσιάζουν καλή περιβαλλοντική επίδοση συχνά έχουν και καλή οικονομική 
επίδοση, αλλά δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί πια είναι η σειρά τους. Δεν 
καθορίζεται εάν η καλή περιβαλλοντική διαχείριση προκαλεί βελτιωμένες 
οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης, ή αν οι επιχειρήσεις με καλές οικονομικές 
επιδόσεις έχουν την οικονομική δυνατότητα να πετύχουν βελτιωμένη 
περιβαλλοντική επίδοση.

Θετικά αποτελέσματα για την επίδραση της περιβαλλοντικής διαχείρισης επάνω στα 
οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης προκύπτουν και από άλλη έρευνα, των Konar 
S. και Cohen Μ. [19]. Η έρευνα αποσκοπεί στο να αξιολογήσει, μέσα από εμπειρική 
έρευνα, το βαθμό στον οποίο οι χρηματαγορές αξιολογούν την περιβαλλοντική 
επίδοση της επιχείρησης. Η έρευνα διαχωρίζει την αξία της επιχείρησης σε υλικά και 
άϋλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Στα άϋλα στοιχεία περιλαμβάνονται 
στοιχεία όπως πατέντες, brands καθώς και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
επιχείρησης.
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Με ανάλυση των στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα (**):

• Υπάρχει σημαντική επίδραση της περιβαλλοντικής διαχείρισης επάνω στα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.

• Η κατά μέσο όρο μείωση της αξίας των άϋλων στοιχείων της επιχείρησης 
αντιστοιχεί περίπου στο 8,5 % της αξίας αντικατάστασης των υλικών 
περιουσιακών στοιχείων.

• Οι μεγαλύτερες απώλειες σε άϋλη αξία των επιχειρήσεων παρουσιάζεται κυρίως 
σε παραδοσιακά “βρώμικους” κλάδους.

• Οι διάφορες κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν διαφορετικού 
επιπέδου επίδραση στην απώλεια άϋλης αξίας των επιχειρήσεων.

2.4 Περιβαλλοντική διαφοροποίηση προϊόντων

Τα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα έχουν σημαντική επίδραση στις στρατηγικές 
marketing των επιχειρήσεων. Οι μεταβολές των περιβαλλοντικών πεποιθήσεων των 
καταναλωτών κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ήταν σημαντικές, 
γεγονός το οποίο φαίνεται και από την εξέλιξη του περιβαλλοντικού κινήματος κατά 
την περίοδο αυτή [23], [51]. Δύο από τα θέματα, τα οποία έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις, είναι:

• Ποιες είναι οι επιδράσεις των περιβαλλοντικών προτύπων επάνω στα στοιχεία 
του μίγματος marketing των προϊόντων της (τιμή, θέση, προώθηση, διανομή);

• Σε ποίο βαθμό είναι δυνατή η προσπάθεια διαφοροποίησης των προϊόντων στη 
βάση της προστασίας του περιβάλλοντος και ποιες είναι η προϋποθέσεις 
επιτυχούς στρατηγικής διαφοροποίησης των προϊόντων;

Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών προτύπων, 
όπως το ISO 14000, επάνω στο μίγμα marketing των προϊόντων δίνεται από τους 
Miles Μ., Munilla L. και Russell G. [25]. Η εισαγωγή των περιβαλλοντικών προτύπων 
δημιουργεί μια σειρά από αλλαγές στις καθιερωμένες στρατηγικές marketing, 
ειδικότερα τόσο στις σχέσεις με τους προμηθευτές όσο και στις σχέσεις με τους 
πελάτες.

Η υιοθέτηση των προτύπων της σειράς ISO 14000 τροποποιεί τις σχέσεις της 
επιχείρησης με τα διάφορα ενδιαφερόμενο μέρη. Η πιστοποίηση της επιχείρησης ως 
προς τα πρότυπα είναι δυνατόν να βελτιώσει τις σχέσεις της επιχείρησης με τα
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διάφορα ενδιαφερόμενο μέρη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Τέτοιοι φορείς είναι οι 
κρατικοί οργανισμοί, τοπικές αρχές, περιβαλλοντικές ομάδες, κοινωνία και 
επενδυτές. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση των προτύπων της σειράς ISO 14000 είναι 
δυνατόν να δυσκολέψει τις σχέσεις ανάμεσα στους προμηθευτές της επιχείρησης. 
Αυτό μπορεί να προκληθεί καθώς θα υπάρχει πίεση στους προμηθευτές για 
βελτιωμένη περιβαλλοντική επίδοση.

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα, έχουν την δυνατότητα 
για τμηματοποίηση των αγορών στη βάση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των 
καταναλωτών. Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί είναι δυνατόν να στοχεύσουν στα 
“πράσινα" τμήματα των καταναλωτών, τα οποία είναι διατεθειμένα να πληρώσουν 
την υπεραξία των περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων. Σύμφωνα με σχετικές 
έρευνες [32], τα ποσοστά των καταναλωτών αυτών είναι δυνατόν να φθάσουν έως 
και 36% του συνόλου της αγοράς.

Επιπλέον, η υιοθέτηση των περιβαλλοντικών προτύπων είναι δυνατόν να 
τροποποιήσουν το σχεδιασμό, παραγωγή, προώθηση, τιμολόγηση και διανομή των 
προϊόντων. Έτσι, οι συχνές αλλαγές των προϊόντων και η προσχεδιασμένη 
απομάκρυνση ενός προϊόντος από την αγορά είναι τεχνικές οι οποίες δεν 
ενδείκνυνται σε περιπτώσεις προϊόντων περιβαλλοντικά φιλικών επιχειρήσεων. Τα 
προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να παράγονται ώστε να είναι περισσότερο 
ανθεκτικά, επισκευάσιμα και γενικά χρήσιμα. Επιπλέον χαρακτηριστικά των 
προϊόντων αυτών είναι το μεγάλο ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών και ο 
σχεδιασμός τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή συνολική 
περιβαλλοντική επίπτωση. Ακόμη, οι παραγωγικές διαδικασίες των επιχειρήσεων, 
που υιοθετούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα, θα πρέπει να είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον.

Η προώθηση των προϊόντων επηρεάζεται σημαντικά από την ύπαρξη των 
περιβαλλοντικών προτύπων και ειδικότερα από τα πρότυπα που αφορούν στην 
περιβαλλοντική σήμανση των προϊόντων. Έτσι, οι θετικές περιβαλλοντικές ιδιότητες 
των προϊόντων θα πρέπει να αποδεικνύονται σε όλη την διάρκεια ζωής του 
προϊόντος. Η τιμολόγηση των προϊόντων επηρεάζεται <πτό την ύπαρξη των 
περιβαλλοντικών προτύπων εξαιτίας : (ΐ) αύξηση του κόστους εξαιτίας του κόστους 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα, (ϋ) επίτευξη αυξημένης τιμής πώλησης (price 
premium) εξαιτίας στόχευσης περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων τμημάτων της 
αγοράς. Τέλος, η διανομή των προϊόντων επίσης επηρεάζεται καθώς θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψιν περιβαλλοντικά θέματα. Συνεπώς θα πρέπει η διανομή των
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προϊόντων να αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τη μείωση των 
υλικών συσκευασίας και τη συνολική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι κυριότερες επιπτώσεις των 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στα στοιχεία του μίγματος marketing των 
προϊόντων [25],

Πίνακας 2.1 : Επίδραση EMS στο μίγμα marketing.

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Προϊόν Η δήλωση περιβαλλοντικής πολιτικής θα έχει επίδραση επάνω στο 
είδος των παραγόμενων προϊόντων. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση 
που δηλώνει ότι επιθυμεί τη μείωση της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος δεν είναι δυνατόν να διαθέτει τοξικά χημικά όπως 
DDT.

Τιμή To EMS είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης 
σκοπεύοντας στην επίτευξη premium, ως αποτέλεσμα της 
φιλικότητας των προϊόντων προς το περιβάλλον.

Προώθηση Η ύπαρξη ενός EMS έχει απήχηση στα “πράσινα” τμήματα των 
καταναλωτών και μπορεί συνεπώς να χρησιμοποιηθεί στις επιλογές 
τοποθέτησης των προϊόντων.

Σημείο
πώλησης

To EMS θα πρέπει να λάβει υπόψιν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
της διανομής και διάθεσης του προϊόντος, καθώς επίσης και πιθανή 
ανακύκλωση ή άλλη χρήση του χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Πίνακας 2.2 : Επίδραση LCA στο μίγμα marketing.

Ανάλυση Κύκλου Ζωής

Προϊόν Η ανάλυση κύκλου ζωής έχει επίδραση σε όλους τους τομείς του 
προϊόντος από το στάδιο του σχεδιασμού, τη χρήση έως και την 
τελική διάθεσή του. Για το λόγο είναι δυνατόν να επιδράσει στο 
εύρος των προϊόντων που παρέχεται από κάθε επιχείρηση.

Τιμή Μικρή άμεση επίδραση αλλά το ενδιαφέρον για φιλικά προς το
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περιβάλλον προϊόντα μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές 
πώλησης.

Προώθηση 0 υπολογισμός των επιπτώσεων καθ’ όλον τον κύκλο ζωής του 
προϊόντος είναι δυνατόν να αλλάξει το περιεχόμενο των μηνυμάτων 
προς τους καταναλωτές.

Σημείο
πώλησης

Τροποποιήσεις στις μεθόδους Logistics. Επίσης η ανάλυση κύκλου 
ζωής ωθεί σε μείωση των καταναλισκόμενων πόρων σε διανομή και 
μεταφορά.

Πίνακας 2.3 Επίδραση Περιβαλλοντικής Σήμανσης στο μίγμα marketing.

Περιβαλλοντική Σήμανση

Προϊόν Τα πρότυπα περιβαλλοντικής σήμανσης επιδρούν επάνω στα 
προϊόντα των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
σχεδιάζουν τα προϊόντα τους ώστε αυτά να είναι πιο φιλικά προς το 
περιβάλλον, προκειμένου να τα σημάνουν ως “πράσινα” προϊόντα.

Τιμή Τα προϊόντα τα οποία έχουν τη σχετική σήμανση είναι δυνατόν να 
πωληθούν σε υψηλότερες τιμές (premiums) σε διαφορετικά τμήματα 
της αγοράς.

Προώθηση Η περιβαλλοντική σήμανση δημιουργεί μια παγκοσμίως αποδεκτή 
πολιτική σήμανσης. Οι επιχειρήσεις πιθανό να πρέπει να 
δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα και σχετικά με την 
ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων αυτών.

Σημείο
πώλησης

Η συμμόρφωση με τα πρότυπα περιβαλλοντικής σήμανσης ίσως 
αποτελέσει όρο για την εισαγωγή του προϊόντος σε ορισμένες 
αγορές.

Ο βαθμός στον οποίο είναι δυνατή η διαφοροποίηση των προϊόντων στη βάση της 
προστασίας του περιβάλλοντος και οι προϋποθέσεις για την επιτυχία μιας τέτοιας 
στρατηγικής, αναλύονται από τον Reinhardt F. [32], Σύμφωνα με το συγγραφέα, η 
επιλογή της διαφοροποίησης στη βάση της προστασίας του περιβάλλοντος θα
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πρέπει πάντα να εξετάζεται στα πλαίσια των ισχυρών και αδυνάτων σημείων της 
επιχείρησης και των δεδομένων που ισχύουν για τους ανταγωνιστές της 
επιχείρησης. Όπως επισημαίνεται, δεν είναι δυνατό να δοθεί μια μοναδική 
απάντηση στο ερώτημα, αν είναι σωστό να επιδιώξει μια επιχείρηση διαφοροποίηση 
των προϊόντων στη βάση της φιλικότητας προς το περιβάλλον. Αντίθετα, θα πρέπει 
να εντοπιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι δυνατό μια τέτοια πολιτική να 
αποδειχθεί κερδοφόρα.

Προκειμένου να επιτύχει η πολιτική διαφοροποίησης των προϊόντων στη βάση της 
φιλικότητας προς το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν αξία 
μέσω της συγκεκριμένης διαφοροποίησης και στη συνέχεια να καταφέρουν να 
συλλέξουν την παραγόμενη αξία από τους πελάτες, τους προμηθευτές ή άλλους 
οικονομικούς παράγοντες. Η ικανότητα των επιχειρήσεων να πραγματοποιήσουν 
επιτυχώς τα παραπάνω βήματα, εξαρτάται από την δομή του κλάδου στον οποίο 
δραστηριοποιούνται, τη νομοθεσία, τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης και άλλους παράγοντες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν την 
δυνατότητα της επιχείρησης να πραγματοποιήσει τη διαφοροποίηση των προϊόντων 
της καλύτερα από τους ανταγωνιστές της.

Η περιβαλλοντική διαφοροποίηση των επιχειρήσεων στηρίζεται στην απλή αρχή του 
ότι η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν μεγαλύτερα 
περιβαλλοντικά οφέλη ή έχουν λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτά των 
ανταγωνιστών. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, ο τρόπος παραγωγής των 
προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται και μικρότερη επίπτωση για το 
περιβάλλον. Η διαφοροποίηση των προϊόντων αυτών επιτρέπει την επίτευξη 
υψηλότερων τιμών στην αγορά, ή την εξασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς για 
το προϊόν. Η περιβαλλοντική διαφοροποίηση στηρίζεται στην αντικατάσταση σε 
κάποιο βαθμό ορισμένων ιδιοτήτων του προϊόντος όπως η χαμηλή τιμή, η άνεση, η 
ποιότητα κλπ. και την αύξηση της φιλικότητας προς το περιβάλλον. Η 
αντικατάσταση αυτή στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι ικανοποιητικό μέρος των 
καταναλωτών είναι διαθέσιμο για την αλλαγή αυτή (πχ. μεγαλύτερη τιμή ή λιγότερη 
άνεση για ένα προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον).

Σύμφωνα με τον Reinhardt [32] για την επιτυχή περιβαλλοντική διαφοροποίηση των 
προϊόντων της επιχείρησης πρέπει να ικανοποιούνται τρεις προϋποθέσεις :

• Η επιχείρηση πρέπει να εντοπίσει ή να προκαλέσει κάποια επιθυμία ανάμεσα 
στους καταναλωτές να πληρώσουν για την περιβαλλοντική ποιότητα.
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• Η επιχείρηση πρέπει να μεταφέρει στους πελάτες επαρκή και αξιόπιστη 
πληροφόρηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές ιδιότητες των προϊόντων της.

• Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι δύσκολο να αντιγραφούν από τους 
ανταγωνιστές.

Τα παραπάνω στοιχεία ισχύουν προκειμένου να επιτευχθεί οποιαδήποτε 
διατηρήσιμη διαφοροποίηση και συνεπώς τα ίδια ισχύουν και για την 
περιβαλλοντική διαφοροποίηση. Η εφαρμογή των αρχών αυτών διαφέρει ανάλογα 
με το είδος της αγοράς των προϊόντων. Εξετάζονται τα ακόλουθα δύο είδη αγορών . 
(ί) βιομηχανικά προϊόντα, (ίί) καταναλωτικά προϊόντα.

Στα βιομηχανικά προϊόντα η επιθυμία των πελατών να πληρώσουν για 
περιβαλλοντικά διαφοροποιημένα προϊόντα προκύπτει αν, και μόνο αν, το 
περιβαλλοντικά διαφοροποιημένο προϊόν συμβάλλει στην μείωση του συνολικού 
λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. Η μείωση του κόστους συνήθως προκαλείται 
από την μείωση του κόστους περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Με τον τρόπο αυτό οι 
επιχειρήσεις δημιουργούν αξία για τους πελάτες τους και στη συνέχεια δεσμεύουν 
μέρος της παραγόμενης αξίας με την αύξηση της τιμής ή του μεριδίου αγοράς. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η περιβαλλοντική διαφοροποίηση είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί ακόμη και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι σίγουρα ή δε μπορούν 
να ποσοτικοποιηθούν. Για παράδειγμα, η μείωση του κινδύνου που έχει ο πελάτης 
είναι ένα αβέβαιο μη ποσοτικοποιήσιμο μέγεθος, το οποίο όμως στηρίζει μια 
επιτυχημένη περιβαλλοντική διαφοροποίηση προϊόντος [32].

Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις έτσι και στις περιπτώσεις περιβαλλοντικής 
διαφοροποίησης των προϊόντων, οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν επαρκή και 
αξιόπιστη πληροφόρηση γύρω από τα περιβαλλοντικά διαφοροποιημένα προϊόντα. 
Στα καινοτόμα προϊόντα με περιβαλλοντικά φιλικές ιδιότητες, η παροχή της 
πληροφόρησης είναι δυνατόν να αποδειχθεί αρκετά δαπανηρή. Εντούτοις η παροχή 
της πληροφορίας είναι απαραίτητη για την επιτυχή διαφοροποίηση των προϊόντων. 
Ένα σημείο που ισχύει ειδικά για τα περιβαλλοντικά διαφοροποιημένα προϊόντα 
είναι το γεγονός ότι η πληροφόρηση πρέπει συχνά να παρέχεται, εκτός από τον 
άμεσο πελάτη και σε μια σειρά άλλων ενδιαφερομένων μερών όπως στη πολιτεία, 
σε μη-κυβερνητικούς περιβαλλοντικούς οργανισμούς, τοπικές κοινότητες κλπ. Το 
γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η περιβαλλοντική ποιότητα είναι δημόσιο αγαθό, το 
οποίο εμπλέκει έναν ευρύ κύκλο παραγόντων.

Σύμφωνα με τον Reinhardt F. υπάρχουν δύο στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν την 
επιτυχή μετάδοση της πληροφόρησης. Το πρώτο είναι η γενικότερη ικανότητα της
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επιχείρησης στη διαφοροποίηση των προϊόντων της. Το στοιχείο αυτό έχει να κάνει 
με τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες της επιχείρησης. Ο δεύτερος παράγοντας 
έχει να κάνει με το βαθμό, στον οποίο το περιβαλλοντικά διαφοροποιημένο προϊόν 
συνδέεται με τις κεντρικές παραγωγικές διαδικασίες του πελάτη. Όσο μεγαλύτερη 
είναι η σύνδεση του προϊόντος με τις κύριες παραγωγικές διαδικασίες, τόσο 
μεγαλύτερη είναι και συνολική μείωση του λειτουργικού κόστους του πελάτη. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί κίνητρο για τον πελάτη για να δεχθεί και να αξιολογήσει 
οποιαδήποτε πληροφόρηση γύρω από διαφοροποιημένα προϊόντα.

Η προστασία των διαφοροποιημένων βιομηχανικών προϊόντων ενάντια στην 
αντιγραφή από τους ανταγωνιστές γίνεται με διάφορους τρόπους, όχι μοναδικούς 
για τα περιβαλλοντικά διαφοροποιημένα προϊόντα. Η χρήση πατέντων και νομικής 
κάλυψης είναι μια από τις μεθόδους. Άλλοι τρόποι προστασίας είναι η υψηλή 
τεχνογνωσία, οι υψηλές επενδύσεις ώστε η επιχείρηση να ανταγωνιστεί στην βάση 
των χαμηλών τιμών, καθώς και άλλες στρατηγικές. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες 
περιπτώσεις, στις οποίες οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την αντιγραφή τους από τις 
άλλες επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές η υιοθέτηση των περιβαλλοντικά 
διαφοροποιημένων προϊόντων, έχει ως συνέπεια την αύξηση του κόστους της 
επιχείρησης, σε βαθμό όμως μικρότερο από ότι των ανταγωνιστών. Με τον τρόπο 
αυτό η επιχείρηση δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα προϊόντα της.

Η περιβαλλοντική διαφοροποίηση προϊόντων περιπλέκεται στο χώρο των 
καταναλωτικών προϊόντων. Η επιθυμία των πελατών να πληρώσουν αυξημένες 
τιμές για περιβαλλοντικά διαφοροποιημένα προϊόντα, είναι δυνατόν να προέρχεται 
από διάφορα αίτια τα οποία είναι δύσκολα να εντοπιστούν. Σύμφωνα με τον 
Reinhardt [32] υπάρχουν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των 
καταναλωτικών προϊόντων που σχετίζονται με ατομικά οφέλη των καταναλωτών, 
όπως για παράδειγμα τρόφιμα στα οποία δεν έχουν προστεθεί χημικά λιπάσματα. 
Άλλες πηγές για την προτίμηση των καταναλωτών στα περιβαλλοντικά 
διαφοροποιημένα προϊόντα είναι η ανύψωση του prestige των καταναλωτών, η 
θέσπιση παραδείγματος προς μίμηση, αλτρουιστικοί λόγοι κλπ. Η τάση των 
καταναλωτών να πληρώσουν για περιβαλλοντικός διαφοροποιημένα προϊόντα 
μεταβάλλεται ανάλογα με τα διάφορα τμήματα της αγοράς. Η περιβαλλοντική 
ποιότητα των προϊόντων συμπεριφέρεται ως αγαθό πολυτελείας. Συνεπώς, υπάρχει 
σημαντική διαφοροποίηση της ζήτησης ανάλογα με το βιοτικό επίπεδο των 
καταναλωτών-στόχος. Η πληθώρα των λόγων που οδηγούν τους καταναλωτές στην 
αγορά των περιβαλλοντικά διαφοροποιημένων προϊόντων αλλά και η 
διαφοροποίηση της ζήτησης σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα δημιουργούν 
κατάλληλες προϋποθέσεις για τμηματοποίηση της αγοράς.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην στρατηγική marketing των περιβαλλοντικά 
διαφοροποιημένων προϊόντων έχει η επιλογή ανάμεσα σε “οριζόντια” και “κάθετη” 
διαφοροποίηση των προϊόντων. Η κάθετη διαφοροποίηση του προϊόντος 
συνεπάγεται την απόδοση τέτοιων ιδιοτήτων στο προϊόν, ώστε να αυξάνεται η 
επιρροή στο σύνολο των καταναλωτών. Αντίθετα η οριζόντια διαφοροποίηση του 
προϊόντος συνεπάγεται την απόδοση τέτοιων ιδιοτήτων στο προϊόν, ώστε να 
αυξάνεται η αποδοχή του σε ένα μέρος των καταναλωτών και να μειώνεται σε 
κάποιο άλλο. Η κάθετη διαφοροποίηση είναι συνήθως ο στόχος των επιχειρήσεων. 
Ο στόχος αυτός όμως δεν είναι πάντοτε εφικτός αφού απαιτείται η βελτίωση των 
περιβαλλοντικών ιδιοτήτων του προϊόντος με παράλληλη διατήρηση όλων των 
άλλων ιδιοτήτων του προϊόντος, όπως χαμηλή τιμή, υψηλή ποιότητα, άνεση κλπ.. Η 
επιλογή της οριζόντιας περιβαλλοντικής διαφοροποίησης συνδέεται με αυξημένους 
κινδύνους. Η παράλληλη διάθεση στην αγορά των περιβαλλοντικά 
διαφοροποιημένων και των μη διαφοροποιημένων προϊόντων, κάποιες φορές 
μεταφράζεται από τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους καταναλωτές ως 
ασυνέπεια της επιχείρησης [32].

Η παροχή της αξιόπιστης και επαρκούς πληροφόρησης για τα περιβαλλοντικά 
διαφοροποιημένα προϊόντα είναι δυσκολότερη στα καταναλωτικά προϊόντα σε 
σχέση με τα βιομηχανικά. Η κυριότερη δυσκολία σχετίζεται με το μικρό μέγεθος των 
“πράσινων” τμημάτων της αγοράς. Το μέγεθος αυτό καθιστά ασύμφορη την παροχή 
επαρκούς πληροφόρησης, καθώς αυξάνει σημαντικά το μοναδιαίο κόστος του 
προϊόντος. Επιπλέον τεχνικές δυσκολίες προκύπτουν σχετικά με τον ορισμό των 
περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων. Τα περιβαλλοντικά πρότυπα και ιδιαίτερα τα 
τμήματα αυτών που αναφέρονται σε περιβαλλοντική σήμανση και τις ανεξάρτητες 
πιστοποιήσεις χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη των περιβαλλοντικά 
διαφοροποιημένων προϊόντων.

Τέλος, όσον αφορά στην προστασία των περιβαλλοντικά διαφοροποιημένων 
προϊόντων ενάντια στην αντιγραφή τους από ανταγωνιστές, είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν οι ίδιες μέθοδοι όπως και για τα βιομηχανικά προϊόντα. Ο 
συγκεκριμένος παράγοντας αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα καταναλωτικά προϊόντα 
εξαιτίας του εντονότερου ανταγωνισμού, που συνήθως υπάρχει. Στην περίπτωση 
που τα περιβαλλοντικός διαφοροποιημένα προϊόντα είναι εύκολο να αντιγραφούν, 
τότε ο κλάδος εμπλέκεται γρήγορα σε πολέμους τιμών, αδυνατώντας έτσι να 
δεσμεύσει μέρος της αξίας που δημιούργησε η περιβαλλοντική διαφοροποίηση των 
προϊόντων.
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3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ flSOl ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14000.

3.1 Γενικά

Τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις τοποθετούνται 
στρατηγικά ως διεθνείς επιχειρήσεις. Η κίνηση αυτή υπαγορεύεται από την τάση 
διεθνοποίησης των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, που συντελείται με 
αυξανόμενους ρυθμούς κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Συνεπακόλουθο της 
επέκτασης των επιχειρήσεων εκτός των ορίων των εθνικών τους συνόρων είναι η 
ανάγκη δημιουργίας προτύπων και κανόνων, τόσο για τα παραγόμενα προϊόντα 
(αγαθά ή υπηρεσίες), όσο και για τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η 
ύπαρξη των προτύπων αυτών εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την συμβατότητα 
των προϊόντων και την ομοιότητα της πρακτικής των επιχειρήσεων σε διεθνές 
επίπεδο.

Η αποδοχή των προτύπων από διεθνής (συνήθως πολυεθνικές) επιχειρήσεις έχουν 
ως συνέπεια την διάδοση των προτύπων και σε μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις. 
Η εφαρμογή ενός προτύπου ή η πιστοποίηση των επιχειρήσεων ως προς κάποιο 
πρότυπο, πχ του ISO 9000 για την ποιότητα ή του ISO 14000 για την 
περιβαλλοντική διαχείριση, δημιουργεί τις συνθήκες για εφαρμογή αντίστοιχου 
συστήματος σε επιχειρήσεις-προμηθευτές.

Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται τη σταδιακή διάδοση του προτύπου στο σύνολο των 
επιχειρήσεων. Κατά την έννοια αυτή η ύπαρξη των προτύπων αποτελεί σημαντικό 
εξωτερικό παράγοντα στην διαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης καθώς 
αλλάζει το περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Στα τμήματα του κεφαλαίου αυτού θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση του διεθνούς 
οργανισμού προτύπων (International Standards Organization, ISO). Ακολούθως θα 
γίνει αναφορά στις διαδικασίες ανάπτυξης του προτύπου 14000 και στην συνέχεια 
θα αναφερθούν στοιχεία σχετικά με την διάδοση των περιβαλλοντικών προτύπων.

3.2 Παρουσίαση και δομή Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων (ISO)

Ο διεθνής οργανισμός προτύπων (ISO) αποτελεί μια διεθνή ομοσπονδία των 
εθνικών οργανισμών προτύπων των εκατόν έντεκα κρατών μελών. Η σημερινή έδρα 
του οργανισμού είναι στην Γενεύη της Ελβετίας. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1946 με
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σκοπό την προώθηση της ιδέας της τυποποίησης και συναφών δραστηριοτήτων, 
ώστε να διευκολυνθεί η διεθνής ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Αρχικά ο 
διεθνής οργανισμός τυποποίησης δραστηριοποιήθηκε στην έκδοση προτύπων που 
αναφέρονταν σε τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων και σε κατασκευαστικές 
διαδικασίες και πρακτικές. Στην συνέχεια ο οργανισμός τυποποίησης εξέδωσε 
πρότυπα σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας στις επιχειρήσεις και πρόσφατα 
εξέδωσε πρότυπα σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση των επιχειρήσεων. Ο 
διεθνής οργανισμός τυποποίησης είναι αρμόδιος για την έκδοση των προτύπων 
όλων των κλάδων εκτός των προτύπων ηλεκτρισμού, για τα οποία είναι αρμόδια η 
διεθνής ηλεκτροτεχνική επιτροπή (International Electrotechnical Commission, IEC). 
[50]

Ένας από τους κύριους σκοπούς του διεθνούς οργανισμού τυποποίησης είναι η 
σύνθεση διαφόρων συμφερόντων, όπως για παράδειγμα των κατασκευαστών, των 
πελατών, των κυβερνήσεων και κρατικών ιδρυμάτων, της επιστημονικής κοινότητας, 
των περιβαλλοντικών ομάδων και άλλων κοινωνικών ομάδων.

Κάθε χώρα μέλος εκπροσωπείται από ένα μόνο εθνικό οργανισμό ή φορέα 
τυποποίησης. Ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του διεθνούς οργανισμού 
τυποποίησης προκύπτουν δύο ειδών πρότυπα : (ί) οδηνίες (guidelines), που δίνουν 
κατευθύνσεις σχετικά με το δράσεις που θα ήταν καλό ή επιθυμητό να 
πραγματοποιηθούν και (ϋ) ποοδιανοαΦέο (specifications), που ορίζουν δράσεις που 
απαιτείται να πραγματοποιηθούν.

Τα μέλη, που συγκροτούν το διεθνή οργανισμό τυποποίησης διακρίνονται σε τρεις 
κατηγορίες ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό συμμετοχής. Οι κατηγορίες 
συμμετοχής των μελών είναι:

• Πλήοεο υέλοο (Full member). Τα πλήρη μέλη έχουν δυνατότητα συμμετοχής σε 
όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού. Είναι συνήθως οι εθνικοί φορείς 
τυποποίησης των κρατών μελών του διεθνούς οργανισμού τυποποίησης. Ο 
φορέας είναι αυτός, τον οποίο θεωρεί κάθε χώρα ως πιο αρμόδιο σε θέματα 
τυποποίησης. Μπορεί να είναι είτε ο αντίστοιχος εθνικός οργανισμός 
τυποποίησης, ή άλλος κρατικός ή κρατικά επιδοτούμενος οργανισμός. Υπάρχουν 
82 πλήρη μέλη2.

2 Με βάση στοιχεία του 1995.
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• Ανταποκρινόυενα υέλη (Correspondent member). Τα μέλη αυτά δεν έχουν την 
δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής στις τεχνικές εργασίες του διεθνούς 
οργανισμού τυποποίησης, αλλά ενημερώνονται για τις εργασίες που τα 
ενδιαφέρουν. Τυπικά μέλη αυτής της κατηγορίας είναι κρατικά ινστιτούτα σε 
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη, στα οποία δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη αυτόνομου 
εθνικού φορέα τυποποίησης. Υπάρχουν 22 μέλη αυτής της κατηγορίας.3

• Συνδοουητέο (Subscriber). Η συγκεκριμένη κατηγορία μελών έχει ως σκοπό την 
εξυπηρέτηση κρατών με σχετικά μικρές οικονομίες. Τα μέλη αυτά πληρώνουν 
μειωμένη συνδρομή και δεν έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης 
συνεδριάσεων των τεχνικών επιτροπών. Έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε 
άλλες συνεδριάσεις μόνον ως παρατηρητές. Επιπλέον δεν έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα του οργανισμού.

Όσον αφορά την συμμετοχή στις τεχνικές επιτροπές (Technical Committees, TC) 
του διεθνούς οργανισμού τυποποίησης, αυτή διακρίνεται σε δύο κατηγορίες με 
διαφορετικό βαθμό συμμετοχής και δραστηριοτήτων :

• Κύοια υέλη (Participating member, "Ρ"). Οι συμμετέχοντες σε τεχνική επιτροπή με 
αυτή την ιδιότητα έχουν δικαίωμα ψήφου, παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις 
της τεχνικής επιτροπής και λαμβάνουν τα σχετικά έγγραφα.

• Παοατηοητέο (Observer member. "Ο"). Τα μέλη της κατηγορίας αυτής δεν έχουν 
το δικαίωμα ψήφου στις τεχνικές επιτροπές.

Η συμμετοχή ως κύριο μέλος ή παρατηρητής στα πλαίσια μιας τεχνικής επιτροπής 
(TC) εξαρτάται από το είδος του μέλους στον διεθνή οργανισμό τυποποίησης. Τα 
πλήρη μέλη έχουν την δυνατότητα επιλογής. Έτσι είναι δυνατόν να συμμετέχουν είτε 
ως κύρια μέλη μιας τεχνικής επιτροπής ή ως παρατηρητές. Τα αντιπροσωπευόμενα 
μέλη έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε τεχνικές επιτροπές μόνο με την ιδιότητα 
του παρατηρητή ("Ο"). Τα απλά μέλη του διεθνούς οργανισμού τυποποίησης έχουν 
την δυνατότητα συμμετοχής με την ιδιότητα του παρατηρητή σε συνεδριάσεις της 
επιτροπής εκτός από τις τεχνικές συναντήσεις.

3 Με βάση στοιχεία του 1995.
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3.3 Διαδικασία έκδοσης προτύπων

Η δημιουργία ενός διεθνούς προτύπου από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης 
ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια. Συγκεκριμένα τα στάδια αυτά είναι:

• Κατάθεση πρότασης

• Έκδοση προσχεδίου

• Διεθνές προσχέδιο προτύπου (DIS)4

• Έγκριση προτύπου

• Έκδοση προτύπου

Το σημείο εκκίνησης για την έκδοση ενός διεθνούς προτύπου είναι η πρόταση 
δημιουργίας ενός νέου προτύπου από κάποιο μέλος του οργανισμού. Όλα τα μέλη 
του οργανισμού ενημερώνονται για την συγκεκριμένη πρόταση και στην συνέχεια 
γίνεται συζήτηση επί της προτάσεως. Στην συνέχεια και εφόσον αποφασισθεί η 
έκδοση του προτύπου συγκροτείται η αντίστοιχη τεχνική επιτροπή (TC5) και ορίζεται 
η δομή της επιτροπής από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων. Η 
ονομασία της επιτροπής στηρίζεται στην χρονολογική αρίθμηση των τεχνικών 
επιτροπών. Κάθε επιτροπή ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας είναι δυνατόν να 
αποτελείται από ένα σύνολο τεχνικών υποεπιτροπών (SC6) και από ομάδες 
εργασίας (WG7).

Το επόμενο στάδιο είναι η δημιουργία του προσχεδίου του προτύπου σε επίπεδο 
τεχνικής επιτροπής. Για την έκδοση του προσχεδίου η τεχνική επιτροπή ή οι 
υποεπιτροπές δημιουργούν ομάδες εργασίας από ειδικούς των απαιτούμενων 
κλάδων και ενδιαφερόντων προκειμένου να ετοιμάσουν τα προσχέδια των κειμένων 
του προτύπου. Σε κάθε ομάδα εργασίας ανατίθεται ένα και μόνο τμήμα του 
συνολικού προτύπου. Εφόσον γίνει η συγγραφή των προσχεδίων του προτύπου, 
αυτά προωθούνται στις αντίστοιχες τεχνικές υποεπιτροπές (SC) για ανασκόπηση 
και τροποποιήσεις, ώστε να υπάρξει ομοφωνία. Μετά από το στάδιο των

4dis

5TC

®sc
7wg

Draft International Standard

Αρχικά από τον αγγλικό όρο Technical Committee

Αρχικά από τον αγγλικό όρο Technical Subcommittee

Αρχικά από τον αγγλικό όρο Working Group
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τροποποιήσεων - διορθώσεων το κείμενο προωθείται στο επίπεδο της τεχνικής 
επιτροπής.

Το προσχέδιο αυτό κοινοποιείται στα μέλη της τεχνικής επιτροπής για ανασκόπηση, 
σχόλια και διορθώσεις. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατόν να υπάρξουν εκτενείς 
τροποποιήσεις και επαναδιατυπώσεις έως ότου να επιτευχθεί ομοφωνία σε επίπεδο 
τεχνικής επιτροπής (TC). Μετά την επίτευξη ομοφωνίας το πρότυπο αποτελεί 
διεθνές προσχέδιο προτύπου (DIS) και γίνεται μετάφρασή του στα γαλλικά.

Το πρότυπο DIS στην συνέχεια κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του διεθνούς 
οργανισμού για σχολιασμό και ακολούθως για ψηφοφορία ως προς την αποδοχή 
του προτύπου. Η διάρκεια της περιόδου αυτής είναι 6 μήνες. To DIS γίνεται διεθνές 
πρότυπο μόνο εάν επιτευχθεί πλειοψηφία αποτελούμενη από τα δύο τρίτα των 
κύριων μελών (Ρ) της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής και ταυτόχρονα λιγότερο από το 
ένα τέταρτο του συνόλου των μελών του διεθνούς οργανισμού προτύπων ψηφίσουν 
αρνητικά. Σε περίπτωση που ένα DIS δεν πετύχει να συμπληρώσει τις 
απαιτούμενες ψήφους επιστρέφει στην τεχνική επιτροπή για περαιτέρω 
επεξεργασία. Στην συνέχεια η επιτροπή εισηγείται την αναθεωρημένη πρόταση του 
προτύπου το οποίο επανατίθεται σε ψηφοφορία.

Όταν ένα προσχέδιο διεθνούς προτύπου (DIS) γίνει αποδεκτό, το τελικό κείμενο 
διαβιβάζεται στην Κεντρική Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων για την 
έκδοση του προτύπου. Στο σημείο αυτό όμως δεν τελειώνει ο κύκλος της ανάπτυξης 
του προτύπου. Κάθε πέντε χρόνια η τεχνική επιτροπή ή υποεπιτροπή, που είναι 
αρμόδια για το πρότυπο, προβαίνει σε ανασκόπηση του προτύπου και 
αποφασίζονται αναθεωρήσεις ή ακόμα και απόσυρση κάποιου προτύπου ανάλογα 
με τις απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση, 
λειτουργικότητα και χρησιμότητα του προτύπου.

3.4 Ιστορικό ανάτττυξπς της σειράς προτύπων ISO 14000

Η αρχή για την ανάπτυξη της σειράς προτύπων ISO 14000 βρίσκεται στην 
Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον του Ρίο το 1992. Στη Συνδιάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED8), στην οποία 
συμμετείχαν περισσότερες από 100 χώρες, συμφωνήθηκε ότι υπάρχει ανάγκη για 
μεγαλύτερη ανάπτυξη των διεθνών περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Η

®UNCED United Nations Conference on the Environment and Development
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συνδιάσκεψη έθεσε μεγάλη βαρύτητα για την προστασία του περιβάλλοντος στην 
περιβαλλοντική διαχείριση που ασκείται από πλευράς των επιχειρήσεων.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο ήταν και ο εντοπισμός του πλήθους και της έκτασης των 
υπαρχόντων εθνικών και τοπικών σχημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων και των σχημάτων που αφορούσαν σε περιβαλλοντική 
σήμανση (Labelling) και επιθεώρηση (Auditing). Η ύπαρξη του προτύπου ISO 9000 
και η παγκόσμια αποδοχή που παρουσίαζε, αποτέλεσε ένα παράδειγμα για την 
πλατφόρμα, πάνω στην οποία θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη διεθνών προτύπων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω η UNCED ζήτησε από 
τον ISO να διερευνήσει την δυνατότητα εκπόνησης αντίστοιχων περιβαλλοντικών 
προτύπων. Ο Διεθνής Οργανισμός Προτύπων αποφάνθηκε, ότι όντως υπάρχει 
ανάγκη για την δημιουργία προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για τον σκοπό 
αυτό συγκρότησε την Στρατηγική Συμβουλευτική Ομάδα Περιβάλλοντος (SAGE9) το 
1991, προκειμένου να εξετάσει την δυνατότητα τυποποίησης των πρακτικών 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα μέλη της ομάδας ήταν εκπρόσωποι των 
επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και εθνικών οργανισμών τυποποίησης και προτύπων, 
ειδικοί σε θέματα περιβάλλοντος κλπ.

Τα κύρια θέματα ως προς τα οποία έπρεπε να αποφανθεί η SAGE ήταν, εάν τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα θα μπορούσαν να :

• δημιουργήσουν μια κοινή προσέγγιση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά τρόπο παρόμοιο με τη διαχείριση ποιότητας

• αυξήσουν την δυνατότητα των επιχειρήσεων να βελτιώσουν και να καταγράψουν 
τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις

• διευκολύνουν στην άρση των εμποδίων εμπορίου (trade barriers)

Η SAGE ως αποτέλεσμα της μελέτης, πρότεινε την συγκρότηση τεχνική επιτροπής 
προκειμένου να δημιουργηθεί σχετικό πρότυπο. Με βάση το πόρισμα αυτό 
συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 1993 η τεχνική επιτροπή 207 (TC 207). Η 
γραμματεία της τεχνικής επιτροπής ανατέθηκε στον Καναδά και η αρχική 
συνεδρίαση έλαβε χώρα στο Τορόντο στις 2-3 Ιουνίου του 1993, στην οποία 
συμμετείχαν εκπρόσωποι από περισσότερες από 30 χώρες. Στην σχετική τεχνική 
επιτροπή το μεγαλύτερο μέρος των χωρών με δικαίωμα ψήφου ήταν από την 
Ευρώπη. Στο πλαίσιο λειτουργίας της τεχνικής επιτροπής 207 εντάσσεται και η
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συνεργασία και συντονισμός με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς όπως την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (EU), την Γενική Συμφωνία Τιμών και Εμπορίου (GATT), τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) κλπ.

Η δομή της επιτροπής TC 207 αποτελείται από έξι υποεπιτροπές (SC) και μία ομάδα 
εργασίας (WG), καθεμία από τις οποίες έχει ένα αντικείμενο δραστηριότητας. 
Συγκεκριμένα:

• SCI Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

• SC2 Περιβαλλοντική Επιθεώρηση και Σχετιζόμενες Περιβαλλοντικές 
Έρευνες.

• SC3

• SC4

• SC5

• SC6

• WG1

Περιβαλλοντική Σήμανση.

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης. 

Ανάλυση Κύκλου Ζωής.

Ορισμοί και Ορολογία.

Περιβαλλοντικά Θέματα σε Πρότυπα Προϊόντων.

Με οδηγό την σειρά προτύπων διαχείρισης ποιότητας ISO 9000 οι επιτροπές 
δημιούργησαν πρότυπα, τα οποία θα βοηθούν κάθε επιχείρηση να ελέγχει εάν έχει 
το απαιτούμενο σύστημα προκειμένου να εμποδίσει και να εντοπίσει 
περιβαλλοντικές παραβάσεις. Οι περιοχές που καλύπτουν τα πρότυπα είναι 
αντίστοιχες των υποεπιτροπών (SC) και συγκεκριμένα :

• Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

• Περιβαλλοντική Επιθεώρηση.

• Περιβαλλοντική Σήμανση.

• Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης.

• Ανάλυση Κύκλου Ζωής.

• Πρότυπα Προϊόντων. 9

9SAGE Strategic Advisory Group on the Environment
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Εκτός του έργου της τεχνικής επιτροπής 207 τέθηκαν τα ακόλουθα θέματα, διότι 
αυτά εμπίπτανε σε αρμοδιότητες άλλων τεχνικών επιτροπών :

• Ορισμός επιπέδων περιβαλλοντικών επιδόσεων.

• Μεθόδους ανάλυσης ρυπαντικών στοιχείων.

• Τυποποίηση προϊόντων.

Κατά την ανάπτυξη των προτύπων της σειράς ISO 14000 εξασφαλίστηκε ο διεθνής 
χαρακτήρας του προτύπου. Κατά την δημιουργία του προσχεδίου συμμετείχαν 
αντιπρόσωποι από 57 χώρες και 15 ακόμη χώρες συμμετείχαν με την ιδιότητα του 
παρατηρητή. Επιπλέον συμπεριλήφθησαν εκπρόσωποι από την βιομηχανία, 
οργανισμούς τυποποίησης διαφόρων χωρών, εμπορικούς συλλόγους, κυβερνήσεις 
και περιβαλλοντικούς οργανισμούς. Τέλος υπάρχουν εκπρόσωποι διεθνών 
οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη, διεθνείς περιβαλλοντικές ομάδες κλπ.

3.5 Παρούσα κατάσταση προτύπων σειράς ISO 14000

Τα πρότυπα της σειράς ISO 14000 είναι δυνατόν να διακριθούν σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες, ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται. Η πρώτη κατηγορία 
αναφέρεται σε θέματα των οργανισμών και στον τρόπο διοίκησης και ο δεύτερος 
στα προϊόντα, τις υπηρεσίες.

Στην ομάδα των προτύπων που αναφέρονται στην δομή και λειτουργία των 
οργανισμών διακρίνουμε τις ακόλουθες ενότητες :

• Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

• Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιδόσεων.

• Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

Στην ομάδα των προτύπων που αναφέρονται σε προϊόντα και υπηρεσίες 
διακρίνονται οι ενότητες:

• Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων.

• Περιβαλλοντική Σήμανση.

• Περιβαλλοντικά θέματα στα πρότυπα προϊόντων.
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Η δομή και η σχέση των ενοτήτων δίνεται γραφικά στο σχήμα που ακολουθεί :

Περιβαλλοντική Διαχείριση J
Πρότυπα για oovaviououc J
Συστήμα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης

Αξιολόγηση ί 
3 Περιβαλλοντικών, 

Επιδόσεων

Περιβαλλοντική
Επιθεώρηση

Πρότυπα via προϊόντα Jτ
Ανάλυση κύκλου ζωής

1 Περιβαλλοντική ] Περιβαλλοντικά
i Σήμανση I θάματα σε
ί________________ j πρότυπα

Οπως ήδη αναφέρθηκε η συγγραφή των προτύπων και η εξέλιξή τους είναι μια 
συνεχής διαδικασία. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται όλα τα έγγραφα, 
που αποτελούν την οικογένεια προτύπων της σειράς ISO 14000 μαζί με τον τίτλο 
τους, την ημερομηνία εκδόσεως και την κατάσταση εκδόσεώς τους. [16]

Πίνακας 3.1 : Πρότυπα σειράς ISO 14000 για οργανισμούς.

Πρότυπα για οργανισμούς

Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 14001:1996 1996 Environmental management systems - Specification 
with guidance for use

ISO 14004:1996 1996 Environemental management systems - General 
guidelines on principles, systems and supporting 
techniques

ISO/TR 14061 1998 Information to assist forestry organizations in the use 
of the environmental managment system standards 
ISO 14001 and ISO 14004

Εκτέλεση επιθεωρήσεων

ISO 14010:1996 1996 Guidelines for environmental auditing - General 
principles

ISO 14011:1996 1996 Guidelines for environemtnal auditing - Audit 
procedures - Auditing of environmental management 
systems
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ISO 14012:1996 1996 Guidelines for environmental auditing · Qualification 
criteria for environmental auditors

ISO/WD 14015 - Environmental assessment of sites and entities

Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιδόσεων

ISO/DIS 14031 1999 Environmental Management - Environmental 
performance evaluation - Guidelines

ISO/TR 14032 1999 Environmental managment - Environmental 
performance evaluation - Case studies illustrating the 
use of ISO 14031

Ορισμοί και ορολογία

ISO 14050 :1998 1998 Environmental management - Vocabulary

Πίνακας 3.2 : Πρότυπα σειράς ISO 14000 για προϊόντα

Πρότυπα για προϊόντα

Περιβαλλοντική σήμανση προϊόντων

ISO 14020 : 1998 1998 Environmental lavels and declaretions - General 
principles

ISO/DIS 14021 1999 Environmental labels and declarations - Self-declared 
environmental claims

ISO / FDIS 14024 1998 Environemtal labels and declarations - Type 1 
environmental labelling · Principles and procedures

ISO /WD/ TR 14025 Environmental management - Environmental 
performance evaluation - Case studies illustrating the 
use of ISO 14031

Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων

ISO 14040:1997 1997 Environemntal management - Life cycle assessment - 
Principles and framework

ISO 14041:1998 1998 Environmental management - Life cycle assessment - 
Goal and scope definition and inventory analysis

ISO/CD 14042 1999 Envronmental managment - Life cycle assessment - 
Life cycle Impact assessment

ISO/DIS 14043 1999 Environmental management - Life cycle assessment - 
Life cycle Interpretation
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ISO/TR 14048 1999 Environmental management - Life cycle assessment - 
Life cycle assessment data documentation format

ISO/TR 14049 1999 Environmental management - Life cycle assessment - 
Examples for the application of ISO 14041

Περιβαλλοντικά θέματα σε πρότυπα προϊόντων

ISO Guide 64:1997 1997 Guide for the inclusion of environmental aspects in 
product standards

Ορισμοί και ορολογία

ISO/TR 14061 1998 Information to assist forstry organizations in the use of 
the Environmental Management System standards 
ISO 14001 and ISO 14004

3.6 Διάδοση των περιβαλλοντικών προτύπων

3.6.1 Στατιστικά στοιχεία περιβαλλοντικών ποοτόπων

Η περιβαλλοντική σειρά ISO 14000, αν και σχετικά πρόσφατο πρότυπο φαίνεται να 
τυγχάνει ταχύτατης αναγνώρισης και διάδοσης παγκοσμίως. Τα αίτια για την 
ταχύτατη διάδοση εντοπίζονται τόσο στην προηγούμενη διάδοση των προτύπων 
ποιότητας, όσο και στην ιδιότητα του προτύπου να αποτελεί γενικό πρότυπο που 
μπορεί να προσαρμοσθεί σε κάθε επιχείρηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 
του Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων (ISO) [17], ο αριθμός των πιστοποιημένων 
κατά ISO 14001 επιχειρήσεων κατά το Δεκέμβριο 1997 ήταν 5017, αριθμός ο οποίος 
είναι τριπλάσιος από αυτόν του Δεκεμβρίου 1996 . Σύμφωνα με νεώτερα στοιχεία 
[56] ο αριθμός των πιστοποιημένων επιχειρήσεων τον Ιούνιο του 1999 είναι 10697 
αριθμός σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν του 1997.

Η εξέλιξη του αριθμού των πιστοποιήσεων παγκοσμίως δίνεται στο διάγραμμα Α.Δ1 
στο παράρτημα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του διαγράμματος προκύπτει ότι 
το πρότυπο ISO 14000 γνωρίζει σημαντική αποδοχή παγκοσμίως. Το πλήθος των 
πιστοποιημένων επιχειρήσεων αυξάνεται σταθερά κατά την διάρκεια των τελευταίων 
τεσσάρων ετών με γεωμετρική πρόοδο. Έτσι από ένα σύνολο 257 μόλις 
επιχειρήσεων το 1995, το πλήθος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ανήλθε σε 
περίπου 1500 το 1996, σε περίπου 5000 το 1997 και βρίσκεται τον Ιούνιο του 1999 
στο επίπεδο των 10700 περίπου επιχειρήσεων.
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Η διάδοση του προτύπου ISO 14000 στη διάρκεια από το 1995 έως σήμερα με την 
μορφή βασικών στατιστικών στοιχείων δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 3.3 : Στατιστικά στοιχεία πιστοποιήσεων ως προς ISO 14001.

Μέγεθος 1995 1996 1997 1999

liill L
.; V··· · r. --.·5

C · - * ' - -·.—.
(Ιούνιος)

Πλήθος / Χώρα 13.5 33.1 91.2 157.3

50% χωρών < 3 7 28 30

Μέγιστος αριθμός σε μία χώρα 74 322 713 2229

Πλήθος χωρών με >1 πιστοποιήσεις 19 45 55 68

Συνολικές πιστοποιήσεις 257 1491 5017 10696

3.6.2 Ανάλυση κατά νεωνοαωική ττεοιογή

Με δεδομένη την τάση για αύξηση του αριθμού των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση της κατανομής των πιστοποιημένων 
επιχειρήσεων στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη. Για την ανάλυση 
αυτή ορίζονται οι ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές10, οι οποίες είναι σε συμφωνία 
με την ομαδοποίηση που ακολουθεί ο Διεθνής Οργανισμός Προτύπων στην έρευνά 
του [17]:

• Ευρώπη.

• Αφρική και Δυτική Ασία.

• Άπω Ανατολή.

• Αυστραλία.

• Βόρεια Αμερική.

• Νότια και Κεντρική Αμερική.

1 °Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την ομαδοποίηση των χωρών στις διάφορες ομάδες, δίνονται 
στον πίνακα Α.Π2
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Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται τον πίνακα Α.Π2 αλλά και υπό την 
μορφή γραφικής παράστασης στα διαγράμματα Α.Δ1 και Α.Δ2. Από τα παραπάνω 
στοιχεία προκύπτει ότι η Ευρώπη εμφανίζει την ταχύτερη και ταυτόχρονα 
εκτενέστερη αποδοχή του προτύπου. Όπως προκύπτει από το διάγραμμα της 
ιστορικής εξέλιξης του προτύπου παγκοσμίους (Α.Δ1), η Ευρώπη από το 1995 ήδη 
εμφανίζει σημαντικό αριθμό πιστοποιημένων επιχειρήσεων. Το έτος αυτό μάλιστα οι 
Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 90% του συνόλου των πιστοποιημένων 
επιχειρήσεων. Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να 
αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα των επιχειρήσεων, που έχουν πιστοποιηθεί ως 
προς το πρότυπο ISO 14001, αποτελώντας το 50-60% του συνόλου.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η περιοχή της Άπω Ανατολής με σημαντικό αριθμό 
πιστοποιήσεων. Η Άπω Ανατολή με κύρια πηγή την Ιαπωνία και την Ταϊβάν 
παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε απόλυτα νούμερα όσο και σε ποσοστό επί του 
συνόλου των πιστοποιημένων επιχειρήσεων. Στη Βόρεια Αμερική φαίνεται να 
αρχίζει η διάδοση του προτύπου. Αν και τα νούμερα είναι μικρά ως απόλυτα μεγέθη, 
στη Βόρεια Αμερική υπάρχει ο μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης του αριθμού των 
πιστοποιημένων κατά το ISO 14001 επιχειρήσεων. Όσον αφορά στην Αυστραλία 
παρατηρείται συνεχής και σταθερή αύξηση του αριθμού των πιστοποιημένων 
επιχειρήσεων. Τέλος οι περιοχές της Αφρικής, Δυτικής Ασίας και της Νότιας, 
Κεντρικής Αμερικής φαίνεται να παρουσιάζουν μικρή συμμετοχή στο σύνολο των 
πιστοποιημένων επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να οφείλεται σε 
παράγοντες όπως η μικρότερη οικονομική δραστηριότητα των περιοχών, η έλλειψη 
υποδομών διάδοσης πληροφοριών, ο μικρός βαθμός περιβαλλοντικού ελέγχου κλπ.

Πέρα από τα συνολικά στοιχεία καθεμίας από τις προαναφερόμενες γεωγραφικές 
περιοχές, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις χώρες 
κάθε περιοχής. Ακολούθως γίνεται σύντομη παρουσίαση των σημαντικότερων 
παρατηρήσεων κατά γεωγραφική περιοχή.

./' Ευοώπη

Η γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης αντιστοιχεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και τη Ρωσία, την Τουρκία καθώς 
επίσης και την Ισλανδία και τη Μάλτα. Αναλυτικά η εξέλιξη του αριθμού των 
πιστοποιημένων επιχειρήσεων ως προς το πρότυπο ISO 14001 για κάθε χώρα, 
δίνεται στο διάγραμμα Α.Δ3.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του διαγράμματος, η Γερμανία, η Βρετανία και σε 
μικρότερο βαθμό η Σουηδία είναι οι τρεις χώρες στις οποίες εμφανίζεται ο
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μεγαλύτερος βαθμός διάδοσης του προτύπου ISO 14000. Το αποτέλεσμα αυτό είναι 
σε σημαντικό βαθμό αναμενόμενο, ιδιαίτερα αν κάποιος αναλογιστεί την μακρά 
παράδοση των συγκεκριμένων χωρών στην χρήση κανονισμών και προτύπων (DIN- 
Normen, British Standards κλπ). Στις χώρες αυτές ο αριθμός των πιστοποιημένων 
επιχειρήσεων κυμαίνεται για το 1999 από 600 έως 1400 με σαφώς αυξητικούς 
ρυθμούς.

Στην συνέχεια υπάρχουν οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
Ελβετία στις οποίες υπάρχει σημαντικός αριθμός πιστοποιημένων επιχειρήσεων ως 
προς το πρότυπο ISO 14001. Στις χώρες αυτές ο αριθμός των πιστοποιημένων 
επιχειρήσεων κυμαίνεται σε 100 - 400. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν η Ελλάδα, η 
Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο, οι οποίες παρουσιάζουν σχεδόν μηδενική 
διάδοση του προτύπου, με αριθμούς πιστοποιημένων επιχειρήσεων που είναι 
μικρότεροι από 10 ανά χώρα.

Τέλος πολύ μικρή χρήση του προτύπου φαίνεται να γίνεται και στις επιχειρήσεις των 
χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, της Ισλανδίας και της Μάλτας, όπου και εκεί 
υπάρχει πολύ μικρός αριθμός πιστοποιήσεων ανά χώρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει και ο αριθμός των 
πιστοποιημένων εταιρειών ως προς το πρότυπο EMAS. Ο αριθμός των 
πιστοποιήσεων ως προς το EMAS (έως τον Ιούνιο 1999) δίνεται ανά χώρα στο 
διάγραμμα Α.Δ9. Από το διάγραμμα αυτό προκύπτει ότι στην Γερμανία υπάρχει η 
μεγαλύτερη διάδοση του προτύπου. Σημαντικός αριθμός πιστοποιήσεων υπάρχει 
ακόμη και στην Αυστρία, την Σουηδία, την Δανία και την Μεγάλη Βρετανία. Η 
Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μαζί με το Λουξεμβούργο με μία μόνο 
πιστοποιημένη ως προς το πρότυπο EMAS επιχείρηση. Όπως φαίνεται και από το 
διάγραμμα, ο αυξημένος αριθμός πιστοποιήσεων στην Γερμανία πιθανόν να είναι 
δυνατόν να συνδεθεί με την προσπάθεια για μειωμένο κρατικό περιβαλλοντικό 
έλεγχο μέσω των πιστοποιήσεων ως προς το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Το γεγονός αυτό φαίνεται και στο ότι οι Γερμανικές επιχειρήσεις 
αντιστοιχούν σε ποσοστό 74% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων που έχουν 
πιστοποιηθεί ως προς το EMAS ενώ της δεύτερης χώρας (Αυστρία) αντιστοιχούν σε 
ποσοστό μόλις 7% του συνόλου (Διάγραμμα Α.Δ.11).

Τέλος για τον χώρο της Ευρώπης ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχετική διάδοση του 
ISO 14000 και του EMAS σε κάθε χώρα. Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 
Α.Δ10 στις περισσότερες χώρες το πρότυπο ISO 14000 φαίνεται να αντιστοιχεί σε
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περισσότερο από το 75-80% του συνόλου των πιστοποιήσεων ως προς κάποιο 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης11. Εξαίρεση στην γενική αυτή παρατήρηση 
αποτελεί κυρίως η Γερμανία στην οποία η χρήση του προτύπου EMAS φαίνεται να 
είναι αρκετά μεγαλύτερη από το ISO 14001. Σε μια ενδιάμεση κατάσταση φαίνεται 
να βρίσκονται η Αυστρία και η Νορβηγία όπου υπάρχει περίπου ίσος αριθμός 
πιστοποιήσεων ως προς τα δύο πρότυπα.

.// Αωοική και Δυτική Ασία

Στην περιοχή της Αφρικής και Δυτικής Ασίας, όπως έχει ήδη σημειωθεί, υπάρχει 
μικρή χρήση των προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Από την γενική 
γεωγραφική ανάλυση που προηγήθηκε η περιοχή της Αφρικής και της Δυτικής Ασίας 
αναλογεί συνολικά σε ποσοστό που μόλις αγγίζει το 1% του συνόλου των 
πιστοποιήσεων για τον Ιούνιο του 1999. Μόνο σε έναν μικρό αριθμό κρατών 
συναντάται η χρήση των προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα κράτη αυτά 
είναι κυρίως αυτά της περιοχής της λεκάνης της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής 
και της Αραβικής Χερσονήσου. Εξαίρεση αποτελεί η χώρα της Νοτίου Αφρικής. 
Αναλυτικά τα στοιχεία του αριθμού των πιστοποιήσεων για κάθε μία χώρα της 
περιοχής αυτής και η εξέλιξή τους κατά το διάστημα 1995 - 1999 φαίνεται στο 
διάγραμμα Α.Δ4.

Από το σύνολο των χωρών της περιοχής συγκριτικά μεγαλύτερο αριθμό 
πιστοποιήσεων έχουν η Νότια Αφρική, το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Σε απόλυτα 
νούμερα όμως τα μεγέθη των χωρών αυτών υποδηλώνουν χαμηλή διάδοση των 
προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιθανά αίτια για την μικρή διάδοση των 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης θα μπορούσαν να αναζητηθούν στην 
μικρή υποδομή της Αφρικανικής Ηπείρου, στην έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας 
των τοπικών κοινωνιών και στο μικρής έκτασης περιβαλλοντικό έλεγχο από 
πλευράς των κρατών.

./// Άπω Ανατολή

Η περιοχή της Άπω Ανατολής καλύπτει όλη τη περιοχή της Ανατολικής Ασίας χωρίς 
να περιλαμβάνει την Αυστραλία και την Ν. Ζηλανδία. Αποτελεί σήμερα τον δεύτερο 
μεγαλύτερο πυρήνα εφαρμογής των προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και

^Πιθανόν να υπάρχουν αποκλίσεις σε αυτά τα στοιχεία καθώς δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 
πιστοποιήσεις ως προς το πρότυπο BS 7750, οι οποίες αναμένεται να είναι σημαντικές στην Μεγ. 
Βρετανία.
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ειδικότερα του προτύπου ISO 14000, ενώ έχει και από τους μεγαλύτερους ρυθμούς 
διάδοσης παγκοσμίους.

Από το διάγραμμα Α.Δ5 προκύπτει ότι η το μεγαλύτερο ποσοστό των 
πιστοποιημένων εταιρειών κατά το ISO 14001 βρίσκεται στην Ιαπωνία. 
Συγκεκριμένα η Ιαπωνία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό πιστοποιήσεων παγκοσμίως με 
ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 20% των πιστοποιημένων επιχειρήσεων 
παγκοσμίως. Εξίσου σημαντικό στοιχείο για την Ιαπωνία είναι ο ρυθμός διάδοσης 
του προτύπου, ο οποίος είναι σχεδόν κατακόρυφος. Συγκεκριμένα το 1996 ο 
αριθμός των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ήταν περίπου 200, το 1997 έφθασαν τις 
700 και τον Ιούνιο του 1999 έχουν φθάσει τις 2200 περίπου.

Στην δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται αντίστοιχα η Ταϊβάν και η Κορέα με 
σημαντικά λιγότερες πιστοποιημένες επιχειρήσεις (περίπου 500 ανά χώρα), ενώ 
ακόμη χαμηλότερα ακολουθούν η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη και η Μαλαισία με 
περίπου 100 πιστοποιημένες επιχειρήσεις ανά χώρα. Τέλος με μικρότερο βαθμό 
διάδοσης ακολουθούν χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ινδονησία και το Χόνκ-Κονκ.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η διάδοση των προτύπων στην περιοχή της 
Άπω Ανατολής οφείλεται κατά κύριο λόγο στην Ιαπωνία - η οποία παραδοσιακά 
εφάρμοζε συστήματα για την βελτίωση της ποιότητας - και στις υπόλοιπες 
οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες έχουν σημαντικό μέρος των εξαγωγών 
προς την Ευρώπη και την Αμερική. Συνεπώς η περιοχή της Άπω Ανατολής φαίνεται 
να έχει σημαντική διαφοροποίηση ως προς τον βαθμό διάδοσης των 
περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης, καθώς υπάρχει σημαντικός αριθμός 
χωρών όπου δεν υπάρχει ούτε μία πιστοποιημένη επιχείρηση ως προς το πρότυπο 
ISO 14001.

./V Αυστραλία

Στην περιοχή της Αυστραλίας κατατάσσονται η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Στην 
Αυστραλία υπάρχει σημαντική διάδοση της χρήσης του προτύπου ISO 14001, 
γεγονός το οποίο φαίνεται και από τις 300 πιστοποιημένες επιχειρήσεις ως προς το 
πρότυπο. Επίσης ο ρυθμός αύξησης ιδιαίτερα τα τελευταία δυο έτη φαίνεται να είναι 
αρκετά σημαντικός, καθώς διπλασιάστηκε ο αριθμός των πιστοποιημένων 
επιχειρήσεων μέσα σε ενάμισι έτος.

Αντίθετα στην Νέα Ζηλανδία η διάδοση του προτύπου φαίνεται να κυμαίνεται σε 
χαμηλά επίπεδα, ενώ ο ρυθμός αύξησης φαίνεται να είναι εξίσου χαμηλός. Πιθανά 
αίτια για την διαφορά ίσως να είναι η συγκριτική δυναμικότητα των βιομηχανιών των
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δύο χωρών, ο βαθμός εξαγωγικού προσανατολισμού των οικονομιών και τα κίνητρα 
εφαρμογής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αναλυτικά τα στοιχεία για την 
περιοχή της Αυστραλίας δίνονται στο διάγραμμα Α.Δ8.

.ν Βόρεια Αυεοική

Στην περιοχή της Βορείου Αμερικής εντάσσονται μόνο δύο χώρες : οι Η.Π.Α και ο 
Καναδάς. Ο λόγος για την ταξινόμηση αυτή είναι ότι υπάρχει σαφής διαφοροποίηση 
τόσο στο βιοτικό επίπεδο, όσο και στη δυναμικότητα των επιχειρήσεων σε σχέση με 
τα υπόλοιπα κράτη της Αμερικάνικής Ηπείρου.

Η εξέλιξη του αριθμού των πιστοποιημένων επιχειρήσεων για τις δύο αυτές χώρες 
δίνεται στο διάγραμμα Α.Δ6. Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι οι Η.Π.Α ήταν 
αυτές στις οποίες έγινε πρώτα πιστοποίηση ως προς το πρότυπο ISO 14001. 
Σήμερα οι Η.Π.Α είναι το 6ο κράτος παγκοσμίως με 480 πιστοποιημένες 
επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4.5% παγκοσμίως. Το πλέον αξιόλογο 
σημείο σχετικά με την διάδοση του προτύπου ISO 14001 στις Η.Π.Α. είναι ο ρυθμός 
αύξησης των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος 
παγκοσμίως. Ο ρυθμός αύξησης σε συνδυασμό με το μέγεθος της οικονομίας 
Αμερικάνικης βιομηχανίας αφήνουν σαφείς ενδείξεις για σημαντική αύξηση του 
αριθμού των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στο μέλλον. Ανάλογες παρατηρήσεις σε 
μικρότερη όμως κλίμακα ισχύουν και για τον Καναδά. Το μέγεθος των 100 
πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι συγκρίσιμο με αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. 
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τριπλασιάστηκε ο αριθμός των 
πιστοποιημένων επιχειρήσεων κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους.

.ν/ Κεντρική και Νότια Αυεοική

Η Κεντρική και Νότια Αμερική περιλαμβάνει όλες τις χώρες της Αμερικανικής 
Ηπείρου που βρίσκονται από το Μεξικό και νοτιότερα. Η περιοχή αυτή του πλανήτη 
μαζί με την περιοχή της Αφρικής και Δυτικής Ασίας παρουσιάζει τους χαμηλότερους 
βαθμούς διάδοσης των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το σύνολο των 
πιστοποιημένων επιχειρήσεων της περιοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 2% του 
συνόλου των πιστοποιημένων κατά ISO 14001 επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Αναλυτικά τα στοιχεία των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ανά χώρα δίνονται στο 
διάγραμμα Α.Δ7. Από το διάγραμμα φαίνεται ότι σε τρεις χώρες υπάρχει σημαντικός 
αριθμός πιστοποιημένων επιχειρήσεων : την Βραζιλία, την Αργεντινή και το Μεξικό. 
Στις συγκεκριμένες χώρες εκτός από τον σημαντικό αριθμό πιστοποιημένων 
επιχειρήσεων υπάρχει και σημαντικός ρυθμός αύξησής τους, γεγονός το οποίο
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επιτρέπει την υπόθεση ότι τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης φαίνεται να 
έχουν σημαντική διάδοση.

Αντίθετα στις υπόλοιπες χώρες φαίνεται να υπάρχει σχεδόν μηδενική χρήση των 
προτύπων, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τον μικρό αριθμό 
πιστοποιημένων επιχειρήσεων αλλά και από τους μικρούς ρυθμούς αύξησης.

3.6.3 Ανάλυση κατά κλάδο BiounyaviKhc δοαστηοιότητα€

Εκτός από την ανάλυση της διάδοσης των συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης στην βάση της γεωγραφικής κατανομής, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
ανάλυση της διάδοσης των συστημάτων και κατά κλάδο βιομηχανικής 
δραστηριότητας. Κοινό στοιχείο από την ανάλυση των πιστοποιημένων 
επιχειρήσεων τόσο σε Ιαπωνία όσο και σε Η.Π.Α είναι ότι η χημική βιομηχανία δεν 
είναι ο κύριος κλάδος ως προς τις πιστοποιήσεις. Αντίθετα ο κλάδος των 
ηλεκτρονικών είναι αυτός με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ως προς το πρότυπο 
ISO 14001. Το γεγονός αυτό πιθανόν να εξηγείται, από το ότι ο κλάδος της χημικής 
βιομηχανίας αποτελείται από μικρό αριθμό επιχειρήσεων μεγάλου μεγέθους, κυρίως 
λόγω των υψηλών επενδύσεων που απαιτούνται. Αντίθετα ο τομέας των 
ηλεκτρονικών παρουσιάζει μεγαλύτερη διασπορά με αποτέλεσμα να υπάρχει 
μεγαλύτερος αριθμός πιστοποιημένων επιχειρήσεων. Συνεπώς, ίσως θα βοηθούσε 
περισσότερο η απεικόνιση του ποσοστό στην βάση του κύκλου εργασιών των 
πιστοποιημένων επιχειρήσεων κάθε κλάδου. Ακολούθως παρουσιάζονται τα 
στοιχεία για την Ιαπωνία και για τις Η.Π.Α.

./' Ιαπωνία

Με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα για την Ιαπωνία, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των πιστοποιήσεων ως προς το πρότυπο ISO 14001 έχουν γίνει σε 
βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών. Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα Α.Δ12 οι επιχειρήσεις αυτού του 
κλάδου αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 60% του συνόλου των πιστοποιημένων 
Ιαπωνικών επιχειρήσεων. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η βιομηχανία παραγωγής 
μηχανημάτων γενικής φύσεως με ποσοστό το οποίο ανέρχεται σε 15% του συνόλου. 
Η βιομηχανία μηχανημάτων ακρίβειας αντιστοιχεί σε επιπλέον ποσοστό 5% 
περίπου.

Η χημική και η πετροχημική βιομηχανία, που θα αναμένονταν να είναι ο 
πρωτοπόρος κλάδος στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βρίσκεται μόλις 
στην τρίτη θέση. Συγκεκριμένα η χημική βιομηχανία αντιστοιχεί στο 8% περίπου του
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συνόλου και η πετροχημική βιομηχανία αντιστοιχεί σε ποσοστό 3.5%, γεγονός το 
οποίο κατατάσσει την χημική βιομηχανία στην τρίτη θέση με συνολικό ποσοστό 
περίπου 11%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται οι κλάδοι των μηχανημάτων μεταφοράς, ο 
κλάδος της μεταλλουργίας και διάφοροι άλλοι κλάδοι, με συνολικό ποσοστό το 
οποίο φθάνει στο 8.2%.

.// Η.Π.Α

Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από την ανάλυση για την οικονομία των 
Η.Π.Α. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, τα οποία παρατίθενται στο διάγραμμα 
Α.Δ13, ο τομέας των ηλεκτρονικών είναι και στις Η.Π.Α. ο κλάδος με τις 
περισσότερες πιστοποιημένες επιχειρήσεις ως προς το ISO 14001. Το ποσοστό επί 
του συνόλου των πιστοποιημένων επιχειρήσεων για τον κλάδο των ηλεκτρονικών 
ανέρχεται σε 54% (το οποίο αντιστοιχεί σε 12% στην άμυνα και αεροδιαστημική, 
19% στην υψηλή τεχνολογία και Η/Υ, 5% στιες τηλεπικοινωνίες και 18% στα 
καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη). Η χημική βιομηχανία βρίσκεται στην δεύτερη θέση 
με ποσοστό, το οποίο ανέρχεται στο 15% του συνόλου των πιστοποιημένων 
επιχειρήσεων, ενώ ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται στην τρίτη θέση με ποσοστό 
8%. Άλλοι κλάδοι οι οποίοι έχουν σημαντική παρουσία, είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία, τα καταναλωτικά προϊόντα κλπ.
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4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

4.1 Γενικά

Εκτός των προτύπων της σειράς ISO 14000 υπάρχει μια σειρά από άλλα πρότυπα ή 
προγράμματα σε τοπικό, εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο, που σκοπό έχουν την 
βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης των επιχειρήσεων. Η σειρά των 
προτύπων ISO 14000 αναπτύχθηκε κατά τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται η 
εναρμόνιση με τα υπάρχοντα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών των 
σημαντικότερων υπαρχόντων προτύπων και προγραμμάτων, που αφορούν σε 
περιβαλλοντική διαχείριση. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα ακόλουθα πρότυπα και 
προγράμματα:

• British Standard 7750 (BS 7750)

• Eco-Management and Audit Regulation (EMAR) , Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS)

• Responsible Care (RC)

• Environemntal Protection Agency's Environemntal Leadership Program (ELP)

• American Society for Testing and Materials (ASTM) Environmental Management 
System

• International Safety Management (ISM) Code

Στην συνέχεια γίνεται σύγκριση των πλέον διαδεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο 
προτύπων, δηλαδή των ISO 14001 / BS 7750 / EMAS και παρουσιάζονται τα 
κυριότερα κοινά σημεία και οι διαφοροποιήσεις τους.
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4.2 Σημαντικότερα πρότυπα και προγράμματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης

4.2.1 British Standard 7750 (BS 7750)

Το πρότυπο BS 7750 είναι το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης που εκδόθηκε 
από τον Βρετανικό Οργανισμό Προτύπων (BSI)12 το 1995. Το πρότυπο αυτό είναι 
παγκοσμίους το πρώτο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο μπορεί να 
πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα. Η αρχή για την δημιουργία του προτύπου 
βρίσκεται στην Βρετανική Πράξη για την Προστασία του Περιβάλλοντος (U.K. 
Environmental Protection Act) το 1990. Η ανάπτυξη του προτύπου BS 7750 
ξεκίνησε το 1992 η οποία και οδήγησε στο πρώτο προσχέδιο το 1994. Ταυτόχρονα 
κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του προτύπου (1992-1995) υπήρχε ένας αριθμός 
επιχειρήσεων στις οποίες γίνονταν πιλοτική εφαρμογή του προτύπου.

Η ανάπτυξη του προτύπου BS 7750 έγινε με σκοπό οι απαιτήσεις του προτύπου να 
είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Περιβαλλοντική Διαχείριση και Επιθεώρηση (EMAR)13 και το Σχήμα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Επιθεώρησης (EMAS)14 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σύμφωνα με το πρότυπο BS 7750 απαιτείται οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις, να 
εντοπίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των δραστηριοτήτων τους, να 
αποφασίζουν ποιες από τις επιπτώσεις αυτές είναι οι πιο σημαντικές και να θέτουν 
σαφής στόχους και προγράμματα για την μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Η πρόοδος ως προς την εκπλήρωση των στόχων αυτών ανασκοπείται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σύμφωνα με το πρότυπο BS 7750 εκτός της εκπλήρωσης όλων των νομοθετημένων 
περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, οι επιχειρήσεις πρέπει να θέτουν επιπλέον 
στόχους περιβαλλοντικής επίδοσης σε συμβατότητα με το οικονομικό, λειτουργικό 
και επιχειρηματικό περιβάλλον της επιχείρησης. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι 
σε συμφωνία με την περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης και όπου αυτό είναι 
δυνατόν, επιθυμείται η ποσοτικοποίηση των στόχων αυτών και ο καθορισμός 
χρονικών πλαισίων. Επιπλέον το πρότυπο BS 7750 τυποποιεί την εκπαίδευση του 
προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και εντατικοποιεί την επικοινωνία της 
επιχείρησης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 4.3.4 "Εκπαίδευση και

12BS!
13EMAR

UEMAS

British Standards Institute
Eco-Management and Audit Regulation

Eco-Management and Audit Scheme
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Επικοινωνία Προσωπικού" απαιτείται, ότι τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε όλα τα 
επίπεδα της επιχείρησης θα πρέπει να γνωρίζουν την περιβαλλοντική πολιτική και 
τους περιβαλλοντικούς στόχους της επιχείρησης, τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, τους ρόλους τους και τις υπευθυνότητές τους 
στην επίτευξη της συμμόρφωσης με το πρότυπο, ως και τις πιθανές συνέπειες σε 
περίπτωση απόκλισης από τις διαδικασίες του προτύπου.

4.2.2 Eco-Manaaement and Audit Regulation fEMARi . Eco-Manaaement and 
Audit Scheme (EMAS)

Η οδηγία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Επιθεώρησης (EMAR) περιέχει το Σχήμα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Επιθεώρησης (EMAS), το οποίο είναι το πρότυπο 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 
1995. Το πρότυπο περιλαμβάνει την περιβαλλοντική διαχείριση και επιθεώρηση, 
αναλυτικά πρότυπα επιδόσεων, πιστοποίηση από τρίτο τμήμα, και δημόσια δήλωση 
για τις επιδόσεις της επιχείρησης. Το πρότυπο προσπαθεί να βοηθήσει την 
βιομηχανία, μέσω της προώθησης της περιβαλλοντικής διαχείρισης και την 
πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση της κάθε 
επιχείρησης. Το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε από τους Υπουργούς 
Περιβάλλοντος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1993.

To EMAS αναφέρεται σε κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά και όχι στο σύνολο του 
οργανισμού (site specific) και η εφαρμογή του προς το παρόν είναι εθελοντική. Για 
την επίτευξη της πιστοποίησης ως προς το EMAS πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής 
βήματα :

• Ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής

• Αρχική περιβαλλοντική ανασκόπηση της εγκατάστασης

• Εκπόνηση σχεδίου δράσης και συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις για μέτρηση επίδοσης του συστήματος 
περιβαλλοντικής επίδοσης

• Διορθωτικές ενέργειες και στόχοι ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης

• Προετοιμασία της περιβαλλοντικής αναφοράς

• Υποβολή των στοιχείων για ανεξάρτητη πιστοποίηση
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• Αποστολή των ανωτέρω στον εθνικό φορέα

Όπως και με το πρότυπο BS 7750 το EMAS απαιτεί από τις επιχειρήσεις να 
εντοπίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, να 
καθορίσουν ποιες από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι οι πιο σημαντικές και 
ακολούθως να καθορίσουν στόχους για την μείωση των επιπτώσεων αυτών. 
Σύμφωνα με το πρότυπο EMAS η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί από την επιχείρηση γνωστοποιείται στο κοινό.

Τα κύρια οφέλη τα οποία έχουν αναφερθεί από την πιστοποίηση κατά το πρότυπο 
EMAS είναι τα μειωμένα ασφάλιστρα των εταιρειών λόγω μειωμένου κινδύνου 
ασφάλισης, μικρότερο αριθμός περιβαλλοντικών ελέγχων και μείωση κόστους 
παραγωγής μέσω της αποδοτικότερης χρήσης της ενέργειας και μείωση των 
αποβλήτων. Στα μειονεκτήματα αναφέρεται η απαίτηση για δημοσιοποίηση της 
περιβαλλοντικής απόδοσης της εγκατάστασης, το κόστος εφαρμογής του 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και το κόστος που απαιτείται για την 
πιστοποίηση ως προς το πρότυπο.

Κατά την εφαρμογή του προτύπου υπήρξαν προβλήματα από ορισμένα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προβλήματα αφορούσαν κυρίως στον φορέα 
διαπίστευσης των οργανισμών πιστοποίησης. Αν και το πρότυπο EMAS αποτελεί 
οδηγία και ως τέτοια δεν απαιτεί εθνική νομοθεσία, τα προβλήματα ανέκυψαν όταν 
απαιτήθηκε η νομοθέτηση σχετικά με τους οργανισμούς πιστοποίησης.

4.2.3 Responsible Care (RC)

Το πρόγραμμα RC αποτελεί εθελοντικό πρόγραμμα που αφορά σε υγιεινή, 
ασφάλεια και περιβαλλοντική διαχείριση. Ιδρυτής του προγράμματος είναι ο 
Αμερικάνικος Σύνδεσμος Χημικών Βιομηχανιών (CMA)15 και η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα RC αποτελεί υποχρέωση για όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Το 
πρόγραμμα RC περιέχει πρακτικές διαχείρισης που πρέπει να εφαρμόζονται από τις 
χημικές βιομηχανίες σε θέματα όπως οι έκτακτες ανάγκες, περιορισμός ρύπανσης, 
υγιεινή και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Στο σύνολο του προγράμματος 
αναφέρονται περισσότερες από 100 οδηγίες σχετικά με τα σνωτέρω θέματα.

Το πρόγραμμα κυρίως επικεντρώνεται στην επίδοση της επιχείρησης και έχει τους 
εξής αντικειμενικούς σκοπούς:

15CMA Chemical Manifacurers Association
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Αύξηση αποδοτικότητας χημικών διεργασιών

• Πρακτικές και διαδικασίες αυξημένης αποτελεσματικότητας

• Μείωση των αποβλήτων, του δείκτη ατυχημάτων και των εκπομπών

• Αξιόπιστη εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και διάλογος

• Αυξημένη συμμετοχή και ανάμιξη του κοινού

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι Κώδικες Πρακτικών Διαχείρισης (Codes of 
Management Practices):

• Μέριμνα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος

• Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και διαχείριση εκτάκτων περιστατικών

• Ασφάλεια διεργασιών

• Ασφάλεια και υγιεινή εργαζομένων

• Περιορισμός ρύπανσης

• Διανομή

4.2.4 Environemntal Protection Agency's Environemntal Leadership Program 
(ELPi

To πρόγραμμα ELP είναι μακροχρόνιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης το 
οποίο δημιουργήθηκε από το Αμερικάνικο Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος 
(ΕΡΑ)16. To ELP έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ενθαρρύνει τις 
επιχειρήσεις, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να εφαρμόζουν καινοτόμες 
μεθόδους περιβαλλοντικής διαχείρισης, επιθεώρησης και συμμόρφωσης με τις 
ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος. Σκοπός της 
ΕΡΑ είναι η μείωση των περιβαλλοντικών ελέγχων που ασκούνται στις επιχειρήσεις 
με ταυτόχρονη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και αύξηση των 
εσωτερικών ελέγχων και αναφορών από πλευράς των επιχειρήσεων.

To ELP είναι εθελοντικό πρόγραμμα στα πλαίσιο του οποίου οι επιχειρήσεις 
αναπτύσσουν τα δικά τους συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, έτσι ώστε να

16ΕΡΑ Environmental Protection Agency
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εξασφαλίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΡΑ. Το κίνητρο το οποίο δίνεται 
στις επιχειρήσεις, είναι η ελαστικότητα από την πλευρά του γραφείου περιβάλλοντος 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Με τον τρόπο αυτό στις 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο ELP δεν γίνονται τακτικοί περιβαλλοντικοί 
έλεγχοι. Σε αντάλλαγμα οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Επιπλέον 
οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να κοινοποιούν στην ΕΡΑ τυχόν παραβιάσεις ή 
υποψία παραβίασης των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Σε αυτή την περίπτωση 
αν υπάρχει παραβίαση δεν ασκούνται κυρώσεις στην επιχείρηση, αλλά δίνεται 
προθεσμία 90 ημερών για την συμμόρφωσή της. Η ΕΡΑ διατηρεί το δικαίωμα για 
περιβαλλοντικούς ελέγχους στην εγκατάσταση σε περίπτωση που υπάρχουν 
καταγγελίες για ρύπανση για την οποία δεν έχει ενημερωθεί σχετικά από την 
επιχείρηση.

Με τον πρόγραμμα αυτό επιχειρείται μετατόπιση του κέντρου βάρους της 
περιβαλλοντικής πολιτικής των ΗΠΑ από το επίπεδο του εξωτερικού έλεγχου των 
επιχειρήσεων στο επίπεδο του αυτοελέγχου των επιχειρήσεων και της συνεργασίας 
κράτους και επιχειρήσεων για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι στο στάδιο της πιλοτικής 
εφαρμογής. Μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα 
είναι η Ciba-Geigy Corporation, τρεις μονάδες της Gillete Company, η Motorrola Inc 
και άλλες γνωστές εταιρείες.

4.2.5 American Society for Testing and Materials (ASTM) Environmental 
Management System

Ο Αμερικάνικη Ένωση Ελέγχων και Υλικών (ASTM)17 έχει αναπτύξει δύο πρότυπα 
επιθεωρήσεων συμμόρφωσης προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 
αναγνωρίσουν εάν βρίσκονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης 
Νομοθεσίας. Τα πρότυπα αυτά στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε υπάρχουσες 
πρακτικές, που εφαρμόζονταν ήδη στην Αμερικάνικη Βιομηχανία. Το πρότυπα αυτά 
είναι:

• Πρακτική Επιθεωρήσεων Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (PS 11)

• Οδηγίες Μελέτης και Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Συστημάτων 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (PS 12)

17ASTM American Society for Testing and Materials
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Ο αντικειμενικός σκοπός του προτύπου PS 11 είναι η καταγραφή των ελάχιστων 
απαιτήσεων επιθεωρήσεων συμμόρφωσης (εσωτερικών και εξωτερικών 
επιθεωρήσεων), ο εντοπισμός των νομικών θεμάτων που σχετίζονται με τέτοιου 
είδους επιθεωρήσεις και ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων αναφορικά με τα 
προσόντα των επιθεωρητών. Επιπλέον παρέχει περιγραφή των διαδικασιών των 
επιθεωρήσεων συμμόρφωσης προς τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το 
πρότυπο PS 12 δίνει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να αναλύεται και 
να αξιολογείται το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης μιας επιχείρησης.

4.2.6 International Safety Management (ISM) Code

Η πλήρης ονομασία του συγκεκριμένου προτύπου είναι Διεθνής Κώδικας 
Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και Αποτροπής Ρύπανσης 
(International Management Code for the Safe Operation of Ships and Pollution 
Prevention). Όπως φαίνεται και από την πλήρη ονομασία ο συγκεκριμένος κώδικας 
διαχείρισης αναφέρεται στον κλάδο της ναυτιλίας, κλάδος όπου υπάρχει έντονο 
ελληνικό ενδιαφέρον. Ο συγκεκριμένος κώδικας δημιουργήθηκε ως συνέπεια της 
διαπίστωσης ότι περισσότερο από το 85% των θανατηφόρων ατυχημάτων και της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος οφείλονται σε ανθρώπινο σφάλμα. Ο κώδικας ISM 
επικεντρώνεται σε ένα σύστημα διοίκησης, που στοχεύει στην ασφάλεια και την 
αποτροπή της ρύπανσης, καθιστώντας υπεύθυνο (ιδιοκτήτη) του συστήματος αυτόν 
ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του κάθε πλοίου.

Ο κώδικας ISM έχει υιοθετηθεί από τον ΙΜΟ από τον Νοέμβριο του 1993. Μάλιστα 
σύμφωνα με σχετική οδηγία συστήνεται έντονα στις κυβερνήσεις, να εφαρμόσουν 
τον κώδικα ISM σε εθνικό επίπεδο για συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων που 
φέρουν την σημαία τους το ταχύτερο δυνατόν και όχι μετά από την 1 Ιουνίου 1998. 
Ο κώδικας ISM υιοθετήθηκε και από την Διεθνή Σύνοδο για την Ασφάλεια στη 
Θάλασσα και έγινε υποχρεωτικός για ορισμένες κατηγορίες πλοίων από την 1 
Ιουνίου του 1998.

Ο κύριος σκοπός του κώδικα ISM είναι η ενθάρρυνση της συνεχούς βελτίωσης της 

διαχείρισης της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος στον κλάδο της 

ναυτιλίας. Κύριο στοιχείο του κώδικα είναι ο εντοπισμός της σημασίας της διοίκησης 

της εταιρείας και η απαίτηση του κώδικα για καταγραφή των διαδικασιών, 

συντονισμό και παρακολούθηση των διαδικασιών σε συμφωνία με τις κυβερνητικές 
και επιχειρησιακές απαιτήσεις.

56



4.3 Συγκριτική παρουσίαση των προτύπων ISO 14000 / BS 7750 / EMAS

Όπως προκύπτει από την παρουσίαση, υπάρχει σημαντικός αριθμός προτύπων και 
προγραμμάτων, που σκοπό έχουν την βελτιωμένη περιβαλλοντική διαχείριση. Ο 
κατάλογος των προαναφερομένων προτύπων σε καμία περίπτωση δεν είναι 
πλήρης, αντιθέτους υπάρχουν αρκετά ακόμη πρότυπα λιγότερα γνωστά όπως για 
παράδειγμα το Ιρλανδικό Εθνικό Πρότυπο κλπ. Στο συγκεκριμένο τμήμα επιλέγεται 
να γίνει συγκριτική παρουσίαση των τριών πιο διαδεδομένων προτύπων 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, δηλαδή του ISO 14001, BS 7750 και 
EMAS. Δεδομένου ότι το πρότυπο ISO 14001 είναι το πιο διαδεδομένο διεθνώς, θα 
χρησιμοποιηθεί ως αναφορά στην σύγκριση. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η 
συζήτηση για τα κοινά σημεία και τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα πρότυπα δεν 
εξαντλείται σε αυτή την παράγραφο. Στο σημείο αυτό επιδιώκεται να σημειωθούν οι 
σημαντικότερες ομοιότητες και διαφορές των προτύπων. Μια πιο εκτενή 
αντιμετώπιση του θέματος είναι δυνατόν να βρει ο αναγνώστης στην βιβλιογραφία. 
[36], [46], [49], [50]

4.3.1 Σύνκοιση ISO 14001 και BS 7750

Τα δύο πρότυπα φαίνεται να έχουν πολλά κοινά σημεία, ενώ υπάρχουν σημαντικές 
ομοιότητες και στην δομή των προτύπων. Τα κύρια κοινά σημεία των δύο προτύπων 
είναι:

• Κοινός σκοπός.

• Απαιτήσεις προτύπου.

Ο σκοπός τόσο του προτύπου ISO 14001 όσο και του BS 7750 είναι, η επιχείρηση 
να διασφαλίσει και να επιδείξει συμμόρφωση με τις δηλωμένες περιβαλλοντικές 
πολιτικές και περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς. Κανένα από τα δύο 
πρότυπα δεν θέτει απόλυτες προδιαγραφές σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση 
της επιχείρησης, εκτός από την απαίτηση για συμμόρφωση με την ισχύουσα 
νομοθεσία και διατάξεις. Αντίθετα τα πρότυπα ζητούν από τους οργανισμούς να 
καθορίσουν περιβαλλοντικούς στόχους και να εκπληρώσου” τους στόχους που οι 
ίδιοι θέτουν

Όσον αφορά στις απαιτήσεις που θέτουν τα δύο πρότυπα, υπάρχουν σημαντικές 
ομοιότητες σε αρκετές περιοχές. Τόσο το πρότυπο ISO 14001 όσο και το πρότυπο 
BS 7750 απαιτούν την ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τον 
καθορισμό περιβαλλοντικών αντικειμενικών σκοπών και στόχους, την καταγραφή
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των ισχυόντων περιβαλλοντικών νομοθεσιών και διατάξεων, την εκπαίδευση των 
εργαζομένων γύρω από τα θέματα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές τους 
υπευθυνότητες, καθώς και την περιοδική εσωτερική επιθεώρηση προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι βρίσκονται σε συμμόρφωση με την περιβαλλοντική πολιτική. 
Σημαντική επίσης ομοιότητα των δύο προτύπων είναι η δυνατότητα, που παρέχουν 
τα πρότυπα στις επιχειρήσεις, να επιδιώξουν πιστοποίηση του συστήματος τους ως 
προς το αντίστοιχο πρότυπο.

Εκτός όμως από τις ομοιότητες τα πρότυπα έχουν διαφοροποιήσεις σε σημαντικά 
σημεία. Οι τρεις βασικότερες διαφοροποιήσεις είναι:

• Έννοια της διαρκούς βελτίωσης.

• Αρμοδιότητες των managers.

• Εύρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η διαφοροποίηση των προτύπων ISO 14001 και BS 7750 στο θέμα του ορισμού της 
διαρκούς βελτίωσης είναι από τις σημαντικές διαφορές των δύο προτύπων. 
Συγκεκριμένα το πρότυπο BS 7750 απαιτεί βελτίωση στην πραγματική 
περιβαλλοντική επίδοση της επιχείρησης. Συνεπώς οι επιχειρήσεις, οι οποίες 
αποφασίζουν να υιοθετήσουν το πρότυπο BS 7750, πρέπει σταδιακά να μειώνουν 
τα διατιθέμενα απόβλητα, τις αέριες εκπομπές, τα ατυχήματα και όλες τις υπόλοιπες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Αντίθετα στο πρότυπο ISO 14001 η διαρκής 
βελτίωση περιορίζεται μόνο στο σύστημα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και δεν 
επεκτείνεται και στην περιβαλλοντική επίδοση της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις, οι 
οποίες εφαρμόζουν το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, θα πρέπει 
να βελτιώνουν διαρκώς τα συστήματά τους για τον καθορισμό στόχων, την 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την επιθεώρηση, την εκπαίδευση 
του προσωπικού κλπ. Οι συγκεκριμένες βελτιώσεις είναι δυνατόν να μειώσουν τις 
περιβαλλοντικές επιδράσεις της επιχείρησης, αλλά αυτό δεν εξασφαλίζεται.

Επιπλέον, στον τομέα της συνεχούς βελτίωσης το πρότυπο BS 7750 καθορίζει ένα 
αναμενόμενο επίπεδο περιβαλλοντικής επίδοσης. Συγκεκριμένα στο πρότυπο 
ορίζεται ότι “οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτές που 
αντιστοιχούν στην καλύτερη δυνατή, οικονομικά βιώσιμη, τεχνολογία”. Αντίθετα το 
πρότυπο ISO 14001 απαιτεί μόνο ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
επιχείρησης “θα ενθαρρύνει την χρήση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας όπου 
αρμόζει και είναι οικονομικά βιώσιμο”. Όπως φαίνεται το πρότυπο BS 7750 συνδέει 
την περιβαλλοντική επίδοση της επιχείρησης με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία,
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ενώ αντίθετα το πρότυπο ISO 14001 απαιτεί μόνο ενθάρρυνση για την χρήση αυτής 
της τεχνολογίας.

Οι αρμοδιότητες των managers αποτελούν ένα δεύτερο σημείο διαφοροποίησης 
των δύο προτύπων. Σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο οι managers έχουν 
συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Σύμφωνα με το πρότυπο BS 7750 θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε επαρκείς πόρους για την εφαρμογή του προτύπου, ως ακόμη και 
αρμοδιότητα ώστε να “ξεκινήσουν ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν 
συμμόρφωση”, “να δώσουν λύσεις”, και να “ελέγξουν” τις ενέργειες της επιχείρησης 
έως ότου τα περιβαλλοντικά προβλήματα να έχουν διορθωθεί. Οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 είναι, ότι οι υπευθυνότητες και αρμοδιότητες 
θα γίνονται γνωστές μέσα στην επιχείρηση και ότι θα διατίθονται οι απαιτούμενοι 
πόροι για την “εφαρμογή και έλεγχο” του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Η βασική διαφοροποίηση των δύο προτύπων βρίσκεται στην χρήση του όρου 
“έλεγχος”. Σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο ο έλεγχος από πλευράς του manager 
σε περίπτωση περιβαλλοντικού προβλήματος κατευθύνεται στην επιχείρηση, ενώ 
αντίθετα στην περίπτωση του ISO 14001 ο έλεγχος περιορίζεται μόνο στο σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών 
προβλημάτων το πρότυπο BS 7750 προκαθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες, που 
πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση, προκειμένου να διερευνήσει και να διορθώσει 
το περιβαλλοντικό πρόβλημα. Για παράδειγμα οι επιχείρηση πρέπει να εντοπίσει το 
αίτιο, να εκπονήσει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος και να 
λάβει προληπτικά μέτρα. Αντίθετα στο πρότυπο ISO 14001 η μόνη απαίτηση είναι η 
επιχείρηση να καθορίσει διαδικασίες για το χειρισμό περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης, χωρίς όμως να καθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες.

Άλλη διαφορά των προτύπων ISO 14001 και BS 7750 είναι το εύρος των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Αμφότερα τα 
πρότυπα απαιτούν από την επιχείρηση να εντοπίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των δραστηριοτήτων της, των προϊόντων της και των υπηρεσιών της. To BS 7750 
καθορίζει τις επιπτώσεις, τις οποίες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουν 
στον σχεδιασμό τους. Συγκεκριμένα καθορίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβει 
υπόψιν τις επιπτώσεις της στο νερό, τον αέρα, τους φυσικούς πόρους και το 
οικοσύστημα. Το πρότυπο ISO 14001 απαιτεί από την επιχείρηση να εντοπίσει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που προκαλούνται από δραστηριότητες, προϊόντα και 
υπηρεσίες της, αλλά περιορίζει τις επιπτώσεις μόνο σε αυτές που επιχείρηση έχει 
έλεγχο επάνω τους. Συνεπώς η κατανάλωση των φυσικών πόρων και οι επιπτώσεις 
στο οικοσύστημα δεν συμπεριλαμβάνονται άμεσα στο πρότυπο ISO 14001. Παρόλα
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αυτά οι φυσικοί πόροι και το οικοσύστημα συμπεριλαμβάνονται στο προαιρετικό 
κείμενο οδηγιών που συνοδεύει το πρότυπο.

4.3.2 Σύνκοιση ISO 14001 και EMAS

Η εργασία για τα πρότυπα ISO 14001 και EMAS έγινε σχεδόν παράλληλα χρονικά. 
Την ίδια περίοδο, που οι διεθνείς ομάδες εργασίας ανέπτυσσαν το πρότυπο ISO 
14001, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζονταν το πρότυπο EMAS. Οι συζητήσεις για 
το EMAS ξεκίνησαν το 1990 και κατέληξαν στο πρώτο κείμενο το φθινόπωρο του 
ιδίου έτους. Το πρότυπο EMAS όπως και το ISO 14001 στηρίχθηκε σε σημαντικό 
βαθμό στο πρότυπο BS 7750. Παρόλα αυτά το πρότυπο EMAS διατήρησε τα καίρια 
σημεία του BS 7750, τα οποία εξαλείφθηκαν στο πρότυπο ISO 14001. Έτσι το 
πρότυπο βρίσκεται σε συμφωνία περισσότερο με το BS 7750 παρά με το ISO 14001 
σε όλα τα θέματα, τα οποία συζητήθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. 
Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις, που ακολουθούν σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά το πρότυπο EMAS, θα πρέπει να δεσμευθούν σε συνεχή βελτίωση 
της πραγματικής περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Θα πρέπει επίσης να επιδιώκουν 
να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις σε επίπεδα που δεν θα 
υπερβαίνουν τα επίπεδα της καλύτερης δυνατής, οικονομικά βιώσιμης τεχνολογίας. 
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους όλες τις 
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, τόσο τις ελεγχόμενες όσο και τις μη ελεγχόμενες 
σε αναλογία με το πρότυπο BS 7750.

Σε ζήτημα το πρότυπο EMAS προχωράει ακόμη περισσότερο σε σύγκριση με το 
βρετανικό πρότυπο. Συγκεκριμένα κάτω από το πρότυπο του EMAS η επιχείρηση 
πρέπει να δημοσιεύει δήλωση όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών της 
επιπτώσεων. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από ανεξάρτητο 
φορέα επιθεώρησης. Τα πρότυπα BS 7750 και ISO 14001 απαιτούν ελάχιστη 
δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η μόνη 
πληροφορία, που πρέπει να δημοσιευθεί σύμφωνα με τα δύο αυτά πρότυπα, είναι 
αυτή της περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης. Αντίθετα το πρότυπο EMAS 
απαιτεί η επιχείρηση να δημοσιεύσει τις ποσότητες εκπεμπόμενων ρυπαντικών 
ουσιών και διατιθέμενων αποβλήτων, την κατανάλωση πρώτων υλών, νερού, 
ενέργειας κλπ. Η αιτία για την συγκεκριμένη απαίτηση του προτύπου EMAS μπορεί 
να αναζητηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή 
αυστηρών περιβαλλοντικών νομοθεσιών, εξαιτίας της αδράνειας των εθνικών 
αρχών των χωρών μελών της Ένωσης. Η δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των επιχειρήσεων και η επικύρωσή τους από ανεξάρτητο φορέα,
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χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης προς τις επιχειρήσεις για τον σεβασμό της 
Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.
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5. ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ EMS - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EMS

Έχοντας ήδη αναλύσει την ιστορική εξέλιξη των συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, τα διάφορα διαθέσιμα πρότυπα και προγράμματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και έχοντας συγκρίνει τα διάφορα πρότυπα μεταξύ τους, δημιουργούνται 
ερωτήματα σχετικά με την αξία των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
όπως:

• Ποια τα αναμενόμενα οφέλη της επιχείρησης από την εφαρμογή συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

• Ποια κόστη είναι τα κύρια κόστη των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης;

• Ποιες οι βασικές αρχές των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης;

5.1 Οφέλη - Κόστη των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Πριν από την αποδοχή οποιουδήποτε επιχειρηματικού σχεδίου είναι πάντα 
απαραίτητο, να γίνει ανάλυση, ώστε να διαπιστωθεί εάν τα αναμενόμενα οφέλη είναι 
ικανά να δικαιολογήσουν την απαιτούμενη δαπάνη. Για τους σκοπούς αυτούς είναι 
δυνατόν ανάλογα με την περίπτωση να χρησιμοποιηθεί είτε η ποιοτική ανάλυση και 
η φυσική αίσθηση ή αυστηρά οικονομικά κριτήρια. Στο τμήμα αυτό επιδιώκεται η 
καταγραφή των ωφελειών και των στοιχείων κόστους, που συνεπάγεται η 
εγκαθίδρυση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα ακριβή στοιχεία 
είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν από πολλούς παράγοντες (μέγεθος οργανισμού, 
σύστημα ποιότητας, κλάδος βιομηχανίας, επίδοση υπάρχουσας περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, λογιστικές μεθόδους κλπ), είναι όμως δυνατόν να δώσουν μια εικόνα 
σχετικά με το είδος και την σχετική αξία των ωφελειών και των δαπανών που 
συνδέονται με ένα σύστημα EMS.

5.1.1 Οφέλη από την εγκαθίδρυση συστηυάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η προσπάθεια για την καταγραφή των ωφελειών που προκύπτουν από την 
εφαρμογή ενός συστήματος EMS είναι συχνά ένα δύσκολο έργο. Ακόμη και για 
εμφανείς ωφέλειες, όπως για παράδειγμα η μείωση του κόστους της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, δεν είναι εύκολο για τους οργανισμούς να 
προσδιορίσουν σε ποιο βαθμό αυτό είναι αποτέλεσμα του EMS και σε ποιο βαθμό 
ευθύνονται οι υπόλοιπες αλλαγές που πραγματοποιούνται καθημερινά στην 
επιχείρηση.
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Ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, που εντοπίζονται κατά τον προσδιορισμό των 
ωφελειών των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι ακόλουθες ωφέλειες 
αναφέρονται συχνότερα από οργανισμούς, οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. [11], [12], [30], [46],

./ Ευκολότερη πρόσβαση σε avootc

Η ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές είναι ένας σημαντικό όφελος, το οποίο είναι 
δυνατόν να προκύψει από την εγκαθίδρυση ενός συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Αν και ακόμη σήμερα δεν έχει σημαντική βαρύτητα, υπάρχουν ενδείξεις 
ότι στο μέλλον η ύπαρξη ενός πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης θα είναι προϋπόθεση για την είσοδο σε ορισμένες αγορές. Πάντως, 
ακόμη και αν το πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν είναι 
υποχρεωτικό, η ύπαρξή του διευκολύνει την επιχείρηση, καθώς της επιτρέπει να 
διαφοροποιηθεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

.// Μείωση λειτουργικού κόστους

Η μείωση του λειτουργικού κόστους αναφέρεται από πολλούς ως το πλέον 
σημαντικό όφελος από την εφαρμογή ενός EMS. Η αποφυγή της μόλυνσης του 
περιβάλλοντος και η μείωση των αποβλήτων, που απαιτείται από τα συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, αναγκαστικά οδηγεί την διοίκηση της επιχείρησης σε 
καινοτόμες και πιο αποδοτικές οικονομικά λύσεις. Ταυτόχρονα, υπάρχει και έμμεση 
μείωση του λειτουργικού κόστους. Η επιχείρηση που έχει εγκαθιδρύσει σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης καταφέρνει να μειώσει τον λειτουργικό κίνδυνο για την 
δημιουργία περιβαλλοντικού ατυχήματος. Ως συνέπεια της μείωσης του κινδύνου, 
είναι δυνατόν να επιτύχει χαμηλότερα κόστη ασφάλισης αλλά και χαμηλότερα 
επιτόκια δανεισμού από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

.///' Μείωση k6otouc περιβαλλοντικά διαχείρισης

Η μείωση του κόστους της περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει αναφερθεί από 
ορισμένες επιχειρήσεις, που έχουν εφαρμόσει κάποιο σύστημα. Συγκεκριμένα στις 
περιπτώσεις αυτές παρατηρείται μείωση των γενικών εξόδων, που σχετίζονται με 
την περιβαλλοντική διαχείριση της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα κόστη 
διάθεσης τοξικών αποβλήτων. Η συγκεκριμένη ωφέλεια είναι δύσκολο να εντοπιστεί 
και να συνδεθεί μονοσήμαντα με την ύπαρξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Παρόλα αυτά έχουν ως συνέπεια την μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της επιχείρησης, η οποία συνεπάγεται μικρότερους όγκους αποβλήτων 
και ρυπαντικών ουσιών. Ταυτόχρονα τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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εξοπλίζουν τους οργανισμούς με συγκροτημένα και συνεχώς βελτιούμενα 
συστήματα διαχείρισης των περιβαλλοντικών τους θεμάτων, γεγονός το οποίο 
καταλήγει σε αποδοτικότερη (άρα και οικονομικότερη) περιβαλλοντική διαχείριση.

./V BtATiwutvsc oiKQvouiKtc επιδόσεκ

Αν και υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη18φαίνεται ότι οι 
οργανισμοί, οι οποίοι υποστηρίζουν την “καθαρή” παραγωγή, έχουν εξίσου καλά - 
και πολλές φορές καλύτερα - αποτελέσματα σε σχέση με τους υπόλοιπους 
οργανισμούς. Η εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης επιτρέπει 
στις επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν συνθήκες αποδοτικότερης λειτουργίας και να 
έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία. Ορισμένες έρευνες αναφέρουν, ότι ως προς το 
κριτήριο ROI οι ομάδες των περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρήσεων αποδίδανε 
καλύτερα έως και 8% περίπου συγκριτικά με τις ομάδες των περιβαλλοντικά 
αδιάφορων επιχειρήσεων.

■V Βελτιωυένε€ σχέσεκ υε την τοπική κοινωνία

Οι αρμονικές σχέσεις με την τοπική κοινωνία είναι προϋπόθεση για την επιτυχή 
πορεία κάθε επιχείρησης. Ο σεβασμός του περιβάλλοντος είναι ένας από τους 
κρισιμότερους παράγοντες στην προσπάθεια επίτευξης αυτών των αρμονικών 
σχέσεων. Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης συμβάλλουν στην εμπέδωση 
σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και την επιχείρηση. Η 
διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και η βελτιωμένη περιβαλλοντική 
επίδοση χαρακτηρίζουν την εικόνα της επιχείρησης και συμβάλλουν στην εμπέδωση 
κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μέρη. Τέλος πολύ 
σημαντικό στοιχείο είναι η ανοιχτή επικοινωνία, η οποία είναι απαίτηση των 
περισσότερων προτύπων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η επικοινωνία 
και η ενημέρωση της κοινότητας για την περιβαλλοντική πολιτική και πιθανόν και για 
τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα της επιχείρησης συμβάλλει στην δημιουργική 
συνεργασία των δύο μερών.

. ν/' Βελνωυένες σγέσεκ me επιχείρησης υε τους πελάτες

Η βελτιωμένες σχέσεις με τους πελάτες είναι δυνατόν να αποτελέσουν ένα ακόμη 
όφελος από την εγκαθίδρυση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Η 
εφαρμογή ενός EMS παρέχει στους πελάτες της επιχείρησης μια επιπλέον 
εξασφάλιση ως προς την ομαλή μελλοντική λειτουργία της επιχείρησης. Το γεγονός
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αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις που η επιχείρηση είναι μέρος μιας 
εφοδιαστικής και παραγωγικής αλυσίδας, η οποία στηρίζει την λειτουργία της στο 
Just In Time. Στις περιπτώσεις αυτές ακόμη και μικρές διακοπές λειτουργίας της 
επιχείρησης εξαιτίας ενός ατυχήματος ή προβλήματος είναι δυνατόν να έχουν 
σημαντικές συνέπειες στους πελάτες. Οταν η επιχείρηση λαμβάνει μέτρα για την 
αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση, μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος ή 
διακοπής της λειτουργίας λόγω περιβαλλοντικού προβλήματος. Αυτό είναι δυνατόν 
να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πελατών στην επιχείρηση και να βελτιώσει την 
εικόνα της.

,νϋ Βελτίωση στην συυυετονή και συνεργασία των εοναίουένων

Η εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει ως συνέπεια την 
μεταφορά αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε χαμηλότερα επίπεδα της οργανωτικής 
δομής, την εκπαίδευση των εργαζομένων και την καλλιέργεια του αισθήματος της 
συμμετοχής σε ένα κοινό σκοπό. Το γεγονός αυτό συχνά οδηγεί σε ανύψωση του 
ηθικού των εργαζομένων. Όπως προκύπτει από την εμπειρία οργανισμών, που 
εγκαθίδρυσαν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης “οι άνθρωποι θέλουν να 
κάνουν το σωστό πράγμα με τον σωστό τρόπο, αλλά χρειάζεται κάποιος να τους 
ενημερώσει σχετικά με τις ευκαιρίες και τα μέσα που τους είναι διαθέσιμα”. Τα 
συστήματα περιβαλλοντικής επιτρέπουν την μεταβίβαση ευθυνών και 
αρμοδιοτήτων, ενώ ταυτόχρονα με την εκπαίδευση και την ενημέρωση του 
προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης παρέχουν στο ανθρώπινο 
δυναμικό της επιχείρησης για εποικοδομητική συμμετοχή.

Άλλο όφελος από την εφαρμογή EMS είναι η βελτίωση του αισθήματος συνεργασίας 
μέσα και διαμέσου των επιπέδων διοίκησης της επιχείρησης. Αρκετοί από τους 
οργανισμούς, οι οποίοι εφάρμοσαν σύστημα EMS αναφέρουν, ότι εξαιτίας της 
προσπάθειας εφαρμογής του συστήματος διαπιστώθηκε ότι διορθώθηκαν 
αντιλήψεις, όπως ότι το προσωπικό της γραμμής παραγωγής δεν καταλαβαίνει τον 
τρόπο σκέψης της ανώτατης διοίκησης, ή ότι η ανώτατη διοίκηση δεν δίνει σημασία 
στο προσωπικό της πρώτης γραμμής της επιχείρησης κλπ. Το γεγονός αυτό 
βελτίωσε σημαντικά την ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία. 18

18Βλέπε στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
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. viii Καλύτερη διαδικασίες και τεκυηοίωση

Η τεκμηρίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι, όπως και στις 
περιπτώσεις των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ένα από τα μεγαλύτερα 
σημεία τριβής και αρνητικών σχολίων. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, στις οποίες 
εκφράζονται παράπονα σχετικά με τον όγκο των στοιχείων τεκμηρίωσης, παράπονα 
για γραφειοκρατικοποίηση της εργασίας κλπ. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και 
αναφορές οργανισμών που αναφέρουν ότι η εφαρμογή του EMS είχε ως 
αποτέλεσμα την βελτίωση των διαδικασιών καθώς και βελτιωμένη τεκμηρίωση των 
διαδικασιών.

Στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ή περιβάλλοντος η αξία του τεκμηριωμένου 
συστήματος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το περιεχόμενό του. Έτσι η 
εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι δυνατόν να 
συντελέσει στον ανασχεδιασμό πολλών διαδικασιών, οι οποίες μπορεί να είναι 
αναποτελεσματικές ή μη αποδοτικές, καθώς και στην δημιουργία ενός λειτουργικά 
τεκμηριωμένου συστήματος.

,/χ Διασφάλιση περιβαλλοντικής συυυόθ(ρωση<:

Η διασφάλιση αυξημένης περιβαλλοντικής συμμόρφωσης είναι ένα από τα 
αναδιαμφισβήτητα οφέλη ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Με την 
εφαρμογή ενός EMS εξασφαλίζεται ότι, η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 
συγκεντρώνεται και αναλύεται, σχεδιάζονται οι απαιτούμενες ενέργειες για 
προσαρμογή στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται όλες οι σχετικές 
ενέργειες, καθώς επίσης καταγράφονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα των 
ενεργειών. Τα αποτελέσματα αυτά τροφοδοτούν τον κύκλο της διαρκούς βελτίωσης. 
Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει, ότι δίνεται επαρκής προσοχή και ενδιαφέρον στην 
επίτευξη της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

■χ Βελτιωυένεζ moiBaMovmtc επιδόσεις

Αναφερόμενοι στις βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις των συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιθανόν να υπάρξει πρόβλημα στον ορισμό του όρου 
περιβαλλοντική επίδοση. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ο ορισμός του όρου 

είναι “μετρούμενα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε 

σχέση με τον έλεγχο των περιβαλλοντικών θεμάτων του οργανισμού βασιζόμενα 

στην περιβαλλοντική πολιτική του, τους αντικειμενικούς σκοπούς και τους στόχους 

του’’. Η πιο απλή αντίληψη γύρω από την έννοια των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

είναι η δυνατότητα του οργανισμού να διατηρεί την περιβαλλοντική συμμόρφωση
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και/ή να μειώνει τις εκπομπές αερίων, την εκροή απόβλητων και όλους τους 
υπόλοιπους παράγοντες περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης οδηγούν στην κατεύθυνση αυτή. Η 
δημιουργία διαδικασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων είναι ένα παράδειγμα βελτίωσης της περιβαλλοντικής 
επίδοσης της επιχείρησης. Άλλα παραδείγματα από οργανισμούς που έχουν 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αναφέρουν μείωση του όγκου των 
επικίνδυνων αποβλήτων έως και 50% μέσα σε 5 έτη, αντικατάσταση δύο 
επικίνδυνων χημικών ουσιών στην παραγωγική διαδικασία κλπ. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι παραπάνω βελτιώσεις της περιβαλλοντικής επίδοσης έχουν και οικονομικό 
αντίκτυπο καθώς μειώνεται και το κόστος επεξεργασίας των αποβλήτων και 
μειώνεται ο συντελεστής κινδύνου της επιχείρησης.

5.1.2 Κόστη από την εγκαθίδρυση συστηυάτων περιβαλλοντικά διαχείρισης

Παρά τον σημαντικό αριθμό των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα 
οποία έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα παγκοσμίως, η ακριβής εκτίμηση του 
κόστους για την εγκαθίδρυση ενός συστήματος σε μια επιχείρηση δεν είναι δυνατή. 
Ο λόγος για αυτό είναι το σημαντικό εύρος, στο οποίο κυμαίνονται τα αναφερόμενα 
κόστη ακόμη και για οργανισμούς παρόμοιου μεγέθους και ίδιου κλάδου. Η αιτία για 
την διασπορά αυτή των τιμών του κόστους εγκαθίδρυσης ενός EMS οφείλεται 
κυρίως σε δύο παράγοντες: [30]

• Δεν υπάρχει ταύτιση στην μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους ανάπτυξης 
ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τον 
συνυπολογισμό διαφορετικών συνόλων στοιχείων κόστους για κάθε επιχείρηση.

• Το συνολικό κόστος για την εγκατάσταση ενός EMS εξαρτάται από παράγοντες 
που τροποποιούνται για κάθε επιχείρηση. Ορισμένοι από τους παράγοντες 
αυτούς είναι ο κλάδος δραστηριοποίησης της επιχείρησης, το μέγεθος της 
επιχείρησης, το αρχικό επίπεδο δομημένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, η 
εξοικείωση του οργανισμού με συστήματα διαχείρισης (πχ. ποιότητας) και η 
ύπαρξη άλλων τέτοιων συστημάτων, το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, 
οικονομικές επιδοτήσεις, τεχνολογία παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης 
κλπ.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας ενός EMS 
εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων, με αποτέλεσμα η εκτίμησή του να αποτελεί 
εξατομικευμένη διαδικασία για κάθε επιχείρηση. Συνεπώς περισσότερο ενδιαφέρον
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έχει η καταγραφή των παραγόντων, που αποτελούν τις κυριότερες πηγές κόστους 
κατά την ανάπτυξη ενός EMS. Τα κυριότερα κόστη, τα οποία συνδέονται με την 
ανάπτυξη και εγκαθίδρυση ενός EMS, είναι:

• Κόστος προσωπικού.

• Κόστος αμοιβών εξωτερικών συμβούλων.

• Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού.

• Έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού και επιθεωρητών.

• Έξοδα πληροφοριακών συστημάτων / λογισμικού.

• Έξοδα πιστοποίησης.

Το μεγαλύτερο κόστος κατά την ανάπτυξη του συστήματος είναι το κόστος του 
προσωπικού της επιχείρησης, το οποίο θα απασχοληθεί στην εγκαθίδρυση και στην 
λειτουργία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σε περίπτωση που η 
επιχείρηση επιλέξει να χρησιμοποιήσει εξωτερικούς συμβούλους, θα πρέπει να 
συνεκτιμηθούν και τα κόστη για τις αμοιβές τους, κόστος το οποίο σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να είναι αρκετά σημαντικό. Το κόστος μετακινήσεων δεν είναι 
σημαντικό για μεμονωμένες επιχειρήσεις. Αντίθετα σε περιπτώσεις μεγάλων 
επιχειρήσεων με διεσπαρμένες γεωγραφικά παραγωγικές μονάδες είναι πιθανόν να 
είναι σημαντικό, διότι δημιουργούνται ομάδες εργασίας διαφορετικών τμημάτων και 
ειδικοτήτων για την μεταφορά της απαραίτητης εμπειρίας και γνώσης. Τα έξοδα για 
την εκπαίδευση του προσωπικού και των επιθεωρητών εξαρτώνται συνήθως από το 
μέγεθος και το είδος της επιχείρησης, όπως επίσης και τα έξοδα των απαιτούμενων 
πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για την υποστήριξη του EMS. Τέλος τα 
έξοδα πιστοποίησης είναι συγκεκριμένα ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού.

5.1.3 Ποσοτική ανάλυση ooiAouc και k6otouc

Ανεξάρτητα από την ποιοτική ανάλυση των αναμενόμενων ωφελειών και την 
καταγραφή των πηγών κόστους, η εγκαθίδρυση ενός συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης εξακολουθεί να είναι μια “επενδυτική” απόφαση, η οποία κινείται στα 
πλαίσια της βελτιστοποίησης της απόδοσης των πεπερασμένων οικονομικών 
πόρων μιας επιχείρησης, με σκοπό την αύξηση της παρούσας αξίας της 
επιχείρησης.
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Ο κύριος λόγος, για τον οποίον η επιχείρηση προχωράει στην εγκαθίδρυση ενός 
EMS, είναι η ανάγκη διασφάλισης των ενδιαφερομένων μερών της επιχείρησης για 
την επίτευξη της απαιτούμενης περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Εκτός όμως από την 
συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία, το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης στο διεθνές 
εμπόριο και μπορεί να αποτελέσει όχημα για βελτίωση της παραγωγικότητας. Όμως 
πριν προχωρήσει στην απόφαση για εφαρμογή του EMS ή όχι θα πρέπει να 
εκτιμήσει και το απαιτούμενο κόστος και να εξασφαλίσει ότι υπάρχει θετική μεταβολή 
της αξίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση, που η περιβαλλοντική διαχείριση δεν 
αυξάνει την αξία της επιχείρησης, οι αγορές χρήματος δεν θα χρηματοδοτήσουν την 
στρατηγική της επιχείρησης.

Κρίσιμη για την σωστή αξιολόγηση της επένδυσης στο σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης είναι η έννοια της καθαρός παρούσας αξίας του επενδυτικού σχεδίου. Η 
μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψιν την μακρόχρονη προοπτική του επενδυτικού σχεδίου 
και μπορεί να συμπεριλάβει την ευαισθησία των διαφόρων παραγόντων στην εξέλιξη 
του επενδυτικού σχεδίου. Στον πίνακα, που ακολουθεί, δίνεται η μεθοδολογία 
ανάλυσης του επενδυτικού σχεδίου. [46]

Πίνακας 5.1 : Μεθοδολογία ανάλυσης επένδυσης σε EMS

Επιλογές
Επιχείρησης

Λειτουργικές Επενδυτικές Χρηματοδοτικές

Μεταβλητές Αξίας Ρυθμός αύξησης 
πωλήσεων

Επενδύσεις σε 
Κεφάλαιο Κίνησης

Κόστος Κεφαλαίου

Περιθώριο
Κέρδους

Επενδύσεις σε 
Πάγια

Συντελεστές
Φορολογίας

Δημιουργία Αξίας Ετήσιες Καθαρές Χρηματοροές Συντελεστής
Προεξόφλησης

Ετήσιες Προεξοφλημένες Χρηματοροές

Αξία Επιχείρησης Σύνολο Προεξοφλημένων Χρηματοροών - Αρχική Επένδυση

Όπως φαίνεται στον πίνακα η επιχείρηση διαθέτει ένα συγκεκριμένο αριθμό 
μεταβλητών (λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές), μέσω των οποίων θα
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πρέπει να μεγιστοποιήσει την αξία της επιχείρησης. Για κάθε μια κατηγορία 
μεταβλητών υπάρχουν οι αντίστοιχες μεταβλητές αξίας. Οι λειτουργικές μεταβλητές 
αξίας στην περίπτωση ενός EMS είναι η μεταβολή των πωλήσεων, το περιθώριο 
κέρδους που επιτυγχάνεται και ο συντελεστής φορολόγησης. Αντίστοιχα οι 
επενδυτικές μεταβλητές αξίας έχουν να κάνουν, όπως ισχύει σε όλα τα επενδυτικά 
σχέδια, με τα κεφάλαια τα οποία θα επενδυθούν σε κεφάλαιο κίνησης και σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να εφαρμοστεί το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Τέλος οι χρηματοδοτικές μεταβλητές έχουν να κάνουν με το κόστος του 
κεφαλαίου χρηματοδότησης των επενδύσεων που απαιτούνται.

Με βάση τις αποφάσεις στις λειτουργικές και επενδυτικές μεταβλητές καθορίζονται 
οι ετήσιες καθαρές χρηματοροές και ακολούθως υπολογίζονται οι προεξοφλημένες 
ετήσιες χρηματοροές. Η συνολική μεταβολή της αξίας της επιχείρησης ορίζεται ως η 
διαφορά του συνόλου των ετήσιων προεξοφλημένων χρηματοροών για την διάρκεια 
ζωής της επένδυσης, μειωμένη κατά το ποσό της αρχικής επένδυσης.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση θα πρέπει η διοίκηση της επιχείρησης να 
σταθμίσει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, τις οποίες επιφέρει το σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης επάνω στις μεταβλητές αξίας και να υπολογίσει την 
συνδυασμένη επίδρασή τους επάνω στην παρούσα αξία της επιχείρησης. Στους 
πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που 
έχει ένα EMS επάνω σε καθεμία από τις προαναφερθείσες μεταβλητές αξίας. [46]

Πίνακας 5.2 : Θετικές επιδράσεις των EMS στην αξία της επιχείρησης

Θετικές Επιπτώσεις στις Μεταβλητές Αξίας

Μεταβλητή
Αξίας

Πιθανές επιπτώσεις στην μεταβλητή αξίας από την εφαρμογή EMS

Περιθώριο
Κέρδους

• βελτιωμένες παραγωγικές διαδικασίες οδηγούν σε μείωση των 
καταναλισκόμενων πρώτων υλών

• αποδοτικότερη χρήση πρώτων υλών λόγω ανακύκλωσης
• μείωση ποσότητας αποβλήτων και συνεπώς χαμηλότερο κόστος 

επεξεργασίας/διάθεσης των αποβλήτων
• μείωση κόστους αποθήκευσης και μεταφοράς πρώτων υλών 

λόγω μείωσης των απαιτούμενων πρώτων υλών και της 
καταναλισκόμενης ενέργειας

• μειωμένο κόστος περιβαλλοντικής συμμόρφωσης εξαιτίας 
αποδοτικότερων διαδικασιών
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• μικρότερος κίνδυνος επανασχεδιασμού προϊόντων ως 
αποτέλεσμα τροποποίησης των κανονισμών ή των απαιτήσεων 
του πελάτη

• μείωση επιβαλλόμενων προστίμων λόγω βελτιωμένων 
περιβαλλοντικών επιδόσεων

• μείωση κόστους ασφάλισης εξαιτίας του μειωμένου κινδύνου 
πρόκλησης περιβαλλοντικού ατυχήματος

Αύξηση
ρυθμού
πωλήσεων

• καλύτερη γνώση των προϊόντων και των παραγωγικών 
διαδικασιών οδηγεί σε καινοτομίες και καλύτερη ποιότητα

• τα περιβαλλοντικά προϊόντα οδηγούν σε αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων

• βελτιωμένη εξωτερική εικόνα της επιχείρησης, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της αποδοχής των προϊόντων της 
επιχείρησης

• δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές
• βελτιωμένες σχέσεις με τους πελάτες

Συντελεστής
φορολόγησης

• φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες σχετίζονται με την 
υπεύθυνη περιβαλλοντική πολιτική

Επένδυση σε
κεφάλαιο
κίνησης

• μείωση του κεφαλαίου κίνησης λόγω μείωσης των 
απαιτούμενων πρώτων υλών και της ενέργειας

Επένδυση σε 
πάγια στοιχεία

• η επικέντρωση στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
παραγωγικών διεργασιών οδηγεί σε μείωση των αποβλήτων και 
συνεπώς σε λιγότερες επενδύσεις για την επεξεργασία 
αποβλήτων

• λιγότερες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης λόγω 
χρήσης υλικών χαμηλότερης φυσικής επικινδυνότητας

Κόστος
κεφαλαίου

• ο μειωμένος περιβαλλοντικός κίνδυνος προσελκύει επενδυτές 
και μετόχους

• η μείωση του περιβαλλοντικού κινδύνου οδηγεί σε μείωση των 
επιτοκίων δανεισμού

• επιδοτήσεις για την εφαρμογή EMS
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Πίνακας 5.3 : Αρνητικές επιδράσεις των EMS στην αξία της επιχείρησης
Αρνητικές Επιπτώσεις στις Μεταβλητές Αξίας

Μεταβλητή Αξίας Πιθανές επιπτώσεις στην μεταβλητή αξίας από την εφαρμογή
EMS

Περιθώριο
Κέρδους

• τα κόστη εφαρμογής του EMS μειώνουν το περιθώριο 
κέρδους

• επενδύσεις σε υψηλότερες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες 
οδηγούν σε υψηλότερο λειτουργικό κόστος

Αύξηση ρυθμού 
πωλήσεων

• υψηλές επενδύσεις σε αντιρρυπαντική τεχνολογία οδηγούν 
σε αύξηση του κόστους και συνεπώς σε υψηλότερες τιμές 
προϊόντων

Επένδυση σε
κεφάλαιο κίνησης

• αυξημένο κόστος των περιβαλλοντικά φιλικών πρώτων 
υλών

Επένδυση σε
πάγια στοιχεία

• επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Κόστος κεφαλαίου • οι περιβαλλοντικές αναφορές αποκαλύπτουν τον 
περιβαλλοντικό κίνδυνο της επιχείρησης και οι αγορές 
χρήματος αναπροσαρμόζουν τα επιτόκια για το αντίστοιχο 
επίπεδο κινδύνου

Το είδος των επιπτώσεων (θετικές ή αρνητικές) που θα έχει μια επιχείρηση διαφέρει 
για κάθε επιχείρηση. Αυτό εξαρτάται από την δομή της επιχείρησης, την αγορά στην 
οποία δραστηριοποιείται, τις χρηματαγορές με τις οποίες αλληλεπιδρά και πολλούς 
άλλους παράγοντες. Πάντως η ανάλυση των παραπάνω επιπτώσεων και ο 
υπολογισμός της συνδυασμένης επίδρασής τους επάνω στην τελική αξία της 
επιχείρησης, διευκολύνει την διοίκηση της επιχείρησης στην λήψη απόφασης 
σχετικά με την εφαρμογή ή μη ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

5.2 Βασικές αρχές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
εφαρμογή

5.2.1 Aoyic συστηυάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τα θεμέλια των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης βρίσκονται πολύ κοντά 
στις αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας (TQM). Έτσι με την εφαρμογή ενός EMS
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ένας οργανισμός πρέπει να μετακινηθεί, από την παρατήρηση των φαινομένων που 
συμβαίνουν, στην ανάλυση των αιτιών που τα προκαλούν. Με την συνεχή μέσα 
στον χρόνο αναγνώριση των ελαττωμάτων του συστήματος διαχείρισης και την 
διόρθωσή τους επιτυγχάνεται η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και κατά 
συνέπεια και των επιχειρηματικών επιδόσεων.

Τα περισσότερα πρότυπα συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ενσωματώνουν την αρχή “Plan - Do - Check - Act”. Η συγκεκριμένη αρχή βρίσκεται 
στον πυρήνα της θεωρίας της διοίκησης ολικής ποιότητας και διατυπώθηκε από 
τους Shweart και Deming. Η αρχή αυτή εξασφαλίζει την συνεχή βελτίωση του 
συστήματος διαχείρισης.

Η εφαρμογή των αρχών TQM στον τομέα διαχείρισης του περιβάλλοντος είναι 
αποκλειστική αρμοδιότητα της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης. Προκειμένου να 
εγκαθιδρυθεί και να διατηρηθεί ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να καλλιεργήσει στους 
εργαζόμενους το αίσθημα ότι:

• το περιβάλλον είναι σημαντική προτεραιότητα για την επιχείρηση (η
αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση θα πρέπει να θεωρείται ως σημαντικό 
στοιχείο για την επιβίωση του οργανισμού)

• η περιβαλλοντική διαχείριση εφαρμόζεται σε καθεμία δραστηριότητα του
οργανισμού (το περιβάλλον της επιχείρησης πρέπει να θεωρείται ως
αναπόσπαστο τμήμα των προϊόντων και των διαδικασιών της επιχείρησης)

• τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είναι ευκαιρίες βελτίωσης των
επιχειρηματικών πρακτικών διαχείρισης και παραγωγής (εντοπισμός των 
προβλημάτων, εξεύρεση των αιτιών και διόρθωσή των αιτιών)

Η αρχή της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος αναγνωρίζει το γεγονός, ότι 
προβλήματα θα εμφανίζονται σε συνεχή βάση. Όμως ένας οργανισμός που είναι 
προσανατολισμένος στην βελτίωση της περιβαλλοντικής του διαχείρισης και των
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επιδόσεών του, διδάσκεται από τα λάθη που εντοπίζει και εξασφαλίζει ότι αυτά δεν 
θα επαναληφθούν στο μέλλον. Άλλωστε αυτή είναι και η κύρια διαδικασία, με την 
οποία εξασφαλίζεται η βελτίωση της διαχείρισης του περιβάλλοντος με την πάροδο 
του χρόνου.

Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διαποτίσουν τον τρόπο 
σκέψης ενός οργανισμού, το ίδιο το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
επιβάλλεται να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία θα του επιτρέψουν να είναι 
αποτελεσματικό και αποδοτικό. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά, που επιβάλλεται να 
έχει ένα EMS είναι ευελιΕία και απλότητα. Έχοντας υπόψιν τον ρυθμό με τον οποίο 
αλλάζει το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, επιβάλλεται το σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης να έχει την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να μπορεί να 
προσαρμόσει τα στοιχεία αυτά, τα οποία θα εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα 
της επιχείρησης. Επιπλέον με δεδομένο ότι το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης αφορά και επηρεάζει το σύνολο του οργανισμού, είναι απαραίτητο το 
EMS να χαρακτηρίζεται από την απλότητα που απαιτείται προκειμένου να γίνει 
κατανοητό και εφαρμόσιμο από το σύνολο του προσωπικού του οργανισμού.

Η συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού στην προσπάθεια εφαρμογής και 
λειτουργίας ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι καθοριστικός 
παράγοντας για την τελική επιτυχία ή αποτυχία του εγχειρήματος. Συχνά 
δημιουργούνται προβλήματα κατά την εφαρμογή του EMS καθώς μέρος του 
προσωπικού του οργανισμού αντιμετωπίζει το σύστημα διαχείρισης ως 
γραφειοκρατία, επιπλέον έξοδο και επιπλέον φόρτο εργασίας πέραν των ήδη 
υπαρχόντων καθημερινών του εργασιών. Ταυτόχρονα υπάρχει αδράνεια στον 
οργανισμό καθώς κάποιοι εργαζόμενοι είναι διατακτικοί στην ανάληψη ευθυνών και 
πρωτοβουλιών. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η πλήρη συμμετοχή και 
εμπλοκή των εργαζομένων από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης ενός συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι απαραίτητη η 
ανάπτυξη του αισθήματος της “ιδιοκτησίας” του συστήματος από τους 
εργαζόμενους. Για την ανάπτυξη του αισθήματος αυτού είναι απαραίτητο η διοίκηση 
να εξασφαλίσει, πως όλοι οι εργαζόμενοι κατανοούν για ποιόν λόγο η επιχείρηση 
έχει ανάγκη από ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πώς 
το σύστημα βοηθάει την επιχείρηση να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με 
οικονομικά αποτελεσματικά τρόπο. Ο χρόνος και η προσπάθεια, η οποία πρέπει να 
δαπανηθεί για τον σκοπό αυτό, δεν πρέπει να θεωρείται χάσιμο πόρων. Άλλωστε 
πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την λειτουργία του συστήματος, αλλά και τεράστιο 
κεφάλαιο γνώσης και βελτιώσεων κατά την φάση του σχεδιασμού του.
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5.2.2 Εφαουονή auarhuaroc περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η εγκαθίδρυση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης συχνά απαιτεί την 
δέσμευση σημαντικών ποσοτήτων ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων. Με 
δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις έχουν όλες πεπερασμένους πόρους στην διάθεσή τους 
για την εκπλήρωση της αποστολής τους, είναι σημαντικό να υπάρχει μεθοδικότητα 
και επαρκής προγραμματισμός των απαιτούμενων βημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί 
η αποδοτικότερη χρήση των διατιθέμενων για το EMS πόρων. Στο διάγραμμα που 
ακολουθεί γίνεται μια βήμα προς βήμα προσέγγιση της διαδικασίας ανάπτυξης και 
εγκατάστασης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Συμμετοχή
Εργαζομένων

Συγκρότηση Ομάδας 
Εργασίας

Εκπόνηση Αρχικής 
Αξιολόγησης

Αναπροσαρμογές 
Σχεδίων Λράσης

Διασφάλιση ΕυελιξίαςΊ 
Συστήματος I

Διαδικασίες - 
Τεκμηρίωση EMS

Εκπαίδευση
Εργαζομένων

Αξιολόγηση Επίδοσης 
EMS

Το σημείο έναρξης για την εγκαθίδρυση ενός συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης είναι η έγκριση και η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης για τον σκοπό
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αυτό. Η ανάπτυξη ενός EMS είναι ένα βήμα, το οποίο επιδρά στο σύνολο του 
οργανισμού και αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Ταυτόχρονα είναι 
ένα χρονοβόρο σχέδιο, η υλοποίηση του οποίου απαιτεί την άμεση δέσμευση 
σημαντικών οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων, ενώ τα ευεργετικά του 
αποτελέσματα δεν είναι άμεσα ορατά αλλά μετά από την πάροδο κάποιου χρόνου. 
Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητο η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας να 
γνωρίζει με ακρίβεια το μέγεθος και τις απαιτήσεις του εγχειρήματος εγκαθίδρυσης 
ενός EMS, καθώς και των συνεπειών αυτού και να δεσμευθεί για την επιτυχή 
εγκαθίδρυσή του και λειτουργία του. Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης στον 
σκοπό αυτό καθώς και το ξεκάθαρο όραμά της για το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης πρέπει να μεταδοθεί στο σύνολο του οργανισμού.

Έχοντας εξασφαλίσει την δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, το επόμενο στάδιο 
είναι ο ορισμός του “ιδιοκτήτη” ή διαφορετικά του υπευθύνου του εγχειρήματος 
εφαρμογής του EMS. Η επιλογή του ιδιοκτήτη του έργου είναι κρίσιμη. Συχνά οι 
περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν την πολυτέλεια να διαλέξουν ανάμεσα σε 
πληθώρα χαρισματικών υποψηφίων για την ανάθεση της υπευθυνότητας. Πρέπει 
όμως να γίνει αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη επιλογή επηρεάζει σημαντικά τις 
πιθανότητες επιτυχίας της προσπάθειας εφαρμογής EMS. Ο υπεύθυνος για την 
ανάπτυξη και εγκαθίδρυση του EMS πρέπει να έχει την απαραίτητη εξουσία για την 
διεκπεραίωση του απαιτούμενου έργου, να έχει σφαιρική κατανόηση των 
λειτουργιών και της δομής του οργανισμού, να έχει την δυνατότητα κατανόησης και 
ανάλυσης συστημάτων και σημαντικότερο από όλα να έχει τον χρόνο να αφοσιωθεί 
στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης του συστήματος EMS.

Το επόμενο στάδιο για την ανάπτυξη και εγκατάσταση του EMS είναι η κατάστρωση 
του απαιτούμενου προϋπολογισμού και των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης του 
έργου. Αν και τα σχέδια αυτά πρέπει να έχουν την ευελιξία για αναπροσαρμογή, η 
σωστή εκτίμηση των πόρων που απαιτούνται - χρόνος και χρήματα- είναι σημαντική 
για την ομαλή εξέλιξη του έργου. Για την κατάστρωση των προϋπολογισμών πρέπει 
να ληφθούν όλοι οι παράγοντες κόστους, οι οποίοι συζητήθηκαν σε προηγούμενη 
παράγραφο πχ. κόστος προσωπικού, εξωτερικών συμβούλων, κόστος εκπαίδευσης 
κλπ. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να προγραμματισθεί και η προμήθεια των 
απαιτούμενων βοηθητικών υλικών, όπως υποστήριξη σε λογισμικό κλπ.

Για την ανάπτυξη ενός αποδοτικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

απαιτείται πληροφόρηση σχετικά με τις λειτουργίες των διαφόρων τμημάτων της 
επιχείρησης. Είναι καθοριστικής σημασίας από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του 
EMS να συγκροτηθεί διατμηματική ομάδα εργασίας, η οποία θα αναλάβει την
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ανάπτυξη και υλοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η σύνθεση 
της ομάδας εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει αντιπροσώπευση όλων των 
κύριων τμημάτων της επιχείρησης, όπως ανώτατη διοίκηση, παραγωγή, υπηρεσίες 
κλπ. Στην διατμηματική ομάδα εργασίας είναι δυνατόν να συμμετέχουν και 
ενδιαφερόμενο μέρη εκτός της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα υπεργολάβοι, 
προμηθευτές, περιβαλλοντικοί φορείς κλπ., αν αυτό κρίνεται εποικοδομητικό για την 
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίζεται, ότι θα είναι δυνατός ο εντοπισμός όλων των κύριων θεμάτων της 
επιχείρησης και η συνολική αξιολόγηση των υπάρχουσων διαδικασιών και των νέων 
ευκαιριών. Ακόμη η διατμηματική ομάδα εργασίας διασφαλίζει την συνολική 
λειτουργικότητα των διαδικασιών του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
ταυτόχρονα δημιουργεί κλίμα δέσμευσης όλων των τμημάτων της επιχείρησης προς 
την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση είναι συνήθως εξαιρετική πηγή, από την οποία 
μπορούν να αντληθούν γνώσεις σχετικά με θέματα περιβάλλοντος, υγιεινής και 
ασφάλειας. Η εμπειρία των εργαζομένων αποτελεί σημαντική εισερχόμενη 
πληροφορία σχετικά με τα θέματα της περιοχής τους. Ταυτόχρονα είναι δυνατόν να 
ληφθεί από τους εργαζόμενους αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και 
την αποδοτικότητα των υπάρχουσων διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι 
παραπάνω λόγοι επιβάλλουν την συμμετοχή των εργαζομένων στην διαδικασία 
ανάπτυξης και εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
επιχείρησης. Επιπρόσθετα η συμμετοχή των εργαζομένων καλλιεργεί το αίσθημα 
της ιδιοκτησίας του συστήματος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αποδοχή του 
συστήματος από τους εργαζόμενους.

Πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη ενός EMS πρέπει ο οργανισμός να αξιολογήσει την 
υπάρχουσα δομή της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Η αρχική αξιολόγηση 
επιτρέπει στον οργανισμό να αξιολογήσει την αρχική του κατάσταση και να εκτιμήσει 
την προσπάθεια, που πρέπει να καταβάλλει προκειμένου να εκπληρώσει τις 
απαιτήσεις του προτύπου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001 / 
EMAS / BS 7750 κλπ ). Κατά το στάδιο της αρχικής αξιολόγησης μετρώνται οι 
πρακτικές και οι διαδικασίες, τις οποίες χρησιμοποιεί ήδη ο οργανισμός, σε σχέση 
με τις απαιτήσεις του χρησιμοποιούμενου προτύπου συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Ορισμένα από τα θέματα αξιολόγησης της υπάρχουσας δομής 
περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι αυτά των διαδικασιών, της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της εκπαίδευσης του προσωπικού 
κλπ.
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Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης γίνεται τροποποίηση στο 
σχεδίου δράσης. Το αναθεωρημένο πλέον σχέδιο περιλαμβάνει τις ενέργειες, που 
πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη και εφαρμογή του EMS, τους υπευθύνους για 
κάθε ενέργεια, τους απαιτούμενους πόρους, καθώς και τη χρονική περίοδο για την 
ολοκλήρωση κάθε ενέργειας.

Στο σημείο αυτό μπορεί να ξεκινήσει η πραγματική ανάπτυξη του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται απλή καταγραφή 
των υπάρχουσων διαδικασιών. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 
απαιτείται η τροποποίηση των υπάρχουσων διαδικασιών προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους. Ακόμη είναι δυνατόν να χρειαστεί η 
τροποποίηση άλλων επιχειρηματικών διαδικασιών (πχ. διαδικασίες τήρησης 
αρχείων), προκειμένου να ενσωματωθούν στο σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Κατά την ανάπτυξη του EMS η ενδοεπικοινωνιακή επικοινωνία της 
επιχείρησης είναι ο πλέον κρίσιμος παράγοντας, καθώς απαιτείται σωστή 
πληροφόρηση και αξιολόγηση της πληροφόρησης από όλα τα εμπλεκόμενα 
τμήματα.

Ο βαθμός ευελιξίας του EMS πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά την ανάπτυξη του 
συστήματος. Η συχνή τροποποίηση του συστήματος αφενός οδηγεί σε σπατάλη 
πόρων της επιχείρησης, αφετέρου προκαλεί σύγχυση στο ανθρώπινο δυναμικό της 
επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί, ότι το αναπτυσσόμενο 
EMS θα έχει αρκετή ευελιξία για να προσαρμοστεί σε τυχόν αλλαγές που θα γίνουν 
στο μέλλον.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η τεκμηρίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
πρέπει να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού. Η εκπαίδευση του προσωπικού 
αποσκοπεί στην ενημέρωσή του σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων του, στις νέες ή στις τροποποιημένες διαδικασίες του συστήματος 
και στις αρμοδιότητες του προσωπικού ανάλογα με τον χώρο ευθύνης.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού ακολουθεί το στάδιο της 
λειτουργίας του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στο στάδιο αυτό 
απαιτείται η μέτρηση και καταγραφή της απόδοσης του EMS. Η μέτρηση και 
καταγραφή της απόδοσης είναι δυνατόν να γίνει με περιοδικές επιθεωρήσεις του 
συστήματος αλλά και με συνεχή παρατήρησή του. Η αξιολόγηση της επίδοσης του 
συστήματος αποτελεί την βάση για τον εντοπισμό των προβλημάτων και την συνεχή 
βελτίωση του EMS και συνεπώς και της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης.
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6. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ EMS

Εκτός από τα οφέλη και το κόστος ενός συστήματος EMS, υπάρχουν αρκετοί 
παράγοντες του εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, οι οποίοι 
είναι δυνατόν να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν την σκέψη ενός οργανισμού για 
προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών του επιδόσεων και την υιοθέτηση 
ενός EMS.

Ακολούθως επιχειρείται να γίνει καταγραφή των παραγόντων αυτών, όπως έχουν 
προκύψει από σχετικές έρευνες και βιβλιογραφικές αναφορές [11], [12], [30], [49], Ο 
διαχωρισμός των παραγόντων γίνεται ανάλογα με :

• την επίδραση στην προσπάθεια του οργανισμού σε :

- κίνητρα

- εμπόδια

• την πηγή προέλευσης σε :

- εσωτερικούς, που προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον

- εξωτερικούς, που προέρχονται από το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον.

6.1 Παράγοντες εμποδίων στην εφαρμογή EMS

6.1.1 Εσωτερικά ευπόδια

Τα εσωτερικά εμπόδια αναφέρονται σε παράγοντες, οι οποίοι προέρχονται από το 
εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και προκαλούν διστακτικότητα ή 
καθυστέρηση στην εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η 
επιχείρηση έχει σημαντικό βαθμό ελέγχου των παραγόντων αυτών. Οι κυριότεροι 
παράγοντες αναλύονται παρακάτω.

./ Έλλεηυη πληροφόρησης και ειδικών

Ένο από τα σημαντικότερα εμπόδια στην βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων, είναι για πολλές επιχειρήσεις η δυσκολία πρόσβασης στις πληροφορίες 

και σε ειδικούς. Σε οικονομικούς όρους διαπιστώνεται, ότι υπάρχει σημαντικό 

κόστος συνδεδεμένο με την απόκτηση της πληροφορίας και των απαιτούμενων 

ικανοτήτων. Η έλλειψη πληροφόρησης στις επιχειρήσεις έχει ως συνέπεια τη μη
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απορρόφηση τεχνολογιών και τεχνικών διοίκησης, οι οποίες είναι δυνατόν να 
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Εκτός από την έλλειψη της 
πληροφόρησης σημαντική είναι και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Ακόμη 
και αν κάποιες επιχειρήσεις έχουν σχετική ενημέρωση γύρω από τις νέες 
τεχνολογίες περιβάλλοντος και τις άρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης, δεν 
υπάρχει στις επιχειρήσεις η απαιτούμενη εξειδίκευση για την αφομοίωση και την 
εκμετάλλευσή τους.

.// Αντίληωη me twoiac me περιβαλλοντικά δίανείοtone

Εκτός από το πρόβλημα της απόκτησης πληροφόρησης ορισμένες επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα αντίληψης και επεξεργασίας της πληροφορίας. 
Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων έχει 
να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την εξασφάλιση της επιχείρησης απέναντι σε 
πιθανές μελλοντικές κυρώσεις εξαιτίας της περιβαλλοντικής μη συμμόρφωσης. Αυτή 
η αντίληψη για την περιβαλλοντική διαχείριση οδηγεί σε μια “παθητική” 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων. Κάτω από αυτό το πρίσμα μια 
επιτυχημένη περιβαλλοντική διαχείριση είναι αυτή, στην οποία διασφαλίζεται η 
ελάχιστη απαιτούμενη περιβαλλοντική συμμόρφωση και συνεπώς δεν υπάρχει 
λόγος για αλλαγές. Αυτό βρίσκεται στον αντίποδα των σύγχρονων αντιλήψεων 
γύρω από την περιβαλλοντική διαχείριση. Η σύγχρονη τάση υποστηρίζει μια 
“ενεργητική” διαχείριση του περιβάλλοντος, η οποία στηρίζεται στη συνεχή ανάλυση 
των προβλημάτων και στην συνεχή βελτίωση των τεχνολογιών και των διαδικασιών 
που αφορούν στο περιβάλλον.

Ορισμένα από τα αίτια, τα οποία οδηγούν στην υιοθέτηση της παθητικής 
περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι:

• υποβάθμιση της αξίας του περιβάλλοντος στα πλαίσιο της επιχειρηματικής 
πολιτικής

• αντίληψη ότι όλες οι βελτιώσεις των περιβαλλοντικών επιδόσεων συνεπάγονται 
σημαντικά κόστη

• αρνητική προδιάθεση σε αλλαγές της δεδομένης κατάστασης

• αναγωγή της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία σε υπέρτατο 
περιβαλλοντικό στόχο.
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.///' Συστήυατα οικονουική€ avdAuanc

Σε κάθε επιχείρηση, η αποδοχή ή η απόρριψη ενός επενδυτικού σχεδίου στηρίζεται 
σε προηγούμενη οικονομική ανάλυση. Σκοπός της οικονομικής ανάλυσης είναι η 
εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με το βαθμό, στον οποίο το προτεινόμενο 
επενδυτικό σχέδιο αυξάνει την αξία τής επιχείρησης. Δυστυχώς στις περισσότερες 
οικονομικές αναλύσεις υπάρχει λανθασμένη εκτίμηση των αναμενόμενων ωφελειών 
των περιβαλλοντικών επενδύσεων (επενδύσεις σε τεχνολογία ή συστήματα 
διοίκησης). Τα υπάρχοντα εργαλεία οικονομικής ανάλυσης αδυνατούν να 
συμπεριλάβουν στην ανάλυσή τους “μαλακούς” παράγοντες κερδοφορίας ή κόστους 
που συνδέονται με τις επενδύσεις για την βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων. Για παράδειγμα, πολλές φορές δεν συνυπολογίζονται τα οφέλη από την 
μείωση του κινδύνου επιβολής προστίμου, η αύξηση των πωλήσεων λόγω της 
βελτιωμένης εικόνας της επιχείρησης, η βελτίωση της παραγωγικότητας κλπ. Συχνά 
με τα καθιερωμένα εργαλεία οικονομικής ανάλυσης · ιδιαίτερα σε μικρές 
επιχειρήσεις - είναι δύσκολη η ποσοτική εκτίμηση των παραπάνω στοιχείων 
ωφέλειας ή κόστους, γεγονός που οδηγεί στην παράβλεψή τους.

Με τον τρόπο αυτό δεν αποτιμάται η πραγματική αξία των επενδυτικών σχεδίων 
που αφορούν σε περιβαλλοντικά θέματα, γεγονός που συχνά οδηγεί στην απόρριψη 
των σχεδίων. Έτσι η αποδοχή των περιβαλλοντικών επενδύσεων γίνεται με αργούς 
ρυθμούς από τις επιχειρήσεις.

./ν Αντανωνιστικέ€ emyeionuariKtc ποοτεοαιότητε€ - Πίεση via βραχυχρόνια 
κεοδοΦοοία

Σημαντικό εμπόδιο στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
είναι η έμφαση που δίνουν οι επιχειρήσεις στην βραχυπρόθεσμη κερδοφορία τους. 
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει και μια έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Tuft το 1991. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της έρευνας, 53% των CEO δηλώνουν ότι η βραχυπρόθεσμη 
κερδοφορία είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας που εμποδίζει την βελτίωση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης.

Η οικονομική κατάσταση κάθε επιχείρησης κρίνεται με βάση γενικούς οικονομικούς 

δείκτες. Με δεδομένο ότι η επιχείρηση και η δοίκησή της κρίνεται από τις αγορές, 

τους επενδυτές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ. στη βάση των 
βραχυπρόθεσμων κυρίως οικονομικών αποτελεσμάτων, οι διοικήσεις των 
επιχειρήσεων δυσκολεύονται να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε συστήματα
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περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτό συμβαίνει διότι παρά τις σημαντικές μελλοντικές 
οικονομικές αποδόσεις, οι παρούσες επενδύσεις μειώνουν την βραχυπρόθεσμη 
απόδοση των επιχειρήσεων. Έτσι οι διοικήσεις πολλών επιχειρήσεων αρνούνται την 
χρηματοδότηση σχεδίων για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, εκτός 
αν αυτές έχουν βραχυπρόθεσμες ή έστω μεσοπρόθεσμες οικονομικές αποδόσεις.

Η επιλογή της βραχυπρόθεσμης περιόδου ως βάση για την αξιολόγηση 
επενδυτικών σχεδίων, έχει παρόμοιο αντίκτυπο και σε επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν σε άλλα λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης. Γενικά, αυτή η αντιμετώπιση 
οδηγεί στην μείωση των επενδύσεων σε υλικά και άϋλα αγαθά, με αποτέλεσμα να 
υπονομεύεται η μελλοντική ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία της επιχείρησης στο 
όνομα της βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας της επιχείρησης. Έτσι, οι επιχειρήσεις 
που λαμβάνουν μακροχρόνια θέση στην αξιολόγηση των επενδύσεων και 
επενδύουν σε τομείς όπως έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση προσωπικού, 
συστήματα διαχείρισης ποιότητας, ευέλικτες διεργασίες παραγωγής κλπ., είναι αυτές 
που χρηματοδοτούν ευκολότερα την ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.

Οι επιχειρήσεις των οποίων τα οικονομικά μεγέθη είναι οριακά, συνήθως δεν έχουν 
την πολυτέλεια να χρηματοδοτήσουν μακροχρόνια επενδυτικά σχέδια. Για τις 
επιχειρήσεις αυτές προέχει η βραχυπρόθεσμη κερδοφορία και συνεπώς η 
πιθανότητα να αγνοήσουν ένα σχέδιο για την βελτίωση της περιβαλλοντικής 
επίδοσης της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη. Το γεγονός αυτό είναι ειρωνικό καθώς 
είναι αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες περισσότερο από τις άλλες στηρίζονται σε 
παλαιωμένες τεχνολογίες, αναποτελεσματικές και μη αποδοτικές διαδικασίες, 
χαμηλή παραγωγικότητα κλπ, και μπορούν να ωφεληθούν τα μέγιστα.

.V Πεοιοοισυένη ικανότητα επε&ονασίας πληοοωοοιών

Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι η διοίκηση των επιχειρήσεων είχε τέλεια 
πληροφόρηση, στην πράξη θα ήταν αδύνατη η επεξεργασία του συνόλου των 
πληροφοριών. Στην πράξη υπάρχει πεπερασμένη ποσότητα πληροφόρησης, την 
οποία είναι δυνατόν να επεξεργασθεί και να αξιοποιήσει κάθε επιχείρηση, κατά 
αναλογία με κάθε ζωντανό οργανισμό. Κατά επέκταση και η διοίκηση κάθε 
επιχείρησης έχει περιορισμένες ικανότητες επεξεργασίας πληροφοριών. Συνεπώς, 
λόγω χρονικών περιορισμών και περιορισμών ικανότητας επεξεργασίας, 
επιβάλλεται η ιεράρχηση των θεμάτων της επιχείρησης και η συγκέντρωση της 
προσπάθειας στα πλέον σημαντικά θέματα της επιχείρησης. Πολλές φορές οι 
επιχειρήσεις έχουν θέματα, τα οποία είναι σημαντικότερα από την βελτίωση των 
περιβαλλοντικών θεμάτων, οπότε απλά δεν ασχολούνται με το περιβάλλον.
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Κοντά στο πρόβλημα αυτό βρίσκεται και η θεωρία της ικανοποίησης των 
ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) της επιχείρησης. Σύμφωνα με την θεωρία 
αυτή, η διοίκηση της επιχείρησης επιδιώκει την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 
σημαντικών μερών της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα τους μετόχους, τους 
εργαζομένους, τους προμηθευτές κλπ., με ιεράρχηση διαφορετική για κάθε 
επιχείρηση. Μόνο αφού επιτύχει την ικανοποίηση των μερών αυτών, μπορεί η 
διοίκηση να ασχοληθεί με άλλα θέματα, που θα ωφελήσουν επιπλέον την 
επιχείρηση.

.νϊ Οικονουικά ευπόδια

Παρά τις δυνατότητες των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης να επιτύχουν 
σημαντικές μειώσεις στο λειτουργικό κόστος, τα θέματα βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής επίδοσης είναι δυνατόν να εμποδιστούν από διάφορα οικονομικά 
εμπόδια. Ορισμένα από τα εμπόδια αυτά είναι:

• Μη σωστή αποτίμηση των ωφελειών και του κόστους

• Δυσκολία πρόβλεψης κόστους κινδύνου μελλοντικών κυρώσεων

• Μη περιβαλλοντική συμμόρφωση ανταγωνιστών

• Απαιτήσεις για μικρό ΡΟΤ (πχ. λόγω αυξημένου συνολικού κινδύνου)

• Χαμηλό περιθώριο κέρδους, μικρός προϋπολογισμός για επενδύσεις

• Οικονομίες κλίμακας για τις μικρές επιχειρήσεις

• Οικονομική δέσμευση των επιχειρήσεων σε λύσεις end-of-pipe

• Συγκάλυψη του κόστους των παρούσων διαδικασιών και τεχνολογιών πίσω από 
τα λειτουργικά κόστη.

Επιπλέον, ο οποιοσδήποτε κίνδυνος, πραγματικός ή αντιληπτός, υπάρχει γύρω από 
τα συστήματα EMS, καθώς επίσης και η αβεβαιότητα σχετικά με την απόδοση των 
συστημάτων, προκαλεί διστακτικότητα στις επιχειρήσεις για επένδυση σε συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

.νϊ/ Έλλειωη ενδοεπιχειοησιακήα επικοινωνίας

Η έλλειψη αποτελεσματικής ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας είναι ένα από τα 
σημαντικότερα εσωτερικά εμπόδια στην προσπάθεια εφαρμογής ενός συστήματος
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περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η αναποτελεσματική επικοινωνία εμποδίζει τον πλήρη 
εντοπισμό και τη σωστή αξιολόγηση των ωφελειών που προκύπτουν από την 
βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε 
μειωμένη επιθυμία της διοίκησης να προχωρήσει στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός 
EMS. Σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις, ως αποτέλεσμα της κακής επικοινωνίας 
υπάρχει πόλωση του κλίματος με αποτέλεσμα τα διάφορα τμήματα και 
επαγγελματικές ομάδες του οργανισμού να ομαδοποιούνται προσπαθώντας να 
ισχυροποιήσουν την θέση τους.

Ορισμένες από τις ενέργειες για την βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας 
είναι:

• αύξηση των ευκαιριών αλληλεπίδρασης των διαφόρων λειτουργικών ομάδων και 
τμημάτων της επιχείρησης

• ενίσχυση της επικοινωνίας από την βάση προς τη διοίκηση

• καλλιέργεια κλίματος υπευθυνότητας και συμμετοχής γύρω από την προσπάθεια 
ανάπτυξης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

• εξάλειψη οργανωσιακών αγκυλώσεων που δυσκολεύουν την ομαλή επικοινωνία 
στην επιχείρηση, όπως πχ. γραφειοκρατία, αυστηρή ιεραρχία κλπ.

.ν//ι Αδράνεια usaaiac 5iolKnanc

Σε μεγάλους οργανισμούς, στους οποίους υπάρχουν αρκετές βαθμίδες στη δομή 
του οργανισμού, τα μεσαία επίπεδα διοίκησης είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν τις 
προσπάθειες ανάπτυξης και λειτουργίας ενός συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης παρά την δέσμευση της ανώτατης διοίκησης στον σκοπό αυτό. Στις 
περιπτώσεις αυτές διαπιστώνεται ότι οι managers της μεσαίας διοίκησης 
αντιλαμβάνονται την προσπάθεια εφαρμογής του EMS ως απειλή που θα τους 
μειώσει τη δύναμη και τη θέση τους μέσα στον οργανισμό. Επίσης, το προσωπικό 
της μεσαίας διοίκησης αποφεύγει συνήθως τον κίνδυνο και έχει την τάση να βλέπει 
τις εξελίξεις του οργανισμού στο πλαίσιο της εργασιακής του ασφάλειας. Με βάση τα 
παραπάνω τα στρώματα της μεσαίας διοίκησης δεν είναι οι πλεόν θερμοί 
υποστηρικτές των προσπαθειών ανάπτυξης συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.
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./χ Δυσκολίες toaouovfic νέων τεχνολογιών και συστηυάτων διαχείοιση€.

Σύμφωνα με έρευνα του OECD, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων αναφέρει ως 
ανασταλτικούς παράγοντες για την εφαρμογή νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών 
και νέων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης, παράγοντες όπως :

• Αναπόσβεστη αξία προηγουμένων επενδυτικών σχεδίων.

• Ρυθμός μεταβολής κλάδου.

Η αναπόσβεστη αξία έχει να κάνει με προηγούμενα επενδυτικά σχέδια. Αν και 
κυρίως αναφέρεται σε αναπόσβεστη αξία μηχανημάτων, η ίδια λογική ισχύει και για 
τις επενδύσεις σε συστήματα διαχείρισης. Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δεσμεύσει 
στο πρόσφατο παρελθόν σημαντικά μεγέθη κεφαλαίων σε τεχνολογίες και 
συστήματα, παρουσιάζουν διστακτικότητα απέναντι σε προτάσεις αλλαγής. Η 
διστακτικότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ακόμη σημαντική 
αναπόσβεστη αξία συνδεδεμένη με τις υπάρχουσες τεχνολογίες και συστήματα. Για 
τον λόγο αυτό υπάρχει η προδιάθεση για διατήρηση των παλαιών τεχνολογιών η 
συστημάτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν όχι μέχρι το τέλος της ωφέλιμης 
ζωής τους.

Ο ρυθμός μεταβολής του κλάδου είναι ο δεύτερος σημαντικός ανασταλτικός 
παράγοντας στην εφαρμογή νέων τεχνολογικών και πρακτικών διαχείρισης. Ο 
παράγοντας αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία σε ώριμους κλάδους της οικονομίας και 
της βιομηχανίας. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισμό, 
παγίωση των πρακτικών, μικρές αλλαγές στις τεχνικές παραγωγής και πιθανώς και 
στα συστήματα διοίκησης. Παράλληλα ο μεγάλος ανταγωνισμός που υπάρχει, 
οδηγεί και σε μείωση των περιθωρίων κέρδους του κλάδου. Οι παραπάνω 
παράγοντες έχουν ως συνέπεια τη δυσκολότερη αποδοχή των προτάσεων που 
αποβλέπουν στην βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων από τις επιχειρήσεις. 
Αντίθετα, σε νέους κλάδους με συνεχείς εξελίξεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό περιβάλλον τους, τα περιθώρια κέρδους είναι μεγαλύτερα και η δυναμική 
του περιβάλλοντος είναι τέτοια, που ευνοούν ή ακόμη και επιβάλλουν την χρήση 
των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

6.1.2 Εξωτερικά ειπτόδια

Τα εξωτερικά εμπόδια αναφέρονται σε παράγοντες, οι οποίοι προέρχονται από το 
εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και προκαλούν διστακτικότητα ή 
καθυστέρηση στην εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η
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επιχείρηση έχει μικρό βαθμό ελέγχου επάνω στους παράγοντες αυτούς. Ορισμένοι 
από τους εξωτερικούς παράγοντες εμποδίων αναφέρονται ακολούθως:

./ Αδυναυία υπαρχόντων συστηυάτων προστασία περιβάλλον^

Τα συμβατικά συστήματα των κρατών για την προστασία του περιβάλλοντος, σε 
πολλές περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσουν ως ανασταλτικός παράγοντας στην 
αφομοίωση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι κύριοι άξονες στους 
οποίους στηρίζεται ο κρατικός έλεγχος της προστασίας του περιβάλλοντος, είναι ο 
καθορισμός των αποδεκτών ορίων ρύπανσης καθώς και ο έλεγχος της βιομηχανίας 
ως προς την ύπαρξη και χρήση του ελάχιστου βαθμού εγκαταστάσεων για την 
εκπλήρωση των ορίων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η αντιμετώπιση αυτή αποδεικνύεται συχνά μη αποδοτική, καθώς μεταφέρει το 
κέντρο βάρους της περιβαλλοντικής διαχείρισης από το επίπεδο της συνεχούς 
βελτίωσης στο επίπεδο της απλής εκπλήρωσης στατικών ορίων ρύπανσης. Με τον 
τρόπο αυτό τα θέματα του περιβάλλοντος απομονώνονται από το σύνολο των 
επιχειρηματικών θεμάτων. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μη εκμετάλλευση των 
συνεργιών που προκύπτουν από την ταυτόχρονη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 
πολλαπλών θεμάτων. Ταυτόχρονα, η διοίκηση της επιχείρησης συχνά δεν 
ασχολείται με τον καθορισμό ορίων για την επίδοση του συγκεκριμένου τμήματος 
της επιχείρησης, καθώς η πολιτεία έχει ήδη αναλάβει το ρόλο αυτό.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι τα συστήματα προστασίας του 
περιβάλλοντος έχουν από την φύση τους γενικό προσανατολισμό. Ως συνέπεια 
αυτού συνυπολογίζουν τις ειδικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν την περιβαλλοντική 
διαχείριση του οργανισμού ανάλογα με τον κλάδο της επιχείρησης, το μέγεθος της 
επιχείρησης, τη δυνατότητα της επιχείρησης για καινοτομία κλπ. Αποτέλεσμα των 
παραπάνω είναι να δημιουργούνται συνθήκες μη βιώσιμης περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ή προστασίας.

Τέλος ως άλλα προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας των υπαρχόντων δομών 
περιβαλλοντικής προστασίας αναφέρονται η αβεβαιότητα σχετικά με το μελλοντικό 
περιβαλλοντικό πλαίσιο, η άνιση και μη συγκροτημένη αντιμετώπιση των 

επιχειρήσεων, η πολυπλοκότητα και ασάφεια των περιβαλλοντικών νομοθεσιών και 

διατάξεων, η ανυπαρξία κινήτρων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
κλπ.
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.// Δυσκολία πρόσβασης σε vtec rtyvoAoviec - KaivoTOuitc

Η ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, συνεπάγεται σε σημαντικό 
βαθμό τη μεταφορά του κέντρου βάρους της περιβαλλοντικής πολιτικής, από την 
επεξεργασία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε προσπάθεια μείωσης αυτών 
κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Η μείωση αυτή γίνεται μέσω 
συνδυασμού καινοτομιών, νέων τεχνολογιών και βελτίωσης των διαδικασιών. Στο 
βαθμό που απαιτούνται καινοτομίες και νέες τεχνολογίες, δημιουργούνται 
προβλήματα σε ορισμένες επιχειρήσεις καθώς υπάρχει δυσκολία πρόσβασης στις 
τεχνολογίες αυτές.

Ο βαθμός πολυπλοκότητας των νέων τεχνολογιών είναι ένας από τους παράγοντες 
που μειώνουν την προσβασιμότητα ορισμένων οργανισμών (ιδιαίτερα των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων). Η εξάρτηση των επιχειρήσεων από συγκεκριμένες 
πρώτες ύλες και η ύπαρξη ή μη εναλλακτικών πρώτων υλών επηρεάζει την 
δυνατότητα της επιχείρησης για καινοτομίες και αλλαγές τεχνολογίας. Επιπλέον, οι 
νέες τεχνολογίες και οι καινοτομίες δεν είναι εύκολο να διακινηθούν ανάμεσα στους 
οργανισμούς, ενώ ακόμη απαιτείται και σημαντικό χρονικό διάστημα για την 
πιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους και τη διάδοσή τους. Ένας άλλος 
παράγοντας είναι η ανυπαρξία συστημάτων, τα οποία θα παρέχουν συνολική 
υποστήριξη στις επιχειρήσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και την αρμονική 
εφαρμογή τους μέσα στους υπάρχοντες οργανισμούς (συνήθως υπάρχει μόνο το 
πρώτο τμήμα, αυτό της παροχής της τεχνολογίας). Τέλος, υπάρχει σημαντικός 
κίνδυνος πραγματικός ή/και αντιληπτός, συνδεδεμένος με την εφαρμογή νέων 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και νέων τεχνολογιών.

Αντίθετα, η κλασσική αντιμετώπιση των θεμάτων του περιβάλλοντος στηρίζονται 
στην end-of-pipe αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων. Η αντιμετώπιση 
αυτή στηρίζει την επεξεργασία των αποβλήτων και των αερίων εκπομπών, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. 
Συγκριτικά με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τις νέες τεχνολογίες- 
καινοτομίες που αυτά συνεπάγονται, η end-of-pipe προσέγγιση χαρακτηρίζεται από 
παγιωμένες, αποδεδειγμένες τεχνολογίες και πρακτικές με μικρό κίνδυνο. 
Ταυτόχρονα, εξαιτίας παγιωμένων αντιλήψεων, η μεγάλης έκτασης τελική 
επεξεργασία της προκαλούμενης ρύπανσης συχνά δημιουργεί την εικόνα μιας 
περιβαλλοντικά ευσυνείδητης επιχείρησης, ενώ αντίθετα η πρόληψη της ρύπανσης 
και η μικρής έκταση τελική επεξεργασία είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με 
σκεπτικισμό από το ευρύ κοινό.
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.///' Δυσκολίες εξωτερικής yonuaroddmanc

Οι δυσκολίες εξωτερικής χρηματοδότησης είναι σημαντικός αποθαρρυντικός 
παράγοντας στις προσπάθειες βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πολλές 
από τις επιχειρήσεις και ειδικότερα αυτές με μικρότερο μέγεθος δεν μπορούν να 
προχωρήσουν σε επενδύσεις στην περιβαλλοντική διαχείριση εξαιτίας της έλλειψης 
εξωτερικής χρηματοδότησης. Τη δυσκολία εύρεσης εξωτερικής χρηματοδότησης 
αιτιολογούν οι ίδιοι παράγοντες για τους οποίους και οι ίδιοι οι οργανισμοί συχνά 
αρνούνται να προχωρήσουν σε επένδυση σε θέματα βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης. Τέτοιοι λόγοι είναι η αντίληψη ότι είναι 
μη κερδοφόρα επένδυση, ότι υπάρχει μεγάλος χρόνος απόδοσης της επένδυσης, 
ότι είναι επένδυση με υψηλό κίνδυνο αποτυχίας ή χαμηλής απόδοσης κλπ.

,/ν OiKQvouiKtc επιδοτήσεις Φυσικών πόσων

Οι οικονομικές επιδοτήσεις οι οποίες δίνονται σε διάφορους φυσικούς πόρους από 
πλευράς της πολιτείας, μειώνει το ενδιαφέρον για αποδοτική χρήση αυτών και 
συνεπώς μειώνει και την ανάγκη βελτιωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης από 
πλευράς των επιχειρήσεων. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η επιδότηση της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Υψηλές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ως αποτέλεσμα 
υψηλό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό είναι από μόνο του 
ένα ικανό κίνητρο για την κινητοποίηση του οργανισμού για τη μείωση του 
λειτουργικού του κόστους μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών του θεμάτων. Στην περίπτωση που υπάρχει επιδότηση της 
ηλεκτρικής ενέργειας, το ενδιαφέρον αυτό σταδιακά μειώνεται ανάλογα προς την 
μείωση της τιμής της ενέργειας.

Συνεπώς φαίνεται πως όταν οι κυβερνήσεις επιδοτούν τις τιμές της ενέργειας ή 
άλλων ρυπογόνων καυσίμων και πρώτων υλών, ταυτόχρονα μειώνουν και το 
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για βέλτιστη χρησιμοποίηση των αντιστοίχων πόρων, 
ενισχύοντας τη σπατάλη των πόρων. Χωρίς να παραγνωρίζεται ότι η επιδότηση των 
διαφόρων φυσικών πόρων των επιχειρήσεων αυξάνει σε κάποιο βαθμό την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τίθεται το θέμα της επιλογής του σημείου 
βέλτιστης ισορροπίας ανάμεσα στην σαθρή βραχυχρόνια κερδοφορία και την υγιή 
μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

■V Έλλειωη ικανοποιητικής avoodc παραπροϊόντων

Η ύπαρξη ικανοποιητικής αγοράς διάθεσης των παραπροϊόντων των παραγωγικών 
διαδικασιών συμβάλλει θετικά στην βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης των
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επιχειρήσεων. Η ύπαρξη ικανοποιητικού μεγέθους αγοράς συνεπάγεται την ύπαρξη 
κάποιας ικανοποιητικής αξίας των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί κίνητρο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης 
της επιχείρησης, καθώς μέσω αυτής είναι δυνατόν να επιτευχθεί μείωση του 
λειτουργικού κόστους από την ανάκτηση μέρους της αξίας των αρχικών πρώτων 
υλών.

Η ύπαρξη τέτοιων αγορών είναι καθοριστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και για 
την επιτυχία των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Με δεδομένο ότι η 
επιτυχή λειτουργία κάθε αγοράς στηρίζεται στην ισορροπία ζήτησης και προσφοράς 
του προϊόντος, θα πρέπει η ανάπτυξη της ζήτησης των αγορών αυτών να μπορεί να 
ακολουθήσει την εξέλιξη της προσφερόμενης από τις επιχειρήσεις ποσότητας. Στην 
κατεύθυνση αυτή υπάρχουν σημαντικά παραδείγματα, όπως αυτό της πολιτείας της 
Washigton στις Η.Π.Α., όπου δημιουργήθηκε πλαίσιο κινήτρων για την ανάπτυξη 
δευτερογενούς παραγωγικής αγοράς, της οποίας η παραγωγή θα στηρίζονταν σε 
ανακτώμενους πόρους των διαφόρων επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή σύμφωνα με τα 
ενδιαφερόμενο μέρη ήταν επιτυχής, καθώς δημιούργησε σημαντική ζήτηση 
ανακτημένων προϊόντων, ενισχύοντας έτσι και την προσπάθεια βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των επιχειρήσεων.

■V/' Οικονουικοί κύκλοι

Οι κύκλοι της οικονομίας έχουν τεράστια επίδραση στην πιθανότητα οι επιχειρήσεις 
να προβούν στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Έτσι, κατά την διάρκεια ύφεσης των οικονομιών υπάρχει μειωμένο 
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
και για την έναρξη προγραμμάτων βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το 
μειωμένο ενδιαφέρον είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας πραγματοποίησης υψηλών 
επενδύσεων, της ύπαρξης άλλων προτεραιοτήτων κατά την περίοδο αυτή, 
προτίμηση για επενδύσεις σύντομης απόδοσης και μικρού κινδύνου κλπ. Το 
μειωμένο αυτό ενδιαφέρον εντάσσεται στη γενικότερη μείωση του ενδιαφέροντος για 
μακροχρόνιες επενδύσεις κατά τις περιόδους ύφεσης της οικονομίας.
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6.2 Κίνητρα για την εφαρμογή EMS

6.2.1 Εσωτερικά κίνητρα

./' ZCivvoovec aoytc διοίκησης - Διοίκηση OAiKhc Ποιότητά (TQM)

Η εφαρμογή των σύγχρονων αρχών παραγωγής και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της αποδοχής της ιδέας των συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όπως ήδη παρουσιάστηκε και σε προηγούμενο 
κεφάλαιο, οι βασικές αρχές των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
στηρίζονται στο ίδιο σύνολο αρχών με αυτό των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. 
Το σύνολο αρχών έχει τις ρίζες του στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Το κύριο σημείο 
των EMS είναι η μεταφορά της προσπαθειών της επιχείρησης από την στατική 
κατάσταση της επιδίωξης της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στη συνεχή επιδίωξη 
της βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης και των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων της επιχείρησης.

Η προηγούμενη εξοικείωση του οργανισμού με σύγχρονες αρχές της διοίκησης 
επιχειρήσεων όπως JIT, CAD/CAM και η εφαρμογή των αρχών της ολικής 
ποιότητας, δημιουργεί τις βάσεις για την επέκταση και στον τομέα της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ήδη κάποια 
προηγούμενη εμπειρία με την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας, είναι σε θέση να αντιληφθούν ευκολότερα τα οφέλη τα οποία 
προκύπτουν από την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Επιπλέον οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας ή σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας του οργανισμού, έχουν 
επιπλέον κίνητρα για την υιοθέτηση των EMS, διότι με την ολοκλήρωση των 
συστημάτων τους είναι δυνατόν να εκμεταλλευθούν τις συνέργιες μεταξύ των 
συστημάτων, αυξάνοντας τα αποκομιζόμενα οφέλη.

.// Περιβαλλοντική ηνεσία

Η επιθυμία της διοίκησης της επιχείρησης για ηγεσία έναντι των ανταγωνιστών της 
στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι παράγο'σας που ενισχύει την 
υιοθέτηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης από την επιχείρηση. Στις 
επιχειρήσεις των οποίων η ανώτατη διοίκηση έχει έντονη αφοσίωση και ευαισθησία 
στα περιβαλλοντικά θέματα και επιδόσεις της επιχείρησης, εμφανίζεται διάχυση της 
αφοσίωσης και στα κατώτερα τμήματα του οργανισμού. Η διάχυση στα κατώτερα 
τμήματα οφείλεται κυρίως στο ότι οι εργαζόμενοι σταδιακά συνειδητοποιούν στην 
καθημερινή τους εργασία τα οφέλη που προκύπτουν από την προσπάθεια βελτίωση
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των πρακτικών διαχείρισης του περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται τόσο 
η πιθανότητα αποδοχής των EMS, όσο και η πιθανότητα επιτυχούς εφαρμογής του 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

./// EmwonaiaKtc περιβάλλοντα αναωοοέζ

Οι επιχειρησιακές περιβαλλοντικές αναφορές είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι 
επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις τους και τις ενέργειές τους σχετικά με τα περιβαλλοντικά τους θέματα. 
Εκτός όμως από την χρησιμότητά τους ως μέσο μετάδοσης πληροφορίας, είναι 
δυνατόν να αποτελέσουν και εσωτερικά διαγνωστικά εργαλεία σχετικά με την 
περιβαλλοντική διαχείριση της εταιρείας.

Αν και η χρήση των περιβαλλοντικών αναφορών βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο 
στάδιο, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ως εργαλείο για την βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. Οι περιβαλλοντικές αναφορές 
περιλαμβάνουν στοιχεία, όπως “περιβαλλοντικούς ισολογισμούς”, περιβαλλοντικούς 
δείκτες και υπολογισμούς της περιβαλλοντικής απόδοσης ανά μονάδα προϊόντος. Η 
συγκέντρωση και συγκρότηση των στοιχείων της περιβαλλοντικής αναφοράς 
αποκαλύπτει σε σημαντικό βαθμό κρυμμένες ευκαιρίες για αύξηση της 
αποδοτικότητας ή διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης των περιβαλλοντικών 
θεμάτων που μπορούν να βελτιωθούν.

Από τα παραπάνω φαίνεται, ότι οι περιβαλλοντικές αναφορές επιτρέπουν την ορθή 
εκτίμηση και αποτίμηση των ωφελειών των συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Ταυτόχρονα η χρήση τους επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της 
σημασίας των περιβαλλοντικών θεμάτων και συνεπώς δημιουργεί την απαιτούμενη 
προεργασία για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός EMS.

,/ν Περιβαλλοντική λονιστική

Παράλληλα με την επίσημη οικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων, επιδιώκονται 
διάφορες μορφές υπολογισμού της πορείας και της επίδοσης της επιχείρησης με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να περιλαμβάνονται οι οικονομικές ωφέλειες και κόστη των 
διαφόρων περιβαλλοντικών θεμάτων της επιχείρησης με οικονομικά μεγέθη. Με τον 
τρόπο αυτό η περιβαλλοντική λογιστική έχει σημαντική συνεισφορά στην επιτυχή 
πορεία της επιχείρησης και στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι άξονες της περιβαλλοντικής λογιστικής είναι:

• Υπολογισμός ενέργειας και πόρων.
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• Οικονομική ανάλυση περιβαλλοντικής διαχείρισης.

• Αποτίμηση κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών.

• Αποτίμηση κόστους κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών.

• Αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• Κοστολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Όπως προκύπτουν από έρευνες του World Resources Institute, ο συνυπολογισμός 
του περιβαλλοντικού κόστους οδηγεί σε καλύτερη εκτίμηση των διαφόρων 
παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση της επιχείρησης, οπότε και σε 
σωστότερες επιχειρηματικές αποφάσεις. Επιπλέον η χρήση της περιβαλλοντικής 
λογιστικής είναι δυνατόν να αποκαλύψει σημαντικών περιβαλλοντικών αδυναμιών. 
Η αποκάλυψη των αδυναμιών αυτών καθώς και των δυνατοτήτων βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής επίδοσης αποτελεί κίνητρο για την ανάπτυξη συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

,ν Αύέηση παοανωνικότητας

Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ένα από τα ισχυρότερα εσωτερικά κίνητρα για 
την εγκαθίδρυση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ανάλογα με το είδος και 
την παλαιότητα της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και των πρακτικών διαχείρισης 
του περιβάλλοντος, η επιχείρηση είναι δυνατόν να μειώσει τα κόστη της μέσω της 
καλύτερης διαχείρισης της ενέργειας και των παραπροϊόντων της, το μειωμένο 
κόστος αποθήκευσης και διακίνησης τοξικών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, 
μειωμένο κόστος επεξεργασίας αποβλήτων και αερίων εκπομπών κλπ.

Η αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης 
των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους, επιβεβαιώνεται και από σειρά 
παραδειγμάτων και πιλοτικών προγραμμάτων. Έρευνα του Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP19) απέδειξε ότι μια σειρά 
επιχειρήσεων διαφόρων χωρών και κλάδων δραστηριοποίησης που υλοποίησαν 
βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων μέσω διαφόρων μέτρων, είχαν ΡΟΤ 
των απαιτούμενων επενδύσεων που κυμαίνονταν από έξι μήνες έως δύο έτη. 
Εξίσου ικανοποιητικά είναι και τα αποτελέσματα του προγράμματος PRISMA [12]. 
Από την ανάλυση των στοιχείων διαπιστώθηκαν τα εξής :

19UNEP United Nations Environmental Program
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• Περισσότερο από το 80% των προτάσεων βελτίωσης της παραγωγής ή των 
διαδικασιών κρίθηκε ενδιαφέρον για ανάλυση.

• Περίπου το 50% των προτάσεων είτε υλοποιήθηκε άμεσα, ή κρίθηκε οικονομικά 
εφαρμόσιμο.

• Περίπου το 70% από τις προτάσεις που υλοποιήθηκαν άμεσα είχε χρόνο 
επανείσπραξης που ήταν λιγότερο από ένα έτος και το 40% αυτόν είχαν 
πρακτικά ελάχιστο κόστος.

Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι τα οικονομικά οφέλη από την αύξηση της 
παραγωγικότητας της επιχείρησης είναι σημαντικά. Το γεγονός αυτό από μόνο του 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, προκειμένου να βελτιωθεί η περιβαλλοντική επίδοση 
της επιχείρησης.

6.2.2 Εξωτερικά κίνητρα

Εκτός από τα εσωτερικά κίνητρα, μια σειρά εξωτερικών παραγόντων συμβάλλουν 
στην υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Τα κίνητρα αυτά συνήθως εφαρμόζονται από κυβερνητικούς οργανισμούς και 
άλλους φορείς:

./' Πρωτοποριακοί υηχανισυοί προστασία περιβάλλονtoc

Οι πρωτοποριακοί μηχανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος χρησιμοποιούνται ως 
αποτέλεσμα της αποτυχίας των κλασσικών μεθόδων, οι οποίες έστιαζαν στην 
επιβολή και έλεγχο της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Για τον σκοπό αυτό έχουν 
χρησιμοποιηθεί και ακόμη αναπτύσσονται μια σειρά από καινοτόμες προσεγγίσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να ενταχθούν οι προσπάθειες χρήσης του προτύπου 
EMAS ως όχημα αλλαγής στον τομέα του Ευρωπαϊκού συστήματος 
περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και η πρωτοβουλία επανορισμού του 
περιεχομένου των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων του Προέδρου των Η.Π.Α.

Το κύριο σημείο των πρωτοποριακών μηχανισμών προστασίας περιβάλλοντος είναι 

η μεταφορά της εστίασης της προσοχής από την περιοχή της εκ των υστέρων 

προσπάθειας αντιμετώπισης της ρύπανσης, στο συνολικό έλεγχο της ρύπανσης. 

Σύμφωνα με την νέα αντιμετώπιση απαιτείται από τις επιχειρήσεις και από τους 

αρμόδιους φορείς ελέγχου να λάβουν υπόψιν το σύνολο της παραγωγικής 
διαδικασίας των επιχειρήσεων και όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που
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την περικλείουν. Ο κύριος σκοπός είναι η συνολική αντιμετώπιση και μείωση της 
ρύπανσης σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις είναι δυνατόν να εστιάσουν τις προσπάθειες τους 
στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και των διαδικασιών διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών θεμάτων. Ταυτόχρονα επιτρέπεται η προστασία του 
περιβάλλοντος και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας της 
επιχείρησης. Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού των μηχανισμών προστασίας του 
περιβάλλοντος καθιστά τη δημιουργία συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ουσιαστική ανάγκη των επιχειρήσεων.

.// Οικονουικά κίνητρα

Τα οικονομικά κίνητρα δίνονται στις επιχειρήσεις με διάφορες μορφές, όπως για 
παράδειγμα φόρους, επιδοτήσεις, προγράμματα κλπ. Τα κίνητρα αυτά είναι δυνατόν 
να ωθήσουν τη διοίκηση της επιχείρησης προς την υιοθέτηση συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, προκειμένου να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις της επιχείρησης. Τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να έχουν την μορφή της 
ενθάρρυνσης, πχ. επιδοτήσεις για τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης 
περιβαλλοντικών θεμάτων, φοροελαφρύνσεις, ή τη μορφή της αποτροπής πχ. 
αύξηση φορολογίας, επιβολής προστίμων κλπ. Ανεξάρτητα από τη μορφή που 
παίρνουν κάθε φορά, τα κίνητρα χρησιμοποιούν τη μεταβολή του λειτουργικού 
κόστους (θετικά ή αρνητικά), προκειμένου να επισημάνουν στις επιχειρήσεις την 
αξία των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ένα από τα κύρια σημεία προβληματισμού σχετικά με τα οικονομικά κίνητρα είναι η 
ακρίβεια, με την οποία μπορούν να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα 
οικονομικά κίνητρα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από επάρκεια και ακρίβεια. Η 
επάρκεια χαρακτηρίζει το βαθμό, στον οποίο τα παρεχόμενα οικονομικά κίνητρα 
είναι επαρκή για να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή και εμπλοκή των επιχειρήσεων 
προς την επιζητούμενη κατεύθυνση. Η ακρίβεια των κινήτρων έχει να κάνει με τη 
σαφήνεια με την οποία προσδιορίζεται η κατεύθυνση των αλλαγών μέσα στην 
επιχείρηση.

Υπάρχουν διάφορα είδη οικονομικών κινήτρων που έχουν χρησιμοποιηθεί από τις 

διάφορες κυβερνήσεις για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων προς την υιοθέτηση 

συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και την βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων. Ορισμένα από αυτά είναι :

• Επιβολή φόρων για ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
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• Αύξηση φόρων στην ενέργεια και σε καύσιμες ύλες.

• Φοροαπαλλαγές για επενδύσεις βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

• Επιδοτήσεις των επιχειρήσεων για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
θέματα βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

• Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα 
σχετικά με το περιβάλλον.

./// Κώδικε€ noaKTiKhc

Οι κώδικες πρακτικής (Codes of practice) ορισμένων κλάδων είναι δυνατόν να 
αποτελέσουν σημαντικό κίνητρο για την εφαρμογή των συστημάτων EMS. Κατά 
βάση, οι κώδικες είναι δυνατόν να έχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα 
έναντι των νομοθετικών απαιτήσεων για περιβαλλοντική συμμόρφωση. Τα κύρια 
πλεονεκτήματα είναι:

• Υπάρχει το αίσθημα της δημιουργίας και ιδιοκτησίας του κώδικα, γεγονός το 
οποίο αυξάνει τον βαθμό αφοσίωσης και δέσμευσης της διοίκησης στις 
απαιτήσεις του κώδικα.

• Επειδή προέρχονται από τους ίδιους τους κλάδους οι κώδικες έχουν μεγαλύτερη 
ευελιξία και αποσκοπούν σε οικονομικά κερδοφόρες λύσεις.

• Στηρίζονται στην συνολική ικανοποίηση του πελάτη και είναι περισσότερο 
προσανατολισμένοι στην απόκριση στις απαιτήσεις των αγορών.

• Είναι πιο κοντά στον τρόπο σκέψης και αντίληψης των επιχειρήσεων και 
μπορούν να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτοί.

Οι κώδικες λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τις απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ταυτόχρονα είναι δυνατόν να αποτελέσουν όχημα για 
benchmarking ανάμεσα στις επιχειρήσεις στα θέματα του κοινού ενδιαφέροντος και 
συνεπώς και στα θέματα των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.

./V Εκπαίδευση και Ενηυέοωση

Η εκπαίδευση και η ενημέρωση των επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
διάδοσης και αύξησης της αποδοχής των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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Η εκπαίδευση των επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσμα, εκτός από την παροχή 
τεχνικών γνώσεων σχετικά με τα θέματα συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
καθώς και την αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς του προσωπικού και των 
τμημάτων των επιχειρήσεων. Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται από 
την αποτελεσματική και αποδοτική μεταφορά του επιθυμητού μηνύματος στο κοινό- 
στόχος. Φαίνεται ότι η εκπαίδευση έχει τα καλύτερα αποτελέσματα ειδικά όταν 
εκμεταλλεύονται τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του εκάστοτε ακροατηρίου. Επίσης, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης σε θέματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι σημαντικό η εκπαίδευση να απευθύνεται στο 
σύνολο της οργανωσιακής δομής της επιχείρησης.

Οι κυβερνήσεις και οι κρατικοί φορείς συντελούν σημαντικά στη διάδοση και αύξηση 
της αποδοχής των EMS μέσω της ενημέρωσης των επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση 
αυτή σημαντική είναι η σημασία των υποδομών διάδοσης πληροφοριών γύρω από 
θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τέτοιες δομές μπορούν να περιλαμβάνουν 
βάσεις δεδομένων, πληροφοριακά δίκτυα (όπως το EnviroNET), επιδοτούμενα 
κέντρα εκπαίδευσης, κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας και πρακτικών διαχείρισης κλπ. 
Άλλες μέθοδοι, που συμβάλλουν στη διάδοση και ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για 
τα οφέλη των EMS είναι τα πιλοτικά προγράμματα εφαρμογής και τα Case Studies. 
Οι μέθοδοι αυτοί, αν και είναι σημαντικά πιο δαπανηρές, αποδεικνύονται 
αποδοτικότερες στη διάδοση της πληροφορίας. Κρίσιμο σημείο για την επιτυχία τους 
είναι η επιλογή συνθηκών που θεωρούνται τυπικές για κάθε κλάδο της οικονομίας.

■V Δικτύωση επινειοήσεων

Η εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι δυνατόν να 
ενθαρρυνθεί σε σημαντικό βαθμό από τη δικτύωση των επιχειρήσεων ενός κλάδου. 
Η κοινή εκμετάλλευση της πληροφορίας και των πόρων είναι σημαντική ιδιαίτερα για 
τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, στις οποίες το πρόβλημα των 
διαθέσιμων πόρων είναι σημαντικότερο. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η 
συνεργασία των επιχειρήσεων διευκολύνεται από την ύπαρξη τυπικών αλλά και 
άτυπων δικτύων επιχειρήσεων μέσα στους διάφορους κλάδους.

Η κύρια συμβολή της δικτύωσης των επιχειρήσεων είναι ότι τα δίκτυα παρέχουν στις 

επιχειρήσεις μια βάση για την μάθηση μέσω ανταλλαγής πληροφοριών. Επίσης τα 

δίκτυα των επιχειρήσεων συμβάλλουν και σε άλλες δραστηριότητες, μεταξύ των 

οποίων είναι η διάδοση κρατικά χρηματοδοτούμενης πληροφόρησης και η κοινή 

χρήση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τελικά, με το σύνολο των 
παραπάνω δράσεών τα δίκτυα επιχειρήσεων μειώνουν σημαντικά το κόστος της
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πληροφορίας για τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο και τις 
προσπάθειες ανάπτυξης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

■V/ Σχέσεις υε ποουηθευτές και πελάτκ - Εφοδιαστική αλυσίδα

Οι σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και. πελατών είναι ένας από τους εξωτερικούς 
παράγοντες που λειτουργούν ως κίνητρο για την εφαρμογή EMS. Ανάλογα με τη 
σχετική διαπραγματευτική δύναμη της κάθε επιχείρησης, είναι δυνατόν οι 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις να θέσουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές των προϊόντων ή/και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
και πρακτικές των υπολοίπων επιχειρήσεων που σχετίζονται με το προϊόν της.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγάλες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη και 
φροντίδα για την περιβαλλοντική επίπτωση των προϊόντων τους καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Παράδειγμα αυτής της πολιτικής είναι 
αυτή της Dow Chemicals, η οποία πριν την πώληση ορισμένων επικινδύνων 
προϊόντων απαιτεί να επιθεωρήσει την περιβαλλοντική διαχείριση του πελάτη και σε 
ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις και τους διανομείς του.

Η αλληλεπίδραση αυτή μεταξύ των επιχειρήσεων δημιουργεί πιέσεις για 
αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική διαχείριση και για βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό αποτελεί έναν 
από τους παράγοντες που συντελεί στην εφαρμογή των συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η σημασία μάλιστα του παράγοντα αυτού είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός καθώς προέρχεται από τις αγορές της επιχείρησης και 
συνεπώς επηρεάζει άμεσα την δυνατότητα της για κερδοφορία.

νϊϊ ΧοηυατοδοτικοΙ (DODEfc

Οι διάφοροι φορείς χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, όπως οι τράπεζες, οι 
ασφαλιστικοί οργανισμοί και οι επενδυτές είναι δυνατόν να επιδράσουν στις 
επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Η βαρύτητα της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων ως 
δείκτης στην εκτίμηση της θέσης της επιχείρησης, έχει αυξηθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια. Η καλή περιβαλλοντική διαχείριση έχει αρχίσει να λαμβάνεται όλο 
και περισσότερο υπόψιν, ως ένα από τα αποδεικτικά αποδοτικής διοίκησης της 
επιχείρησης.

Συνεπώς, στον βαθμό στον οποίο αυτή η αντίληψη εδραιώνεται στις διάφορες 
πηγές χρηματοδότησης της επιχείρησης, αυξάνεται και η πίεση προς στις 
επιχειρήσεις για βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους και για βελτίωση
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της διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων. Η πίεση αυτή υπάρχει περίπτωση 
να αυξηθεί στο μέλλον, καθώς γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής η ιδέα 
δημοσιοποίησης των στοιχείων περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης.

■V/// Συυυετοχή και επίδραση τοπικήϊ κοινωνίας

Η επίδραση της τοπικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας συνολικότερα, επιδρά 
σημαντικά στις αποφάσεις των διοικήσεων των επιχειρήσεων σχετικά με την 
διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων. Η εικόνα των επιχειρήσεων στην 
κοινωνία ως προς την περιβαλλοντική της συμπεριφορά, είναι παράγοντας ο οποίος 
συνδέεται άμεσα με την οικονομική επίδοση της επιχείρησης.

Ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκείται από την κοινωνία στις επιχειρήσεις για 
περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις συμφωνούν 
πως είναι καλύτερη η εκ των προτέρων προσπάθεια για υπεύθυνη, σχεδιασμένη και 
αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση 
η επιχείρηση υποχρεώνεται στην συνεχή προσαρμογή στις κοινωνικές απαιτήσεις, 
με τρόπους που συχνά δημιουργούν αρνητική εικόνα για την επιχείρηση.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση είναι δυνατό να αποδείξει 
την υπεύθυνη περιβαλλοντική της συμπεριφορά είναι τα διάφορα βραβεία και 
απονομές για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, καθώς και τα πιστοποιημένα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι διακρίσεις αυτές είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά των περιβαλλοντικών προθέσεων και επιδόσεων 
της επιχείρησης.

./χ "Πράσινοι” καταναλωτέ€

Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά θέματα έχει επιδράσει 
επάνω στην συμπεριφορά των καταναλωτών. Η μεταβολή αυτή έχει δημιουργήσει 
μια ομάδα περιβαλλοντικά ανήσυχων καταναλωτών με αξιόλογη συνολική 
αγοραστική δύναμη. Η χωριστή αυτή ομάδα καταναλωτών δημιουργεί ένα σημαντικό 
οικονομικό κίνητρο στις επιχειρήσεις, προκειμένου να προχωρήσουν σε αποδοτική 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών τους θεμάτων.

Η αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση αποδεικνύεται σε σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια δραστηριοποίησης στην 
συγκεκριμένη αγορά. Οι οργανισμοί, οι οποίοι είναι σε θέση μέσω των συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων να 
αποδείξουν την περιβαλλοντική τους υπευθυνότητα, έχουν πλεονέκτημα έναντι των 
υπόλοιπων ανταγωνιστών τους. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προέρχεται από τη
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θετική εικόνα των επιχειρήσεων στα μάτια των συγκεκριμένων καταναλωτών. 
Επιπλέον όμως, τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης επιτρέπουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων της παραγωγικής 
διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό οι οργανισμοί είναι δυνατόν να αντιδράσουν 
αποτελεσματικότερα και ταχύτερα στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών για περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα.

.χ AiiQvic ευπόοιο

Αν και το διεθνές εμπόριο φαίνεται προς το παρόν να μη θέτει πιέσεις στους 
οργανισμούς για εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, το αντίθετο 
διακρίνεται για το μέλλον. Σημαντική ανησυχία υπάρχει γύρω από την πιθανότητα 
επιβολής προδιαγραφών από τους ισχυρούς εμπορικούς εταίρους σχετικά με τα 
εισαγόμενα προϊόντα και του οργανισμούς που τα παράγουν. Η επιβολή και το 
εύρος των προδιαγραφών αυτών εξαρτάται από τη σχετική δύναμη των 
ενδιαφερομένων μερών.

Παραδείγματα τέτοιων προδιαγραφών και περιορισμών περιλαμβάνονται σε 
διάφορες διεθνείς συμφωνίες. Με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ τέθηκαν 
περιορισμοί στο εμπόριο χημικών ουσιών, οι οποίες μειώνουν τη στοιβάδα του 
όζοντος. Επίσης η ΝΑΡΤΑ20περιλαμβάνει εδάφια, τα οποία αναφέρονται στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, 
υπάρχουν σκέψεις για επιβολή του όρου της ύπαρξης πιστοποίησης ως προς το 
πρότυπο ISO 14001 ως προϋπόθεση για την εισαγωγή προϊόντων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Πιέσεις επίσης ασκούνται και σε επίπεδο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου για τη συζήτηση των περιβαλλοντικών θεμάτων στο διεθνές εμπόριο.

6.3 Ειδικά εμπόδια Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (SME’s)21

Τα ειδικά εμπόδια, τα οποία πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι ένα θέμα που έχει δεχθεί σημαντική συζήτηση. 
Το κύριο ζήτημα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι εάν οι οργανισμοί 
αυτοί διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
τέτοιων συστημάτων.

20NAFTA ■ North America Free Trade Aggrement

21 SME’s Small & Medium Enterprises
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Από πιλοτική εφαρμογή του προτύπου ISO 14001 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
[12], [20], δεν προέκυψε κάποια ένδειξη, ότι οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν 
σημαντικά μεγαλύτερα προβλήματα κατά την προσπάθεια εγκαθίδρυσης 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρόλα αυτά εντοπίστηκαν κάποια 
εμπόδια, τα οποία είναι κοινά και χαρακτηριστικά στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις:

• Στις ΜΜΕ είναι πρακτικά δύσκολη η αποκλειστική δέσμευση ανθρωπίνου 
δυναμικού στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο καθορισμός μιας ομάδας 
ανθρώπων της διοίκησης, η οποία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την 
εφαρμογή, λειτουργία και βελτίωση του EMS, είναι πρακτικά αδύνατος στις 
περισσότερες περιπτώσεις. Συχνά στους μικρούς οργανισμούς οι αρμοδιότητες 
του προσωπικού διασπείρονται, με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη 
εκτέλεση των εργασιών. Ως αποτέλεσμα αυτού το προσωπικό, το οποίο είναι 
αρμόδιο για τα θέματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, έχει 
σημαντικό αριθμό επιπλέον αρμοδιοτήτων.

• Συχνά στις ΜΜΕ η κουλτούρα της επιχείρησης είναι ξένη προς την τεκμηρίωση 
και τις διαδικασίες καταγραφής, οι οποίες απαιτούνται από τα περισσότερα 
πρότυπα συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, πχ. ISO 14001. Οι 
απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν την σύνταξη της επίσημης περιβαλλοντικής 
πολιτικής της επιχείρησης, τις διαδικασίες του συστήματος, τους αντικειμενικούς 
σκοπούς και τους στόχους, τις επιθεωρήσεις του συστήματος, την ανασκόπηση 
των επιθεωρήσεων, τις διορθωτικές ενέργειες κλπ. Αυτός ο βαθμός τυπικότητας 
και καταγραφής στοιχείων είναι άγνωστος για πολλές ΜΜΕ και συχνά αντίθετος 
με την κουλτούρα των επιχειρήσεων.

• Τέλος, το κόστος της πιστοποίησης ως προς κάποιο πρότυπο περιβαλλοντικής 
διαχείρισης αποτελεί πρόβλημα για πολλές ΜΜΕ. Παρόλο που το πρότυπο ISO 
14001 και άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης επιτρέπουν την 
αυτοπιστοποίηση του EMS της επιχείρησης, υπάρχει προβληματισμός σχετικά 
την αξία της αυτοπιστοποίησης στις παγκόσμιες αγορές. Ο προβληματισμός 
στηρίζεται στο ότι η αξία των αυτοπιστοποιημένων συστημάτων θα είναι μικρή 
συγκριτικά, ειδικά στην περίπτωση που η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα έχει 
συστήματα EMS πιστοποιημένα από ανεξάρτητο φορέα. Εάν αυτό ισχύσει τότε οι 
ΜΜΕ θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, καθώς η διαδικασία πιστοποίησης είναι 
δαπανηρή και τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα λειτουργήσουν ως 
εμπόδια στο εμπόριο.
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7. CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EMS

Ακολούθως δίνονται διεθνή Case Studies από επιχειρήσεις, οι οποίες εγκαθίδρυσαν 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενο στο πρότυπο περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14000. Τα Case Studies τα οποία παρατίθενται προέρχονται κυρίως 
από επιχειρήσεις των Η.Π.Α. που συμμετείχαν στο “Environmental Management 
System Demonstration Project” [30], το οποίο έγινε υπό την επίβλεψη του NSF 
International. Η δομή με την οποία παρουσιάζονται τα Case Studies πλησιάζουν όσο 
το δυνατόν στην δομή :

• Γενικές πληροφορίες.

• Κίνητρα για εφαρμογή του EMS.

• Αρχική αυτοαξιολόγηση.

• Εφαρμογή EMS.

• Οφέλη από την εφαρμογή του EMS.

• Προκλήσεις.

• Παρατηρήσεις.

Σκοπός των παρουσιαζόμενων παραδειγμάτων δεν είναι η πλήρης κάλυψη όλων 
των παραγόντων, που εμπλέκονται στην διαδικασία εφαρμογής EMS (κίνητρα, 
προβλήματα εφαρμογής, οφέλη κλπ). Η επιλογή τους και η παρουσίασή τους έχει 
ως σκοπό την παρουσίαση και μεταφορά εμπειριών και συμπερασμάτων από 
εταιρείες που έχουν ήδη εφαρμόσει ένα ανάλογο σύστημα. Τα Case Studies 
προέρχονται από εταιρείες διαφορετικών κλάδων της οικονομίας και διαφορετικού 
μεγέθους. Συγκεκριμένα οι εταιρείες είναι:

• 3Μ

• Allergan Inc.

• Milan Screw Products
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7.1 3M

7.1.1 Γενικέ€ TrAnoooooisc

Η εταιρεία έχει έδρα στην Μινεσότα των Η.Π.Α, αξία 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
και παράγει περισσότερο από 50.000 διαφορετικά προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά 
κατασκευάζονται σε 40 επιχειρηματικές μονάδες (Bussiness Units) σε 300 
διαφορετικές παραγωγικές μονάδες σε όλο των κόσμο. Παγκοσμίους, η 3Μ 
απασχολεί 69.000 εργαζομένους σε 60 χώρες. Η 3Μ αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως 
ένας από τους ηγέτες στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. 
Ταυτόχρονα η εταιρεία έχει την εικόνα του κατασκευαστή πρωτοπόρων, καινοτόμων 
προϊόντων υψηλής ποιότητας. Από το σύνολο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης 
περίπου 200 έχουν πιστοποιηθεί (ή είναι σε διαδικασία πιστοποίησης) ως προς τα 
πρότυπα ISO 9001 και ISO 9002.

7.1.2 Κίνητρα via την εοαουονή EMS

Η ανάγκη αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων αναγνωρίσθηκε από την 
3Μ για πρώτη φορά πριν από 30 χρόνια. Η αναγνώριση των περιβαλλοντικών 
θεμάτων, ως βασικό σημείο για την πορεία της επιχείρησης, πήρε επίσημη μορφή 
για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 1975 όταν το Διοικητικό Συμβούλιο της 
επιχείρησης υιοθέτησε την Επιχειρηματική Περιβαλλοντική Πολιτική. Η 
συγκεκριμένη πολιτική - η έναρξη της οποίας έγινε σε περίοδο που οι περισσότερες 
επιχειρήσεις δεν θεωρούσαν το περιβάλλον πρόβλημα της επιχείρησης - παραμένει 
αναλλοίωτη ως σήμερα.

Για την εφαρμογή της Επιχειρηματικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής σχεδιάστηκε και 
τέθηκε σε εφαρμογή το 1975 το πρόγραμμα μείωσης των αποβλήτων, με το όνομα 
“Pollution Prevention Pays” ευρύτερα γνωστό ως 3Ρ. Το πρόγραμμα 3Ρ αποδείχτηκε 
εξαιρετικά επιτυχές πρόγραμμα. Ακόμη και σήμερα το ίδιο πρόγραμμα 
χρησιμοποιείται από την επιχείρηση και ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να βρουν 
καινοτόμες μεθόδους για την μείωση των αποβλήτων και την ελαχιστοποίηση του 
λετουργικού κόστους της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 
προγράμματος 3Ρ μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακά. Υποηογίζεται ότι από την 
εφαρμογή του προγράμματος έχουν μειωθεί οι ποσότητες των ρυπαντικών ουσιών, 
που διατίθονται στο περιβάλλον, κατά περίπου 700 εκατομμύρια κιλά. Ταυτόχρονα 
αυτό για την εταιρεία αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 750 εκατομμυρίων δολαρίων, τα 
οποία διαφορετικά θα δαπανιόνταν σε νέες μονάδες αντιρρύπανσης και σε πρώτες 
ύλες που θα κατέληγαν στα απόβλητα των παραγωγικών μονάδων. Για τους λόγους
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αυτούς το πρόγραμμα 3Ρ θεωρήθηκε διεθνώς ως υπόδειγμα για προγράμματα 
μείωσης των αποβλήτων.

Εκτός από το πρόγραμμα 3Ρ η εταιρεία δημιούργησε κατά καιρούς και σημαντικό 
αριθμό παράλληλων περιβαλλοντικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ειδικών 
περιβαλλοντικών θεμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, για παράδειγμα αντιμετώπιση 
αερίων εκπομπών, προβλήματα υπογείων δεξαμενών, διάθεση επικίνδυνων 
αποβλήτων κλπ. Οι πρωτοβουλίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική 
βελτίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, μειώνοντας 
σημαντικά τα απόβλητα και τις αέριες εκπομπές των εγκαταστάσεων. Με τον τρόπο 
αυτό η 3Μ κατάφερε να έρθει πιο κοντά στον στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη. Η 
επιχείρηση αποφάσισε στα πλαίσια του EMS Demonstration Project να εφαρμόσει 
ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σκοπός της συμμετοχής μίας από τις 
παραγωγικές μονάδες στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, ήταν η απόκτηση εμπειρίας 
σχετικά με την διαδικασία εγκαθίδρυσης και τις διαδικασίες ανασκόπησης ενός 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS).

Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης αποφασίστηκε 
να γίνει στην μονάδα παραγωγής οδοντιατρικών προϊόντων της 3Μ στην 
Καλιφόρνια. Η μονάδα εθελοντικά προσφέρθηκε για την συμμετοχή στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα είχε έντονο 
ενδιαφέρον για την εγκαθίδρυση ενός συστήματος ISO 14001, ως αποτέλεσμα του 
είδους των προϊόντων που παράγει και της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται. 
Το γεγονός αυτό μεταφράζεται σε έντονη συμμετοχή και υποστήριξη του πιλοτικού 
σχεδίου από την ανώτατη διοίκηση της εγκατάστασης, η οποία είναι από τα πλέον 
καθοριστικά στοιχεία για την επιτυχία ενός EMS. Η μονάδα απασχολεί 240 
εργαζόμενους, παράγει και διαθέτει στην αγορά περισσότερα από 700 διαφορετικά 
προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε οδοντιατρεία και ορθοδοντικά 
εργαστήρια σε όλον τον κόσμο. Οι κύριοι πελάτες της παραγωγικής μονάδας της 
Καλιφόρνιας είναι οδοντίατροι. Σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται σε 
περιοχές εκτός της Βορείου Αμερικής σε περιοχές όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
την Νότια Αφρική, χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού και στην Αφρική.

Οσον αφορά το ιστορικό της μονάδας σε θέματα ποιότητας και διοίκησης ολικής 
ποιότητας αυτό είναι εξαιρετικό : η μονάδα ήταν η πρώτη εγκατάσταση στους 
κόλπους της 3Μ που πιστοποίησε το σύστημα ποιότητας ως προς ISO 9001 και 
παράλληλα συμμετέχει στο Αμερικάνικο βραβείο ποιότητας Malcolm Baldridge 
Award.
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7.1.3 Λογική Αυτοαξιολόγηση

Μέρος του πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής EMS ήταν και η αρχική 
αυτοαξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η 
αρχική αυτοαξιολόγηση έγινε το Μάιο του 1995. Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο αρχικής αυτοαξιολόγησης που είχε αναπτυχθεί από 
τον NSF για τις ανάγκες του προγράμματος. Σκοπός του σταδίου αυτού ήταν η 
σύγκριση των υπαρχόντων δομών περιβαλλοντικής διαχείρισης με τις απαιτήσεις 
του προτύπου ISO 14001. Αποτέλεσμα της αρχικής αυτοαξιολόγησης ήταν εκτός 
των άλλων και ο εντοπισμός κοινών σημείων ανάμεσα στις απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 14001 και του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας ISO 9001.

Η ομάδα ανασκόπησης της αρχικής αυτοαξιολόγησης αποτελούνταν από τρία 
στελέχη του ET&S22- τον Διευθυντή Ποιότητας (Quality Manager), τον Προϊστάμενο 
Επιθεωρήσεων (Auditing Supervisor), τον Επικεφαλής Περιβαλλοντικών 
Επιθεωρήσεων (Senior Environmental Auditor) - τον Διευθυντή ποιότητας της 3Μ 
(Coorporate Quality Manager), και έναν εξωτερικό σύμβουλο με εμπειρία σε θέματα 
περιβαλλοντικών προτύπων του ISO. Επιπλέον συμμετείχαν ενεργά στην 
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και τρία άτομα της αξιολογούμενης εγκατάστασης, 
ο Μηχανικός Περιβάλλοντος (Environmental Engineer), ο Διευθυντής Υγιεινής, 
Ασφαλείας και Περιβάλλοντος (Safety, Health and Environmental Manager) και ο 
Διευθυντής Ποιότητας (ISO 9000 Quality Manager).

7.1.4 Eoaouovh του ISO 14001

Την περίοδο κατά την οποία είχε αρχίσει η ανάπτυξη και μορφοποίηση του 
προτύπου ISO 14001, η 3Μ κινούνταν στην κατεύθυνση της μορφοποίησης και 
καταγραφής του δικού της συστήματος EMS. Το 1994 η επιχείρηση ξεκίνησε την 
τυποποίηση και καταγραφή του δικού της EMS και είχαν ξεκινήσει οι συζητήσεις για 
την εφαρμογή του συστήματος σε παγκόσμια βάση για τις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας.

Οσον αφορά το περιβαλλοντικό κομμάτι της 3Μ το όραμα και η αποστολή της 
επιχείρησης ορίζονταν από τις ακόλουθες φράσεις :

Όραμα :

22ET&S Environmental Technologies and Services (αυτόνομο τμήμα της 3Μ το οποίο
παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του οργανισμού σε όλο τον κόσμο)
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Ή 3Μ εφαρμόζει βιώσιμη ανάπτυξη με την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των προϊόντων μας και των διεργασιών μας”

Αποστολή :

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα διασφαλίζει πσγκοσμίως την 
συμμόρφωση με την νομοθεσία και τις πολιτικές της 3Μ και θα διευκολύνει τη συνεχή 
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων”

Μετά το στάδιο της αρχικής αυτοαξιολόγησης τα λειτουργικά τμήματα της 
παραγωγικής μονάδας της Καλιφόρνιας ανέλαβαν την διαδικασία της ανασκόπησης 
των αποτελεσμάτων. Σκοπός του σταδίου αυτού ήταν η ταυτοποίηση των κενών 
ανάμεσα στο υπάρχον σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και των απαιτήσεων 
του προτύπου ISO 14001, καθώς και ο καθορισμός σχεδίου δράσης προκειμένου να 
εξαλειφθούν τα κενά. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία 
διαχείρισης έργων, όπως για παράδειγμα διαγράμματα Gant, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η ομαλή εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών (πχ. δεν είναι δυνατόν 
να τεθεί σε λειτουργία ένα EMS εάν προηγουμένως δεν έχουν ικανοποιηθεί όλα τα 
στοιχεία του EMS, ή αν δεν έχουν εκπαιδευθεί οι επιθεωρητές κλπ.)

Αν και η αρμοδιότητα για την εφαρμογή του συστήματος ISO 14001 ήταν της 
τοπικής εγκατάστασης, σε διάφορες φάσεις της ανάπτυξης του συστήματος έγινε 
χρήση πόρων από διάφορα σημεία της δομής του οργανισμού της 3Μ πχ. 
χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί του λειτουργικού τμήματος ISO 9000-ποιότητας για την 
τεκμηρίωση του συστήματος. Το γεγονός αυτό επέτρεψε την εκμετάλλευση των 
συνεργιών μεταξύ των τμημάτων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εξαιτίας του 
υπάρχοντος συστήματος ποιότητας 8 από τις 22 τεκμηριωμένες διαδικασίες του 
EMS προήλθαν αυτούσιες από το σύστημα ποιότητας. Συγκεκριμένα οι διαδικασίες 
αφορούσαν στις περιοχές:

• Εκπαίδευση.

• Έλεγχος εγγράφων.

• Καταγραφή και μετρήσεις (διακρίβωση συσκευών μετρήσεων).

• Μη συμμόρφωση (προληπτικές/διορθωτικές ενέργειες, root/cause ανάλυση).

• Αρχεία (Αναγνώριση και διατήρηση).

• Επιθεώρηση συστήματος (εσωτερική και εξωτερική).
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Ανασκόπηση από την Διοίκηση.

Για την πλήρη εγκαθίδρυση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ως προς 
το πρότυπο ISO 14001 συντάχθηκε το εγχειρίδιο του συστήματος, καθώς και 22 
διαδικασίες προκειμένου να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις του προτύπου. Η 
πιστοποίηση της μονάδας έγινε ως προς το πρότυπο ISO 14001 DIS τον Ιούλιο του 
1996.

7.1.5 Προκλήσεις

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο ανέκυψε κατά την διάρκεια της εφαρμογής του 
EMS κατά το πρότυπο ISO 14001, ήταν η ερμηνεία των απαιτήσεων του προτύπου. 
Το πρότυπο περιγράφει τα στοιχεία τα οποία απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται στο 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όμως αφήνει ανοιχτό τον βαθμό 
λεπτομέρειας στο οποίο πρέπει να γίνει εφαρμογή καθώς και το εύρος της 
απαιτούμενης τεκμηρίωσης. Η επίλυση του προβλήματος της ερμηνείας του 
προτύπου έγινε με την ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, συζητήσεις με 
σχετικούς φορείς και συλλόγους, χρήση εξωτερικών συμβούλων καθώς και 
συζητήσεις με φορείς πιστοποίησης. Με τον τρόπο αυτό διευκρινίστηκαν τα ασαφή 
σημεία και καθορίστηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες, οι οποίες εκπλήρωναν τις 
απαιτήσεις του προτύπου.

Η παραγωγική μονάδα της 3Μ δεν έχει σημειώσει κάποια μείωση ή αύξηση στα 
συνολικά περιβαλλοντικά της κόστη εξαιτίας της εφαρμογής του EMS. Οι εκτιμήσεις 
σχετικά με το κόστος της ανάπτυξης και εγκαθίδρυσης του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης αναφέρουν ότι απαιτήθηκαν συνολικά 1200 
εργατόωρες (τόσο για προσωπικό της μονάδας όσο και γενικότερα προσωπικό από 
άλλα σημεία του οργανισμού). Το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας αναλώθηκε 
στην ερμηνεία και κατανόηση του προτύπου, καθώς επίσης και στον σχεδιασμό του 
Εγχειριδίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Ο χρόνος που προαναφέρθηκε καλύπτει 
τόσο το χρόνο για την τεκμηρίωση του εγχειριδίου και των διαδικασιών όσο και για 
την εκπαίδευση του προσωπικού.

7.1.6 Οφέλη

Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή του EMS σύμφωνα με την αποτίμηση της 
εταιρείας είναι:

• Η εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 
14001, επιτρέπει μια πιο συγκροτημένη και μεθοδική αντιμετώπιση του 
προβλήματος της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης της επιχείρησης.
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• Η εφαρμογή του EMS έχει ως συνέπεια την ενεργοποίηση του συνόλου του 
προσωπικού της επιχείρησης σε θέματα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Το 
γεγονός αυτό μεταφράζεται σε μικρότερη εμπλοκή της ανώτατης διοίκησης σε 
λειτουργικά θέματα, πιο ευέλικτη οργανωτική δομή της επιχείρησης και ταχύτερη 
αντίδραση στα περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν.

• Μέσω της διαδικασίας της συνεχούς βελτίωσης είναι δυνατή η συνεχής 
περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης, μέσω 
αποδοτικότερης χρήσης των πόρων, καλύτερης δομής διοίκησης κλπ.

• Τέλος από την επιχείρηση η υιοθέτηση του συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη του στόχου της 
βιώσιμης ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό θεωρεί ότι η επιχείρηση είναι σε θέση 
να αναπτύξει προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη, με 
τρόπο τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση των απαιτήσεων και των 
επόμενων γενεών.

7.2 Allergan Inc.

7.2.1 Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία Allergan Inc. ανήκει στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας και παράγει 
προϊόντα φροντίδας των ματιών και του δέρματος. Τα κεντρικά γραφεία της 
επιχείρησης βρίσκονται στην Καλιφόρνια, ενώ παραγωγικές μονάδες βρίσκονται σε 
διάφορα μέρη σε όλον τον κόσμο. Η μονάδα, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως πιλότος 
για την εφαρμογή του συστήματος EMS, ήταν η μονάδα στο Waco του Τέξας.

7.2.2 Κίνητρα via την εΦαουονή EMS

Η κύρια επιδίωξη της Allergan είναι η εφαρμογή ενός τεκμηριωμένου συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS), το οποίο θα μπορεί να έχει ανεξάρτητη 
πιστοποίηση ως προς διάφορα διεθνή πρότυπα. Οι κύριοι λόγοι για την επιδίωξη 
αυτή είναι:

• Ένα τεκμηριωμένο EMS βοηθάει την επιχείρηση στη διασφάλιση της 
περιβαλλοντικής συμμόρφωσης ως προς την νομοθεσία και τους κανονισμούς.

• Υπάρχει ήδη εγκατεστημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στην εταιρεία.
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• Οι κύριοι ανταγωνιστές της Allergan Inc. ετοιμάζονται για εγκαθίδρυση 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, με πρόθεση να τα πιστοποιήσουν ως 
προς τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

• Σε περίπτωση που η λειτουργία των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε 
εθελοντική βάση δεν αποδειχθεί επαρκής, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει 
υποχρεωτική η ύπαρξή τους με νομοθετικές ρυθμίσεις.

• Η διαδικασίες εγκρίσεων και χορήγησης αδειών είναι πιθανόν να διευκολυνθούν 
για τις εταιρείες, οι οποίες έχουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ως προς ISO 14001 ή EMAS.

• Η ύπαρξη πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι 
δυνατόν στο μέλλον να οδηγήσει σε μείωση των κρατικών ελέγχων 
περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

• Οι λειτουργίες της προστασίας περιβάλλοντος, της υγιεινής και της ασφάλειας 
είναι δυνατόν να βελτιωθούν με την πάροδο του χρόνου, όταν υπάρχει 
τεκμηριωμένο, πιστοποιημένο EMS.

• Η υιοθέτηση ενός συστήματος EMS πιθανόν να αποδειχθεί επιχειρηματική 
ευκαιρία, καθώς διευκολύνεται η είσοδος σε νέες αγορές.

7.2.3 Λογική Αυτοαΰολόνηση

Ήδη στην αρχή του εγχειρήματος εγκαθίδρυσης επισήμου EMS, η μονάδα 
παραγωγής στο Waco του Τέξας είχε εγκατεστημένο ένα ικανοποιητικό σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επίσης η μονάδα που ανέλαβε τον ρόλο του πιλότου 
είχε εγκατεστημένο σύστημα ποιότητας, το οποίο ήταν πιστοποιημένο ως προς το 
πρότυπο ISO 9002.

Η Allergan ήθελε αρχικά να συγκρίνει την επίδοση του συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούσαν να εντοπιστούν τα σημεία στα οποία ήταν δυνατόν να βελτιωθεί το 
υπάρχον σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό δόθηκε από τον 
NSF το αρχικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης καθώς και εκπαίδευση για τον τρόπο 
χρήσης του. Η ομάδα της αυτοαξιολόγησης συγκροτήθηκε από στελέχη της 
ανώτατης διοίκησης της πιλοτικής μονάδας και από στελέχη του τμήματος 
Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας (EH&S) σε επίπεδο οργανισμού. Από την 
αρχική αυτοαξιολόγηση του EMS εντοπίστηκαν μικρές ατέλειες του συστήματος και 
λήφθηκαν και υλοποιήθηκαν διορθωτικές δράσεις.
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7.2.4 Εφαουονή του ISO 14001

Ένα από τα σημεία, το οποίο έγινε άμεσα αντιληπτό από την επιχείρηση, είναι, ότι 
προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ένα EMS πρέπει να μπορούν να αποδειχθούν τα 
οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτησή του. Η δυνατότητα να επιδειχθούν 
μειώσεις κόστους μέσω της αποτελεσματικότερης προστασίας του περιβάλλοντος 
και της ελαχιστοποίησης των αποβλήτων, αύξησε σημαντικά την αξιοπιστία και την 
αποδοχή του περιβαλλοντικού προγράμματος της επιχείρησης.

Εξίσου σημαντικός παράγοντας κατά την εφαρμογή του EMS ήταν η τοποθέτηση 
περιβαλλοντικών κριτηρίων σε όλες τις περιγραφές εργασίας, τις αναφορές 
απόδοσης, ως και στους αντικειμενικούς σκοπούς των διαφόρων προγραμμάτων 
της επιχείρησης. Η προσθήκη των περιβαλλοντικών κριτηρίων διατήρησε την 
προσοχή στα περιβαλλοντικά θέματα σε κάθε δραστηριότητα, συντελώντας έτσι 
στην ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης με όλες τις υπόλοιπες 
λειτουργίες της επιχείρησης.

Τέλος κατά την διάρκεια την εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, διαπιστώθηκε ότι ήταν κριτικής σημασίας η δυνατότητα 
αποτελεσματικής και αποδοτικής επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της 
επιχείρησης. Η ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία ήταν σημαντική προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η υποστήριξη και η δέσμευση των διαφόρων τμημάτων της 
επιχείρησης στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης του EMS.

7.2.5 Οωέλη

Το κυριότερο όφελος από την εγκαθίδρυση ενός τεκμηριωμένου συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι, ότι υπάρχει δομημένη μεθοδολογία για την 
αξιολόγηση των δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας, την 
αξιολόγηση των πολιτικών της εταιρείας και την αξιολόγηση των νομοθετικών 
απαιτήσεων. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη ικανοποίηση 
των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών και ο αποδοτικότερος καθορισμός 
αντικειμενικών στόχων και προγραμμάτων εφαρμογής.

Επιπλέον ένα τεκμηριωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης συμβάλλει στην 
διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Η κύρια βοήθεια του συστήματος 
είναι η ύπαρξη συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την επίτευξη της συμμόρφωσης 
καθώς και μεθοδολογίας για την διαχείριση και διόρθωσης της μη συμμόρφωσης.

Σημαντικό όφελος από την εγκαθίδρυση ενός συστήματος EMS είναι και ο 
καθορισμός των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων στα διάφορα στρώματα της
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επιχείρησης. Αν και η εταιρεία είχε διαδικασίες για την περιβαλλοντική 
συμμόρφωση, η εγκαθίδρυση του EMS και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του σκοπού. Επιπλέον μέσω της εκπαίδευσης 
του προσωπικού και της ενημέρωσής του για περιβαλλοντικά θέματα βελτιώνεται 
σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας τους σε θέματα που άπτονται της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τέλος ένα επιπλέον όφελος από την εγκαθίδρυση του EMS είναι, ότι δημιουργήθηκε 
η πλατφόρμα για τον σχεδίασμά προϊόντων, τα οποία περιέχουν αρχές της 
ανάλυσης του κύκλου ζωής προϊόντος.

7.3 Milan Screw Products

7.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία Milan Screw Products είναι μια μικρή επιχείρηση που απασχολεί μόνο 32 
εργαζόμενους. Η εταιρεία έχει έδρα στο νοτιοανατολικό Michigan και κατασκευάζει 
μηχανολογικά εξαρτήματα για διάφορους βιομηχανικούς κλάδους όπως την 
αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανίες ψυκτικών μηχανημάτων κλπ, και πριν από λίγο 
καιρό απέκτησε σύστημα ποιότητας πιστοποιημένο ως προς το πρότυπο ISO 9002. 
Στις Η.Π.Α. υπάρχουν περίπου 1500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
συγκεκριμένο κλάδο, και κύριο γνώρισμά τους είναι ότι είναι οικογενειακές συνήθως 
επιχειρήσεις με προσωπικό το οποίο σε αριθμό συνήθως δεν ξεπερνά τα 50 άτομα.

7.3.2 Κίνητρα via την εοαουονή EMS

Γενικά η βιομηχανία παραγωγής εξαρτημάτων έχει μικρό αριθμό από επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, υπάρχουν όμως περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία κυρίως 
εντοπίζονται στα ψυκτικά και λιπαντικά, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 
διαδικασία, στην ανάγκη αντικατάστασης των χλωριωμένων διαλυτών και στη 
διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων των μηχανών παραγωγής.

Πολλές από τις μονάδες παραγωγής εξαρτημάτων έχουν μηχανές παραγωγής, οι 
οποίες έχουν κατασκευαστεί κατά την δεκαετία του 1950. Τα μηχανήματα αυτά 
συχνά έχουν διαρροές είτε λιπαντικών των μηχανών, είτε λαδιών που 
χρησιμοποιούνται κατά την κόψη των μετάλλων για την παραγωγή των 
εξαρτημάτων. Η αδυναμία ελέγχου των διαρροών δημιουργεί επίσης πρόβλημα 
καθαρισμού των χώρων και διάθεσης των μικροϋλικών που χρησιμοποιούνται κατά 
την παραγωγή πχ. στουπιά κλπ. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται προβλήματα 
διάθεσης των υγρών αποβλήτων (που προκύπτουν από τον καθαρισμό των χώρων)
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αλλά και των στερεών απορριμμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
(λιπαντικά). Επιπλέον τα υλικά αυτά είναι δυνατόν να προκαλέσουν προβλήματα 
ασφάλειας και υγείας.

Αν και για τον συγκεκριμένο κλάδο το λεπτό στρώμα λαδιού, που καλύπτει τα 
πάντα, γίνεται συνήθως αποδεκτός τρόπος ζωής, η Milan Screw Products 
αποφάσισε ότι είναι δυνατή μια καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντός της. Η 
διοίκηση της επιχείρησης θεώρησε ότι μια σαφής περιβαλλοντική πολιτική, με 
συγκεκριμένους αντικειμενικούς στόχους, γραπτές διαδικασίες, σωστή εκπαίδευση 
και διορθωτικές ενέργειες, θα μπορούσε κατά αναλογία με το σύστημα ποιότητας να 
βελτιώσει την περιβαλλοντική διαχείριση της εταιρείας.

Η εφαρμογή ενός συστήματος EMS είχε την στήριξη της διοίκησης της επιχείρησης. 
Κατά το παρελθόν μάλιστα είχε γίνει κάποια πρόοδος, αλλά η εταιρεία στερούνταν 
ενός δομημένου περιβαλλοντικού προγράμματος και δεν είχε τρόπους για να 
μετρήσει και να καταγράψει την βελτίωση. Η εμπειρία, που απέκτησε από την 
εγκαθίδρυση του συστήματος ποιότητας, οδήγησε την διοίκηση της επιχείρησης 
στην άποψη ότι χρειάζονταν ένα αντίστοιχο σύστημα για την περιβαλλοντική της 
διαχείριση.

7.3.3 Αρχική αυτοαξιολόγηση

Το πρώτο βήμα για την εγκαθίδρυση του προτύπου ήταν η αρχική αυτοαξιολόγηση 
της περιβαλλοντικής διαχείρισης της επιχείρησης. Η αρχική αυτοαξιολόγηση έγινε 
τον Μάρτιο του 1995. Η σύγκριση του υπάρχοντος συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 έδωσε, όπως αναμένονταν, 
πολύ χαμηλό βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων του προτύπου. Παρόλα αυτά το 
γεγονός αυτό δεν απογοήτευσε την επιχείρηση. Αντίθετα η επιχείρηση έθεσε ως 
στόχο να θέσει πλήρως σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έως τον Ιούνιο του 1996.

7.3.4 Εφαουονή του ISO 14001

Ένα από τα πρώτα βήματα για την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ήταν η συγκρότηση της διατμηματικής ομάδας εργασίας για το 
περιβάλλον (ETG)23. Η ομάδα εργασίας αποτελούνταν από πέντε αντιπροσώπους 
από τα τμήματα της παραγωγής, της υποστήριξης και από την διοίκηση. Ο σκοπός 
της ομάδας ήταν η διασφάλιση της συνεχούς περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και η
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βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης. Η εταιρεία διαπίστωσε, ότι 
η συμμετοχή των εργαζομένων της γραμμής παραγωγής ήταν σημαντική για την 
επιτυχία της προσπάθειας, καθώς δημιουργούνταν η απαιτούμενη ψυχολογική 
δέσμευση. Η συμμετοχή των εργαζομένων της γραμμής παραγωγής αύξησε την 
γνώση των εργαζομένων γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα και τον βαθμό 
κατανόησης των περιβαλλοντικών ευθυνών της επιχείρησης. Ως συνέπεια των 
παραπάνω μεγάλο μέρος των θεμάτων, που αφορούν την περιβαλλοντική 
συμμόρφωση της επιχείρησης, επιλύεται αποτελεσματικά από την ομάδα εργασίας 
και τους εργαζόμενους και απαιτείται μόνο μικρή συμμετοχή της ανώτατης 
διοίκησης.

Προκειμένου να καθοριστούν τα περιβαλλοντικά θέματα της επιχείρησης, τα μέλη 
της ομάδας εργασίας αρχικά χρησιμοποίησαν τεχνικές brainstorming. Αρχικά έγινε 
καταγραφή όλων των περιβαλλοντικών μεταβλητών που η επιχείρηση παίρνει από 
το περιβάλλον (πχ. νερό, ενέργεια κλπ) και διαθέτει στο περιβάλλον (πχ. λάδια, 
θόρυβος) και όλων των μετατροπών (πχ. μετατροπή χαλύβδινων ράβδων σε φύλλα 
κλπ.). Η ομάδα εργασίας εξέτασε τις αγορές της επιχείρησης, τις διαδικασίες της 
επιχείρησης καθώς και τα ρεύματα αποβλήτων που προκύπτουν από την εταιρεία. 
Ακόμη η ομάδα εργασίας κατέγραψε όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη γύρω από την 
επιχείρηση (stakeholders) και προχώρησε σε συνέντευξη με ορισμένους από 
αυτούς. Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν ο εντοπισμός και η καταγραφή των 
περιβαλλοντικών ανησυχιών των παραγόντων αυτών. Αυτές οι απόψεις 
προστέθηκαν στην λίστα των περιβαλλοντικών θεμάτων της επιχείρησης. Μετά την 
ολοκλήρωση της καταγραφής των περιβαλλοντικών θεμάτων έγινε ομαδοποίηση 
των παραγόντων σε γενικότερες ενότητες, όπως πχ. προβλήματα λαδιών, 
ενεργειακά θέματα κλπ. Από την ανάλυση των περιβαλλοντικών θεμάτων προέκυψε 
ότι το σημαντικότερο πρόβλημα της εταιρείας ήταν η ανάκτηση των ορυκτελαίων. 
Την ίδια περίοδο η εταιρεία προχωρούσε στην κατασκευή νέας παραγωγικής 
μονάδας. Η ανάλυση των περιβαλλοντικών θεμάτων εκτός της συμβολής της στο 
EMS βοήθησε σημαντικά και στην λήψη αποφάσεων γύρω από τον σχεδιασμό και 
οργάνωση της νέας παραγωγικής μονάδας της εταιρείας.

Η Milan Screw Products διαπίστωσε ότι οι απαιτήσεις του .τροτύπου ISO 14001, 

που αφορούν στη δομή και τις υπευθυνότητες του συστήματος περιβάλλοντος, είναι 

ευκολότερο να ικανοποιηθούν σε μικρούς οργανισμούς. Η εταιρεία είχε ήδη έξι 

λειτουργικές ομάδες για θέματα ποιότητας και παραγωγικότητας. Στις ομάδες αυτές 23

23ETG Environmental Task Group
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είχε μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα για την λήψη αποφάσεων και από τα στοιχεία 
αποδεικνύονταν αποδοτική διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας. Με βάση τα 
στοιχεία αυτά αποφασίστηκε στις ίδιες ομάδες να μεταβιβαστούν και οι αρμοδιότητες 
για την περιβαλλοντική διαχείριση. Παράλληλα η ομάδα εργασίας για το περιβάλλον 
(ETG) θα ήταν συντονιστής των προσπαθειών, ενώ έντονη συμμετοχή είχε και η 
ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης. Όπως προέκυψε από την εμπειρία της Milan 
Screw Products, φαίνεται ότι το κλειδί της επιτυχίας στις μικρές επιχειρήσεις είναι η 
ομαδική προσέγγιση των λειτουργιών. Αυτό συμβαίνει διότι σπάνια οι μικρές 
επιχειρήσεις έχουν τους απαιτούμενους πόρους ώστε να μπορούν να διαθέσουν 
ένα άτομο, το οποίο να διαχειρίζεται σε μόνιμη βάση μόνο τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα. Επιπλέον η ομαδική προσέγγιση συμβάλλει στην επιτυχία της 
προσπάθειας εγκαθίδρυσης και λειτουργίας ενός EMS, διότι καλλιεργεί πνεύμα 
συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και βελτιώνει την εσωτερική επικοινωνία της 
επιχείρησης.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα κατά την εφαρμογή του EMS σε μια μικρή 
επιχείρηση είναι η εξεύρεση χρόνου για την εκπαίδευση του προσωπικού. Η εταιρεία 
για τον λόγο αυτό χρησιμοποίησε μια αρκετά διαφορετική ιδέα, την οποία οι ίδιοι 
αυτοαποκαλούν “brown bag sessions”. Οι συνεδριάσεις αυτές γίνονταν κατά την 
διάρκεια της διακοπής για φαγητό, όπου όλοι έφερναν το φαγητό τους και τους 
γίνονταν εκπαιδευτικές παρουσιάσεις γύρω από το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Ένα άλλο μέσο για την εκπαίδευση του προσωπικού ήταν οι 
συνεδριάσεις μισή ώρα πριν και μισή ώρα μετά την βάρδια εργασίας. Σημαντικό 
μέρος από τις συνεδριάσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
χρησιμοποιήθηκαν καταγράφηκαν σε βιντεοκασέτες, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση ατόμων που θα προσληφθούν στο μέλλον. Σε 
όλη την προσπάθεια εκπαίδευσης του προσωπικού σημαντικό ρόλο έπαιξε η ομάδα 
εργασίας για το περιβάλλον, η οποία αρχικά είχε συλλέξει, ταξινομήσει και ετοιμάσει 
όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

Η εταιρεία προχώρησε πέρα από τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001. Αυτό το 
έκανε με το να δώσει βαρύτητα στις απόψεις και τις ανησυχίες ενδιαφερομένων 
μερών εκτός της επιχείρησης, πχ. τοπική κοινωνία κλπ. Η εταιρεία ανακάλυψε ότι η 
αποτελεσματική εξωτερική επικοινωνία δημιουργεί εμπιστοσύνη ανάμεσα στην 
εταιρεία και τρίτα μέρη. Η εταιρεία στην προσπάθειά της για αποτελεσματική 
επικοινωνία ήταν σαφής σχετικά με τα δυνητικά προβλήματα, που ήταν 
συνδεδεμένα με τα ορυκτέλαια της παραγωγικής διαδικασίας. Ως αποτέλεσμα αυτού 
η τοπική κοινωνία συνέβαλε στις προσπάθειες της εταιρείας για την κατασκευή νέας 
μονάδας βελτιωμένων περιβαλλοντικών επιδόσεων. Επιπλέον, η πληροφόρηση
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των πελατών της εταιρείας για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
εταιρείας βελτίωσε την εικόνα της επιχείρησης και οι πελάτες θεωρούσαν την Milan 
Screw Products ως μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση και ως πρωτοπόρο 
επιχείρηση στον κλάδο.

Δεδομένου ότι η εταιρεία είχε ήδη πιστοποιηθεί ως προς το πρότυπο ISO 9002, είχε 
ήδη ένα αρκετά καλό σύστημα ελέγχου αρχείων και εγγράφων. Έτσι σημαντικό 
μέρος των συγκεκριμένων διαδικασιών του συστήματος ποιότητας ενσωματώθηκαν 
στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον, εμπειρίες και βελτιώσεις, που 
προέκυψαν από την λειτουργία του συστήματος ποιότητας σε θέματα, όπως η 
συλλογή και καταγραφή δεδομένων, ενσωματώθηκαν στο σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.

Στον τομέα της επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης η επιχείρηση είχε ήδη 
αποκτήσει σχετική εμπειρία από τις επιθεωρήσεις του συστήματος ποιότητας. Κατά 
την εγκαθίδρυση του συστήματος ποιότητας είχε δημιουργηθεί από εξωτερικό 
σύμβουλο κατάλληλος οδηγός εκπαίδευσης επιθεωρητών. Η ανώτατη διοίκηση 
εκτελούσε επιθεωρήσεις του συστήματος ποιότητας στηριζόμενη στον οδηγό 
εκπαίδευσης. Παράλληλα γίνονταν εσωτερική εκπαίδευση των επιθεωρητών με την 
βοήθεια του συγκεκριμένου εργαλείου εκπαίδευσης.

Τέλος όσον αφορά την ολοκλήρωση των δύο συστημάτων διαχείρισης η επιχείρηση 
επιδιώξει την ολοκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό επιδίωξε την ανάπτυξη ενός 
εγχειριδίου, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο του συστήματος ποιότητας όσο 
και του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

7.3.5 Ποοκλήσεκ

Από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσει η Millan Screw 
Products ήταν η κατανομή των ανθρωπίνων πόρων. Η κύρια δυσκολία ήταν οι 
μεγάλες απαιτήσεις για παραγωγή, οι οποίες καθιστούσαν δύσκολη έως αδύνατη 
κάποιες φορές την δέσμευση ανθρωπίνου δυναμικού για την εφαρμογή του EMS. Η 
εταιρεία επίσης έπρεπε σε πολλές περιπτώσεις να ξε,τεράσει παλαιωμένες 
πρακτικές. Για τον λόγο αυτό συχνά έπρεπε να εξηγεί στους εργαζόμενους την 
λογική πίσω από την εγκαθίδρυση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

τους λόγους, για τους οποίους η επιχείρηση επιθυμούσε την επιτυχή λειτουργία του 
συστήματος.
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Το πρόβλημα των ανθρωπίνων πόρων σε μια μικρή επιχείρηση οδήγησε σε 
καθυστέρηση της εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αν και 
στο αρχικό πρόγραμμα προβλέπονταν η πλήρης λειτουργία του EMS έως τον Ιούνιο 
του 1996, η εταιρεία δεν είχε ολοκληρώσει το σύστημα. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
στο ότι μέχρι τον Ιούνιο του 1996 έπρεπε να είναι έτοιμη και η νέα παραγωγική 
μονάδα. Για τον λόγο αυτό η επιχείρηση ήταν υποχρεωμένη να μεταφέρει σημαντικό 
μέρος των προσπαθειών της στην κατασκευή της νέας μονάδας σε βάρος του EMS. 
Όμως κατά την διάρκεια των 18 μηνών κατόρθωσε να κάνει σημαντική πρόοδο 
γεγονός, το οποίο επέτρεψε την πλήρη λειτουργία του συστήματος μετά από 8 
μήνες περίπου.

7.3.6 Οφέλη

Με βάση τον απολογισμό η Milan Screw Rroducts αναγνωρίζει σημαντικό αριθμό 
δυνητικών κερδών από την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Μεταξύ αυτών είναι ο μεγαλύτερος βαθμός αφοσίωσης του 
προσωπικού στην εταιρεία, καλύτερες συνθήκες εργασίας, βελτιωμένη εικόνα της 
επιχείρησης στα μάτια των προμηθευτών και των πελατών, καθώς και 
αρμονικότερες σχέσεις με την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα το EMS μειώνει την 
πιθανότητα, να προκύψει κάποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα για την επιχείρηση 
εξαιτίας αμέλειας ή έλλειψης εκπαίδευσης του προσωπικού.

Σύμφωνα με την άποψη της επιχείρησης υπάρχουν σημαντικά οφέλη, τα οποία 
όμως δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν πλήρως σε μια ανάλυση κόστους / 
ωφέλειας. Πολλά από τα οφέλη είναι άϋλα και δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθούν με 
ακρίβεια. Γ ια παράδειγμα δεν είναι πρακτικά δυνατόν να προσδιοριστεί ακριβώς η 
αξία της βελτιωμένης εικόνας της επιχείρησης στους πελάτες, η μειωμένη 
πιθανότητα επιβολής προστίμου εξαιτίας της αποτελεσματικότερης συμμόρφωσης, 
ο μειωμένος κίνδυνος πρόκλησης περιβαλλοντικού ατυχήματος, οι καλύτερες 
σχέσεις με την τοπική κοινωνία κλπ. Επιπλέον, στα οφέλη από την εφαρμογή του 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης καταγράφεται και η βελτίωση της 
επικοινωνίας μεταξύ της επιχείρησης και των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών.

Τέλος η επιχείρηση, όντας η πρώτη επιχείρηση του κλάδου που εγκαθίδρυσε 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, θεωρεί ότι το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης συμβάλλει στην βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης ανάμεσα στους 
πελάτες της. Οι πελάτες αντιλαμβάνονται πλέον την επιχείρηση ως πρωτοπόρο, 
καινοτόμα και περιβαλλοντικά υπεύθυνη και γενικά ως μια επιχείρηση, με την οποία 
μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα.
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7.3.7 Τελικέ€ σκέιυεκ

H Milan Screw Products δεν έχει ακόμη αποφασίσει, εάν θα επιδιώξει την 
πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ως προς κάποιο 
πρότυπο από κάποιον ανεξάρτητο φορέα. Στους κύριους σκοπούς είναι αρχικά η 
πλήρης ολοκλήρωση των συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 
και μελλοντικά θα αποφασίσει σχετικά με την σκοπιμότητα της πιστοποίησης του 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρόλο που πιστοποίηση του EMS 
σίγουρα αποτελεί παράγοντα υπερηφάνειας και ταυτόχρονα συμβάλλει στην 
βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, πρέπει να ληφθεί υπόψιν και το απαιτούμενο 
κόστος πιστοποίησης του συστήματος. Η τελική απόφαση για την πιστοποίηση ή όχι 
του συστήματος θα ληφθεί με βάση τον βαθμό, στον οποίον τα οφέλη από την 
πιθανή πιστοποίηση θα μπορούν να δικαιολογήσουν τα έξοδα πιστοποίησης.

Όσον αφορά το πρόβλημα εξεύρεσης πόρων για την εγκαθίδρυση του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, η άποψη της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης 
πιστεύει είναι, ότι οι μικροί οργανισμοί δεν πρέπει να αποθαρρύνονται από τέτοια 
προβλήματα. Συγκεκριμένα η άποψη της εταιρείας για αυτό είναι ότι “μπορείς να 
ξεκινήσεις με την εφαρμογή ενός EMS, να σταματήσεις όποτε απαιτείται και να 
συνεχίσεις μόλις είναι δυνατόν. Τα περιβαλλοντικά θέματα δεν θα αλλάξουν παρά 
μόνο αν αλλάξουν τα προϊόντα ή οι παραγωγικές διαδικασίες, οπότε όλη η πρόοδος 
που έχει γίνει θα είναι ακόμη εκεί....”

Η τελική συμβουλή της επιχείρησης προς άλλους μικρούς οργανισμούς είναι ότι 
αξίζει την προσπάθεια η εγκαθίδρυση και λειτουργία ενός συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης συμβάλλει 
σημαντικά στην πρόληψη και στη μη εμφάνιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 
της επιχείρησης, περιορίζοντας τις εκ των υστέρων ανάγκες διαχείρισης των 
προβλημάτων. Το γεγονός αυτό από μόνο του σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 
είναι ο καθοριστικός παράγοντας, για την παραμονή μιας επιχείρησης στην αγορά. 
Εξάλλου, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι πολλές επιχειρήσεις σήμερα θεωρούν ότι η 
διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος αποτελούν 
κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Τα συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης προσφέρουν μια μεθοδική και δομημένη προσέγγιση 
στον τομέα της διαχείρισης του περιβάλλοντος συνεισφέροντας σε αυτή την 
κατεύθυνση.
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ήδη σήμερα σημαντικό εξωτερικό παράγοντα για 
κάθε επιχείρηση. Με βάση τις μέχρι σήμερα καταγεγραμμένες τάσεις αναμένεται 
αύξηση της σημαντικότητάς του στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις θα 
κληθούν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, 
ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων έχει παραδοσιακά 
συνδεθεί με την αύξηση του λειτουργικού κόστους. Σήμερα υπάρχει αρκετή 
επιστημονική συζήτηση σχετικά με την δυνατότητα εξεύρεσης τρόπων τέτοιων, ώστε 
να επιτρέπουν την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων με 
ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. Αρκετοί 
υποστηρικτές της θέσης αυτής παρουσιάζουν τα αποτελέσματα προγραμμάτων 
επιχειρήσεων που κατάφεραν να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα μειώνοντας 
τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Ο αντίλογος στη συγκεκριμένη θέση είναι ότι 
οι μειώσεις του λειτουργικού κόστους είναι μικρές σε σχέση με τις απαιτούμενες 
επενδύσεις και πως δεν είναι εφικτό να πετυχαίνονται πάντοτε βελτιώσεις με 
ικανοποιητικές οικονομικές αποδόσεις.

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης προκύπτουν ως έκφραση της 
πεποίθησης πως είναι δυνατόν να βελτιωθεί η οικονομική απόδοση της επιχείρησης 
μέσα από την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης. Τα 
συστήματα αυτά αποσκοπούν στην βελτίωση της διοικητικής δομής και των 
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
θεμάτων. Ενσωματώνοντας τις αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας τα συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση του συστήματος 
διαχείρισης και μέσω αυτού στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της 
επιχείρησης.

Με την χρήση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης το κέντρο βάρους 
μεταφέρεται από την έξοδο του εργοστασίου μέσα στην ίδια παραγωγική διαδικασία. 
Η κλασσική μέθοδος προστασίας του περιβάλλοντος ενδιαφέρεται για την 
επεξεργασία των αποβλήτων ή των αερίων εκπομπών ή των υπολοίπων μορφών 
ρύπανσης που προκαλεί η επιχείρηση. Αντίθετα τα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση τόσο της παραγωγικής διαδικασίας 
αλλά και των διοικητικών πρακτικών, ώστε να προκαλείται συνεχώς λιγότερη 
ρύπανση. Ταυτόχρονα η χρησιμοποίηση των συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης προκαλεί αλλαγές και στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Το
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σύνολο του προσωπικού της εγκατάστασης μετατρέπεται σε παράγοντα βελτίωσης 
του συστήματος και των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης, σε αντίθεση 
με την κλασσική προσέγγιση, όπου το προσωπικό απλά εκτελεί τις 
προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες.

Αν και η ιστορία των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και των νέων 
απόψεων για τον τρόπο αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, είναι μικρή 
εντούτοις έχουν φανεί αρκετά από τα οφέλη που συνεπάγεται η χρήση τους. 
Ορισμένα από τα οφέλη είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, η μείωση του 
κινδύνου, η βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας, η διευκόλυνση της 
συμμόρφωσης ως προς τις ισχύουσες νομοθεσίες κλπ. Οι αναλύσεις των 
οικονομικών στοιχείων ενισχύουν τη θέση πως η σωστή διαχείριση των 
περιβαλλοντικών θεμάτων συμβάλει στην καλή οικονομική επίδοση της 
επιχείρησης. Οι βελτίωση της οικονομικής επίδοσης είναι αποτέλεσμα πολλαπλών 
παραγόντων. Η χρήση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης επιτρέπει τη 
μείωση του κόστους μέσω αύξησης της παραγωγικότητας και συνεπώς αυξάνει τα 
περιθώρια κέρδους της επιχείρησης. Παράλληλα επιτρέπει την αύξηση του μεριδίου 
αγοράς με τη σωστή διαφοροποίηση των προϊόντων.

Αναλύοντας τις τάσεις υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση της κοινωνίας για 
καθαρότερο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει απαίτηση για βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές αποδόσεις, γεγονός το οποίο θα συνεπάγεται και αντίστοιχες 
αυξήσεις στα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων. Η επιβολή αυστηρότερων ορίων 
δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες είναι σε 
θέση να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις με γρηγορότερο και οικονομικότερο τρόπο σε 
σχέση με τους ανταγωνιστές. Στο σημείο αυτό αρχίζουν τα οφέλη από την ύπαρξη 
των EMS. Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης επιδιώκουν την επίτευξη των 
βέλτιστων περιβαλλοντικών επιδόσεων με το ελάχιστο κόστος. Με τον τρόπο αυτό 
τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελούν για την επιχείρηση 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κάθε φορά που τα όρια γίνονται πιο αυστηρά.

Προκύπτει συνεπώς πως τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελούν 
συστήματα που συμβάλλουν στην ευημερία της επιχείρησης. Η βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων από μόνες τους σαφώς και οδηγούν 
σε αυξήσεις του κόστους λειτουργίας. Με δεδομένη όμως την παγκόσμια τάση για 
μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, γίνεται αντιληπτό ότι η αύξηση των 
δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος θα είναι αναπόφευκτη στο μέλλον. 
Συνεπώς η δημιουργία υποδομών, που θα επιτρέπουν στην επιχείρηση να 
προσαρμόζεται γρήγορα στις νέες συνθήκες που θα προκύπτουν και μάλιστα με
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κόστος μικρότερο από αυτό των ανταγωνιστών, αποκτά στρατηγική σημασία. Η 
σημασία των υποδομών αυτών γίνεται μεγαλύτερη όσο αυστηρότερη γίνεται η 
περιβαλλοντική νομοθεσία και συνεπώς και το κόστος περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης.

Η αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης φαίνονται να είναι σε θέση να 
γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Η γεφύρωση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία θα επιτρέψει στον άνθρωπο να απολαμβάνει 
τα αγαθά της τεχνολογικής προόδου μέσα σε ένα υγιές και ευσταθές φυσικό 
περιβάλλον.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : Στατιστικά στοιχεία διάδοσης προτύπων 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας Α.Π1

Πίνακας Α.Π2 
Πίνακας Α.Π3

Πίνακας Α.Π4

Πίνακας Α.Π5

Ιστορική εξέλιξη αριθμού πιστοποιημένων εταιρειών ανά 
γεωγραφική περιοχή
Ιστορική εξέλιξη αριθμού πιστοποιημένων εταιρειών ανά χώρα 
Συγκριτική παρουσίαση αριθμών πιστοποιημένων εταιρειών 
σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14000 και EMAS στην Ευρώπη 
Ανάλυση πιστοποιημένων επιχειρήσεων Η.Π.Α κατά κλάδο 
δραστηριότητας
Ανάλυση πιστοποιημένων επιχειρήσεων Ιαπωνίας κατά κλάδο 
δραστηριότητας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διάνοαυυα Α.Δ1 
Διάνοαυυα Α.Δ2

Διάνοαυυα ΑΔ3

Διάνοαυυα ΑΔ4

Διάνοαυυα Α.Δ5 :

Διάνοαυυα Α.Δ6

Διάνοαυυα Α.Δ7 :

Διάνοαυυα Α.Δ8

Διάνοαυυα Α.Δ9 
Διάνοαυυα ΑΔ10 :

Διάνοαυυα ΑΔ11 :

Διάνοαυυα ΑΔ12 :

Διάνοαυυα Α.Δ 13 :

Εξέλιξη προτύπου ISO 14000 παγκοσμίως
Ποσοστά συμμετοχής γεωγραφικών περιοχών στο σύνολο
των πιστοποιημένων κατά ISO 14000 επιχειρήσεων
Εξέλιξη προτύπου ISO 14000 ανά χώρα για την περιοχή της
Ευρώπης
Εξέλιξη προτύπου ISO 14000 ανά χώρα για την περιοχή της 
Αφρικής και Δυτικής Ασίας
Εξέλιξη προτύπου ISO 14000 ανά χώρα για την περιοχή της 
Άπω Ανατολής
Εξέλιξη προτύπου ISO 14000 ανά χώρα για την περιοχή της 
Βόρειας Αμερικής
Εξέλιξη προτύπου ISO 14000 ανά χώρα για την περιοχή της 
Νότιας και Κεντρικής Αμερικής
Εξέλιξη προτύπου ISO 14000 ανά χώρα για την περιοχή της 
Αυστραλίας
Αριθμός πιστοποιημένων επιχειρήσεων κατά EMAS ανά χώρα 
Ποσοστά πιστοποιήσεων κατά ISO 14000, EMAS για διάφορα 
Ευρωπαϊκά κράτη
Ποσοστά συμμετοχής επιχειρήσεων διαφόρων κρατών στο 
σύνολο των πιστοποιήσεων κατά το EMAS 
Συμμετοχή κλάδων βιομηχανίας στις πιστοποιήσεις ως προς 
το πρότυπο ISO 14000 στην Ιαπωνία
Συμμετοχή κλάδων βιομηχανίας στις πιστοποιήσεις ως προς 
το πρότυπο ISO 14000 στις ΗΠΑ
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Πίνακας Α.Π1 : Ιστορική Ε£έλιΕη Αριθαού Πιστοποιημένων Εταιρειών
ανά Γεωγοαωικτί Πεοιονή

Παγκόσμια Κατανομή
Χώρα \Έτος 1995 1996 1997 1999
Άπω Ανατολή 26 421 1673 3763
Αυστραλία 1 56 163 328
Αφρική / Δυτική Ασία 0 11 48 82
Βόρια Αμερική 1 41 106 580
Ευρώπη 226 948 2921 5723
Νοτιά / Κετνρική Αμερική 3 14 106 220
Σύνολο 257 1491 5017 10696



Πίνακας Α,Π2 : Ιστορική ΕΕέλιΕη Αριθμού Πιστοποιημένων Εταιρειών
ανά Χώρα

Απω Ανατολή
ΧώραΥΈτος 1995 1996 1997 1999
Βιετνάμ 1
Ιαπωνία 4 198 713 2229
Ινδία 1 2 28 60
Ινδονησία 3 45 50
Κίνα 9 22 81
Κορέα 19 57 463 463
Μαλαισία 7 36 101
Σινγκαπούρη 37 65 80
Ταϊβάν 2 42 183 505
Ταϊλάνδη 58 61 121
Φιλλιπίνες 1 11 30
Χόνκ Κόνγκ 7 46 42
Σύνολο 26 421 1673 3763

Αφρική/Αυτική Ασία
Χώρα \ Έτος 1995 1996 1997 1999
Αίγυπτος 1 7 15
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 1 4 4
Ιορδανία 1
Ιράν 2 5
Ισραήλ 4 6 13
Λίβανος 1
Μαρόκο 3
Μαυρίκιος 1 1 2
Μπαρμπάντος λ -Λ

Νότια Αφρική 21 30
Ομάν 1 2
Πακιστάν' 1 2 2
Σαουδική Αραβία 1 1
Σύνολο 11 48 82



Αυστραλία

Χώρα \ Έτος 1995 1996 1997 1999
Αυστραλία 1 53 137 300
Ν. Ζηλανδία 3 26 28
Σύνολο 1 56 163 328

Ευρώπη
Χώρα \ Έτος 1995 | 1996 1997 1999
Αυστρία 11 56 198 200
Βέλγιο 8 137 130
Γαλλία 3 23 52 285
Γερμανία 35 166 352 1400
Δανία 21 96 347 350
Ελβετία 18 170 393
Ελλάδα 1 6 6
Ιρλανδία 3 8 82 82
Ισλανδία 1 1
Ισπανία 13 92 234
Ιταλία 27 103 150
Κροατία 2 3
Λίχνενστάιν 1
Λουξεμβούργο 1 6 6
Μάλτα 1
Μεγ.Βρετανία 61 322 644 947
Νορβηγία 3 13 35 72
Ολλανδία 74 119 263 443
Ουγγαρία 3 12 53
Πολωνία 8 13
Πορτογαλία 1 7 8
Ρουμανία 1
Ρωσία 1
Σλοβακία 1 6 13
Σλοβενία 5 13
Σουηδία 2 25 194 645
Τουρκία 6 44 45
Τσεχία 4 36
Φιλανδία 10 41 151 191
Σύνολο 226 948 2921 5723



Βόρεια Αμερική
Χώρα \Έτος 1995 1996 1997 1999
Η.Π.Α. 1 34 79 480
Καναδάς 7 27 100
Σύνολο 1 41 106 580

Νότια/Κεντρική Αμερική
ΧώραΥΈτος 1995 4996 4997 1999
Αργεντινή 1 5 28 67
Βενεζουέλα 1
Βραζιλία 2 6 63 90
Γουοτεμάλα 1
Κολομβία 1 3 3
Κόστα Ρίκα 3
Μεξικό 2 11 48
Ουρουγουάη 1 1
Περού 1
Χιλή 5
Σύνολο 3 14 106 220



Πίνακας Α.Π3 ; Συγκριτική παρουσίαση αριθιιών πιστοποιηιιένων 
εταιρειών oc nooc τα πρότυπα ISO 14001 και EMAS στην Ευρώπη

Ευρώπη

Χώρα \Έτος ISO 14Θ0Θ £MAS

Γερμανία 1400 2085
Αυστρία 200 189
Σουηδία 645 155
Δανία 350 102
Μεγ. Βρετανία 947 70
Νορβηγία 72 58
Ισπανία 234 36
Γαλλία 285 33
Ολλανδία 443 23
Φιλανδία 191 20
Ιταλία 150 18
Βέλγιο 130 9
Ιρλανδία 82 7
Πορτογαλία 8 2
Λουξεμβούργο 6 1
Ελλάδα 6 1
Σύνολο 5149 2809



Πίνακας Π.Α4 : Ανάλυση πιστοποιημένων επιχειρήσεων Η.Π.Α κατά
κλάδο δραστηριότητας

Ανάλυση πιστοποιημένων επιχειρήσεων κατά κλάδο

Κλάδος '■■■/·■■ Ποσοστό
Αμυνα / Αεροδιαστημική 12
Υψηλή Τεχνολογία, Η/Υ 19
Επικοινωνίες 5
Ηλεκτρονικά 18
Αυτοκινητοβιομηχανία 5
Χημική Βιομηχανία 15
Καταναλωτικά προϊόντα 3
Περιβάλλον 3
Ενέργεια 8
Διάφορα 12
Σύνολο 100



Πίνακας Π.Α5 ; Ανάλυση πιστοποιημένων επιχειρήσεων Ιαπωνίας κατά
κλάδο δραστηριότητας

Ανάλυση πιστοποιημένων επιχειρήσεων κατά κλάδο

Κλάδος Ποσοστό
Ηλεκτρικά / Ηλεκτρονικά 60,4
Μηχανήματα 14,5
Χημική Βιομηχανία 8,2
Μηχανήματα ακρίβειας 5,3
Πετροχημικά 3,4
Μεταφορές 2,4
Μεταλλευτικός 1,4
Διάφορα 4,4
Σύνολο 100
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Κύριες πρωτοβουλίες για την καταγραφή,
μέτρηση και δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της 
επιχείρησης.

• American Institute of Chemical Engineers Sustainability Metrics Project
• Association of Chartered Certified Accountants
• Bussiness in the Community
• Canadians National Round Table on the Environtment and the Economy
• Council for Economic Priorities
• Dow Eco-Compass
• ECO-Efficiency Assessment Per Unit of Services (ECOPUS)
• Electronics Sector Common Sense Initiative
• Environmental Defense Fund Chemical Scorecard
• The European Chemical Industry Council
• European Eco-Management and Audti Scheme
• Global Environmental Management Initiative
• International Standards Organization - ISO 14031
• Investor Responsibility Research Center
• National Academy of Engineering - Industrial Environmental Performance 

Metrics
• NPI Global Warming Indicator
• OECD Pollutan Release and Transer Register
• Storebrand Scudder Environmental Value Fund
• SustainAbility/UNEP Environmental Reporting Framework
• Verein fuer Umwelrmanagement in Banken, Sparkassen und Versicherungen 

(VfU)
• WVCSD Eco-efficiency Metrics Project
• World Resources Institute
• Wuppertal Materials Intensity per unit of Service
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αντιστοίχιση των κύριων σημείων EMS στα
πρότυπα ISO 14001, EMAS και BS 7750

Τμήμα EMS ISO 14001 EMAS BS 7750

Περιβαλλοντική Πολιτική . 4.1 3.a,
Annex.I.A, I.C

4.2

Αρχική Περιβαλοντική Ανασκόπηση Annex ,Α.4.2.1 
(όχι υποχρ.)

2.b, 3.b Annex A. 1.2 (όχι 
υποχρ.)

Περιβαλλοντικά Θέματα 4.2.1 3.b,
Annnex I.B.3, I.C, 

I.D.2,1.D.3

4.4.2

Νομικές και Άλλες Απαιτήσεις 4.2.2 3.a,
Annex I.B.3

4.4.3

Αντικειμενικοί Σκοποί και Στόχοι 4.2.3 2.d,3.e, 
Annex I.A.4

4.5

Περιβαλλοντικά Προγράμματα 4.2.4 3.c,
Annex I.A.5

4.6

Δομή και Αρμοδιότητες 4.3.1 Annex I.A.5.a, 
I.B.2

4.3

Εκπαίδευση Προσωπικού 4.3.2 Annex I.B.2 4.3.4
Εσωτερική Επικοινωνία 4.3.3 Annex I.B.2 4.4.1,4.9

Τεκμηρίωση EMS 4.3.4 Annex I.B.5, 
I.B.4.a

4.7.1, 4.7

Έλεγχος Εγγράφων 4.3.5 Annex I.B. 4.7.2
Λειτουργικοί Έλεγχοι 4.3.6 Annex I.B.4, I.D.6- 

7
4.8

Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων 
και Ετοιμότητα

4.3.7 Annex I.C.9 4.4.2

Διαχείριση Περιβαλλοντικών 
Δεδομένων

4.4.1 Annex I.B.3 4.4.3

Αξιολόγηση Επίδοσης 4.4.1 Annex I.B.3 4.4.3, 4.5
Μή Συμμόρφωση και Διορθωτικές 

Ενέργειες
4.4.2 Annex I.B.4 4.8.4

Αρχεία 4.4.3 Annex I.B.5 4.9
Επιθεωρήσεις EMS 4.4.4 3 d, 2.f. 

Annex I.B.6. II
4.10. 4.10.1. 

4.10.2, 4.10.3
Ανασκόπηση από την Διοίκηση 4.5 3d,

Annex I.B. 1
4.11

Περιβαλλοντική Δήλωση Δεν απαιτείται 3.f, 3.g, 3.h, 5, 
Annex V

Δεν απαιτείται
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