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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή γίνεται η παρουσίαση του Κανονισμού EMAS (ΕΚ) αριθ. 

761/2001, αναλύοντας στο πρώτο κεφάλαιο, τις απαιτήσεις του συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) που πρέπει να εφαρμόσει ένας οργανισμός και 

παρουσιάζοντας κάποια αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά τους πιστοποιημένους 

οργανισμούς της ΕΕ κατά EMAS.

Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται περιγραφή της κατάστασης στον 

Ελληνικό χώρο και παρουσιάζεται το ελληνικό μητρώο καταχωρημένων στο EMAS 

οργανισμών. Επίσης, γίνεται αναφορά στις ενισχύσεις της Πολιτείας μέσω 

αναπτυξιακών προγραμμάτων προς τους οργανισμούς που επιθυμούν την 

καταχώρησή τους στο EMAS.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η σύγκριση του EMAS με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 

και παρουσιάζονται οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των δύο προτύπων καθώς και η 

συμβατότητά τους. Επίσης, παρουσιάζονται κάποια χρήσιμα διαγράμματα για τους 

οργανισμούς που διαθέτουν EMAS και ISO 14001 για την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης της Ελληνικής 

Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) ΑΒΕ και οι προσπάθειές της για την καταχώρησή 

της στο EMAS, μέσω της συνοπτικής παρουσίασης του ΣΠΔ της εταιρίας.

Έπειτα, στο πέμπτο κεφάλαιο δίνονται τα απαραίτητα στάδια σχεδιασμού κι 

εφαρμογής του EMAS από έναν οργανισμό που επιθυμεί να πιστοποιηθεί με αυτό, 

δίνοντας ένα σημαντικό βοήθημα σε όσους ενδιαφέρονται για την καταχώρησή τους 

στο EMAS.

Ακολουθούν τα οφέλη και τα κόστη που μπορεί να έχει ένας οργανισμός από το 

EMAS, καθώς και τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της εργασίας αυτής. Τέλος, 

υπάρχει η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και δύο παραρτήματα που 

παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους ενδιαφερομένους.



SUMMARY

In this study the EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) according to the 

Regulation (EC) No.761/2001 is presented. The first chapter involves the analyses of 

the requirements of the Environmental Management System (EMS) which an 

organisation should apply and the presentation of data regarding certified 

organisations in the EU.

The second chapter describes the current situation in Greece as well as the listed 

Greek EMAS certified organisations. Additionally, the manner by which the Greek 

government assists local organizations that want to register with EMAS through 

development programmes, is stated.

In the third chapter, EMAS is compared and contrasted to ISO 14001 and the main 

differences between the two standards are presented. Moreover, some diagrams are 

presented with useful data that involve organizations with EMAS and ISO 14001 

certifications, which can be used for further analyses.

The case study of Hellenic Vehicle Industry (ELBO) S.A. is presented in the fourth 

chapter, which briefly analyses ELBO’s EMS and its effort to obtain EMAS 

registration.

The fifth chapter states the necessary stages of planning needed by an organization in 

order to comply with the EMAS regulation and therefore obtain certification. This is a 

helpful tool for organizations that are interested in EMAS.

The next chapters involve the potential benefits and costs for an organisation with 

EMAS registration, as well as the conclusions of this study. Finally, the bibliography 

that was used and two annexes with useful information are presented.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήμερα στο κατώφλι της νέας χιλιετίας οι περισσότερες δράσεις των επιχειρήσεων σε 

σχέση με το περιβάλλον είναι διορθωτικές, δηλαδή αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 

αφού προκόψει. Σπάνια είναι ένα μέρος, ενός συνολικού, προγραμματισμένου και 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, παρά κυρίως αντιδράσεις στις απαιτήσεις της 

δημόσιας διοίκησης για την εξασφάλιση ή την αποφυγή αφαίρεσης κάποιας άδειας 

και τη συμμόρφωση στις ισχύουσες διατάξεις. Το μοντέλο του περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού στη βιομηχανία που εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι η λήψη μέτρων και η πραγματοποίηση επενδύσεων για τη μείωση 

εκπεμπόμενων ρύπων και των παραγόμενων απόβλητων.

Το κόστος μιας επιχείρησης για να έχει συνεπή περιβαλλοντική συμπεριφορά, τόσο 

απέναντι στο νόμο, όσο και ουσιαστικά είναι αρκετά μεγάλο. Για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις τα έξοδα για ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος θεωρείται ότι δε 

δίνουν επιχειρηματικά πλεονεκτήματα με την έννοια της απόσβεσης και του 

αναμενόμενου κέρδους από μια επένδυση.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης ο πραγματικός στόχος είναι διπλός. 

Βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη με παράλληλη φροντίδα για το περιβάλλον. Η 

διαπίστωση αυτών των προβλημάτων, που δεν είναι ελληνική αποκλειστικότητα, 

οδήγησε στην ανάπτυξη των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μέσα 

δηλαδή από τις διαδικασίες ανάπτυξης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ωφελούνται τόσο το περιβάλλον όσο και η ίδια η επιχείρηση.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ‘60 είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στο ευρύ 

κοινό η αίσθηση της δραστηριοποίησης, ομαδικής και ατομικής, προς την 

κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πνεύμα αυτό εμφανίσθηκαν οι 

πρώτες οικολογικές ομάδες, οι οποίες έφθασαν μέχρι και να εκπροσωπούνται σε 

εθνικά κοινοβούλια και κάποιες φορές να συμμετέχουν σε κυβερνήσεις.

Παράλληλα μια σειρά από γεγονότα και εξελίξεις, οδήγησαν κυρίως τις μεγάλες 

βιομηχανικές επιχειρήσεις της δύσης στη δημιουργία εργαλείων και διαχειριστικών
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πρακτικών που μοιάζουν πολύ με τις δομές που σήμερα χαρακτηρίζονται με τον όρο

“Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης” (ΣΠΔ).

Το πρώτο πρότυπο που αναφέρεται σε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι 

το BS7750 το οποίο εκδόθηκε το 1992 και αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία 

στηρίχθηκαν τόσο ο κανονισμός EMAS της ΕΕ, όσο και τα πρότυπα της σειράς ISO 

14000, και συγκεκριμένα το ISO 14001.

Οι στόχοι της εργασίας αυτής ήταν :

> Να γίνει παρουσίαση του Κανονισμού EMAS (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των 

απαιτήσεών του.

> Να γίνει περιγραφή της κατάστασης στον Ελληνικό χώρο, όσον αφορά το 

EMAS, τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις και τις ενισχύσεις από την Πολιτεία.

> Να γίνει σύγκριση του EMAS με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 και 

παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων για τα δύο πρότυπα.

> Να παρουσιαστεί η μελέτη περίπτωσης της Ελληνικής Βιομηχανίας 

Οχημάτων ΑΒΕ.

> Να δοθούν τα απαραίτητα στάδια σχεδιασμού κι εφαρμογής του EMAS.

> Να μελετηθούν τα κυριότερα οφέλη και κόστη από την εφαρμογή του EMAS

σε εναν οργανισμό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EMAS

1.1 Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EMAS (ΕΚ 761/2001)

(http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/)
EMAS

To EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) στηρίζεται νομικά στον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 

Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα 

οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά 

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1836/93 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1993 για την 

εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα σε κοινοτικό σύστημα 

οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) 

αριθ. 1836/93 καταργείται.

Στόχος του νέου κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 

ελέγχου (EMAS) είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών 

όλων των τομέων, με :

> Κατάρτιση κι εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους 

οργανισμούς (όπως περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΚ) 761/2001)

> Συστηματική, αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων των 

συστημάτων αυτών (όπως περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΚ) 761/2001)

> Ενημέρωση ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις κι ανοιχτό διάλογο με το 

κοινό κι άλλους ενδιαφερομένους

> Ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στον οργανισμό, καθώς και κατάλληλη 

εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση οι οποίες διευκολύνουν τη δραστήρια 

συνεργασία στα καθήκοντα που αναφέρονται στο πρώτο στοιχείο. Εφόσον το 

ζητήσουν, συμμετέχουν επίσης τυχόν αντιπρόσωποι των εργαζομένων.

Οποιοσδήποτε οργανισμός επιθυμεί να βελτιώσει τη συνολική περιβαλλοντική 

επίδοσή του μπορεί να συμμετάσχει στο σύστημα και πρέπει:

> να υιοθετήσει περιβαλλοντική πολιτική προσδιορίζοντας τους στόχους και τις 

αρχές που διέπουν τη δράση του οργανισμού σε σχέση με το περιβάλλον

http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/
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> να πραγματοποιήσει περιβαλλοντική ανάλυση των δραστηριοτήτων, 

προϊόντων και υπηρεσιών του (σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 761/2001), 

με εξαίρεση τους οργανισμούς που διαθέτουν ήδη πιστοποιημένο και 

αναγνωρισμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

> να θέσει σε εφαρμογή σύστημα οικολογικής διαχείρισης·(σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) 761/2001)

> να διενεργεί τακτικά οικολογικό έλεγχο (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

κανονισμού 761/2001) και να συντάσσει περιβαλλοντική δήλωση, η οποία 

περιλαμβάνει: περιγραφή του οργανισμού, των δραστηριοτήτων, των 

προϊόντων και των υπηρεσιών του, την περιβαλλοντική πολιτική και το 

σύστημα οικολογικής διαχείρισης του οργανισμού, περιγραφή των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του, τους στόχους σε 

σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του 

οργανισμού και την ημερομηνία της δήλωσης. Η εν λόγω δήλωση πρέπει να 

επικυρώνεται από επαληθευτή περιβάλλοντος, του οποίου το όνομα και ο 

αριθμός πρέπει να αναγράφονται στη δήλωση

> να διαβιβάζει την επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση στον αρμόδιο φορέα 

του κράτους μέλους και να δημοσιοποιεί τη δήλωση.

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα διαπίστευσης των ανεξάρτητων επαληθευτών 

περιβάλλοντος και εποπτείας των δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του κανονισμού (ΕΚ) 761/2001. Όλοι οι φορείς διαπίστευσης συνέρχονται σε 

φόρουμ, το οποίο καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα διαπίστευσης, 

επάρκειας και εποπτείας των επαληθευτών. Καθιερώνεται διαδικασία 

αλληλοαξιολόγησης, της οποίας σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα 

διαπίστευσης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κανονισμού.

Προκειμένου να παραμείνει ένας οργανισμός καταχωρημένος στο EMAS οφείλει να :

> επαληθεύει τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση στο πλαίσιο του 

EMAS κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 36 μήνες και τα στοιχεία 

που περιέχει η περιβαλλοντική δήλωση κατά διαστήματα που δεν 

υπερβαίνουν τους 12 μήνες·

> διαβιβάζει στον αρμόδιο φορέα τις επικυρωμένες ενημερώσεις της 

περιβαλλοντικής δήλωσης και να τις δημοσιοποιεί.
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Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σύστημα EMAS, καταχωρούνται από τους 

αρμόδιους φορείς με την προϋπόθεση ότι:

> έχει διαβιβασθεί στους εν λόγω φορείς επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση

> έχουν καταβληθεί τα τέλη καταχώρησης, εφόσον είναι αναγκαίο

> έχει διαβιβαστεί συμπληρωμένο έντυπο που περιλαμβάνει τις πληροφορίες 

που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 761/2001

> πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό.

Σε περίπτωση που ένας οργανισμός δεν τηρεί τις διατάξεις του κανονισμού, οι 

αρμόδιοι φορείς μπορούν να διαγράφουν, να αναστέλλουν ή να αρνούνται την 

καταχώρησή του. Επίσης, η Επιτροπή τηρεί και θέτει στη διάθεση του κοινού μητρώο 

των επαληθευτών περιβάλλοντος και μητρώο των καταχωρημένων στο πλαίσιο του 

EMAS οργανισμών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 καθιερώνεται λογότυπο του EMAS το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς στα επικυρωμένα στοιχεία, 

στις επικυρωμένες περιβαλλοντικές δηλώσεις, στα επιστολόχαρτα των οργανισμών, 

σε πληροφοριακό υλικό που προβάλλει τη συμμετοχή τους στο EMAS, καθώς και 

στις διαφημίσεις των υπηρεσιών, προϊόντων ή δραστηριοτήτων τους. Το λογότυπο 

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους ούτε σε 

συγκριτικούς ισχυρισμούς για άλλα προϊόντα.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η καταχώρηση στο 

EMAS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μπορεί να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της 

εφαρμογής και της εκτέλεσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για να αποφευχθεί η 

άσκοπη αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι οργανισμοί και οι 

αρμόδιες εκτελεστικές αρχές. Επίσης, είναι υπεύθυνα για τις κυρώσεις που πρέπει να 

επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό, ενώ παράλληλα 

μπορούν να εφαρμόσουν σύστημα τελών για την κάλυψη των δαπανών που 

συνδέονται με τη λειτουργία του EMAS.
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Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν τη συμμετοχή των οργανισμών στο EMAS και, 

ιδίως, να εξετάζουν την ανάγκη εξασφάλισης της συμμετοχής των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ):

> διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην πληροφόρηση, σε ταμεία ενίσχυσης, 

σε κρατικά θεσμικά όργανα και δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπό την 

επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών,

> θεσπίζοντας ή προωθώντας μέτρα τεχνικής συνδρομής, κυρίως σε συνδυασμό 

με πρωτοβουλίες κατάλληλων επαγγελματικών ή τοπικών κέντρων επαφών 

(π.χ. τοπικές αρχές, εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικές ή βιοτεχνικές 

οργανώσεις),

> φροντίζοντας ώστε ένα λογικό τιμολόγιο εγγραφής να επιτρέπει τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή.

Προκειμένου να προωθήσουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

συγκεντρωμένων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, οι τοπικές αρχές, σε 

συνεργασία με βιομηχανικές ενώσεις, εμπορικά επιμελητήρια και ενδιαφερόμενα 

μέρη μπορούν να συνδράμουν στον προσδιορισμό σημαντικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Οι ΜΜΕ μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία 

για τη διαμόρφωση του περιβαλλοντικού τους προγράμματος και τον καθορισμό των 

σκοπών και στόχων του συστήματος διαχείρισης του EMAS. Επιπλέον, μπορούν να 

θεσπιστούν σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, προγράμματα που ενθαρρύνουν την 

συμμετοχή των ΜΜΕ, όπως μια σταδιακή προσέγγιση η οποία θα οδηγήσει τελικά 

στην καταχώρηση στο EMAS. Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται η περιττή διοικητική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες, και 

ειδικότερα τους μικρούς οργανισμούς.

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή οργανισμών στο EMAS η Επιτροπή και 

άλλα θεσμικά όργανα της Κοινότητας καθώς και άλλες δημόσιες αρχές σε εθνικό 

επίπεδο θα πρέπει να εξετάζουν, με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας, με 

ποιον τρόπο η καταχοόρηση στο EMAS μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά τη 

θέσπιση των κριτηρίων για τις εθνικές πολιτικές σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
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Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε :

> οι οργανισμοί να ενημερώνονται για το περιεχόμενο του παρόντος 

κανονισμού,

> το κοινό να ενημερώνεται για τους σκοπούς και τα κύρια στοιχεία του EMAS.

Τα κράτη μέλη, όπου αυτό απαιτείται, σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με τις ενώσεις 

επιχειρηματιών, τις ενώσεις προστασίας των καταναλωτών, τους περιβαλλοντικούς 

οργανισμούς τα συνδικάτα και τις τοπικές αρχές, πρέπει να χρησιμοποιούν, 

ειδικότερα, επαγγελματικές δημοσιεύσεις, τοπικές εφημερίδες, εκστρατείες προβολής 

ή άλλα λειτουργικά μέσα για να καταστήσουν το EMAS γνωστό στο κοινό.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την προώθηση του EMAS σε κοινοτικό επίπεδο, ενώ 

επανεξετάζει το EMAS και το λογότυπό του και, ενδεχομένως να προτείνει 

τροποποιήσεις, σε χρονικό διάστημα πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του 

κανονισμού.

1.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

(http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/)

Το σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

761/2001, εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις (τμήμα 4 του ΕΝ ISO 

14001:1996)

1.2.1 Γενικές απαιτήσεις

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, του οποίου οι απαιτήσεις περιγράφονται στη συνέχεια.

1.2.2 Περιβαλλοντική πολιτική

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να καθορίσει την περιβαλλοντική πολιτική του 

οργανισμού και να εξασφαλίσει ότι:

α) είναι κατάλληλη για τη φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών του, 

β) περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης.

http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/
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γ) περιλαμβάνει δέσμευση για συμμόρφωση προς τη σχετική περιβαλλοντική 

νομοθεσία και τους κανονισμούς και προς άλλες απαιτήσεις τις οποίες ο 

οργανισμός έχει αποδεχθεί,

δ) παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των 

περιβαλλοντικών αντικειμενικών σκοπών και στόχων, 

ε) είναι τεκμηριωμένη, εφαρμόζεται, τηρείται και γνωστοποιείται σε όλους τους 

εργαζομένους,

στ) είναι διαθέσιμη στο κοινό.

1.2.3 Σχεδιασμός

1.2.3.1 Περιβαλλοντικές πλευρές

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασία(-ες) για τον 

εντοπισμό των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων, προϊόντων και 

υπηρεσιών του, τις οποίες μπορεί να ελέγξει και επί των οποίων μπορεί να 

αναμένεται ότι έχει δυνατότητα παρέμβασης, προκειμένου να προσδιορίσει εκείνες 

που έχουν ή μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο οργανισμός 

πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πλευρές που σχετίζονται με αυτές τις σημαντικές 

επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των περιβαλλοντικών 

αντικειμενικών του σκοπών.

Ο οργανισμός πρέπει να τηρεί τα ανωτέρω στοιχεία ενήμερα.

1.2.3.2 Νομικές και άλλες απαιτήσεις

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασία για να εντοπίζει και 

να έχει πρόσβαση στις νομικές και άλλες απαιτήσεις που έχει αποδεχτεί, και οι οποίες 

έχουν εφαρμογή στις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων, προϊόντων και 

υπηρεσιών του.

1.2.3.3 Αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί τεκμηριωμένους 

περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους σε κάθε σχετική λειτουργία 

και επίπεδο εντός των πλαισίων του.
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Ο οργανισμός, όταν καθιερώνει και ανασκοπεί τους αντικειμενικούς του σκοπούς 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις νομικές και άλλες απαιτήσεις, τις σημαντικές 

περιβαλλοντικές του πλευρές, τις τεχνολογικές επιλογές και τις οικονομικές, 

λειτουργικές και επιχειρησιακές του απαιτήσεις, καθώς και τις απόψεις των 

ενδιαφερομένων μερών.

Οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι πρέπει να είναι συνεπείς με την περιβαλλοντική 

πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για πρόληψη ρύπανσης.

1.2.3.4 Πρόγραμμα(-τα) περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οργανισμός πρέπει να καταρτίσει και να διατηρεί πρόγραμμα(-τα) για την επίτευξη 

των αντικειμενικών του σκοπών και στόχων. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) ορισμό ευθυνών για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων σε 

κάθε σχετική λειτουργία και επίπεδο του οργανισμού, 

β) τα μέσα και το χρονικό πλαίσιο μέσω των οποίων τα παραπάνω πρέπει να 

επιτευχθούν.

Εάν ένα έργο σχετίζεται με νέες εξελίξεις και νέες ή τροποποιημένες δραστηριότητες, 

προϊόντα ή υπηρεσίες, το (τα) πρόγραμμα(-τα) πρέπει να διορθωθεί(ούν) όπου 

χρειάζεται ώστε να εξασφαλιστεί ότι η περιβαλλοντική διαχείριση εφαρμόζεται και 

στα έργα αυτά.

1.2.4 Εφαρμογή και λειτουργία

1.2.4.1 Δομή και ευθύνες

Οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες πρέπει να καθορίζονται, να τεκμηριώνονται 

και να γνωστοποιούνται προκειμένου να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά την 

περιβαλλοντική διαχείριση.

Η διοίκηση πρέπει να παράσχει τα μέσα που είναι ουσιώδη για την εφαρμογή και τον 

έλεγχο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα μέσα αυτά 

συμπεριλαμβάνουν ανθρώπινους πόρους και εξειδικευμένες δεξιότητες, τεχνολογία 

και οικονομικούς πόρους.
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Η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού πρέπει να διορίσει ειδικό εκπρόσωπο ή 

εκπροσώπους της, ο οποίος ανεξάρτητα από άλλες ευθύνες, πρέπει να έχει 

καθορισμένους ρόλους, ευθύνες και αρμοδιότητα για :

α) να εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης έχουν καθιερωθεί, εφαρμόζονται, και τηρούνται σύμφωνα με το 

προκείμενο Διεθνές Πρότυπο,

β) να δίνει αναφορά στην ανώτατη διοίκηση σχετικά με την επίδοση του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, προκειμένου αυτή να προβεί σε 

ανασκόπηση και βελτίωσή του.

1.2.4.2 Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ικανότητα

Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει τις ανάγκες για εκπαίδευση. Πρέπει να απαιτεί 

όλο το προσωπικό, του οποίου η εργασία μπορεί να επιφέρει σημαντική επίπτωση 

στο περιβάλλον, να εκπαιδεύεται καταλλήλως.

Πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες για να ενημερώνει και να 

ευαισθητοποιεί τους εργαζόμενους ή τα μέλη του σε κάθε θέση και επίπεδο ως προς : 

α) τη σπουδαιότητα της συμμόρφωσης προς την περιβαλλοντική πολιτική, τις 

διαδικασίες και τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

β) τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πραγματικές ή δυνητικές, των 

δραστηριοτήτων τους, και τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη βελτιωμένη 

ατομική επίδοση,

γ) τους ρόλους τους και τις ευθύνες τους για την επίτευξη της συμμόρφωσης 

προς την περιβαλλοντική πολιτική, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που είναι αναγκαίες για την ετοιμότητα και ανταπόκριση σε επείγοντα 

περιστατικά,

δ) τις δυνητικές συνέπειες της απόκλισης από τις προκαθορισμένες διαδικασίες 

λειτουργίας.

Το προσωπικό το οποίο εκτελεί έργο που μπορεί να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις πρέπει να είναι ικανό έχοντας αποκτήσει κατάλληλη εκπαίδευση, 

κατάρτιση ή /και εμπειρία.
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1.2.4.3 Επικοινωνία

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες σε σχέση με τις 

περιβαλλοντικές του πλευρές και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης για : 

α) την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων και λειτουργιών 

του οργανισμού,

β) τη λήψη και καταγραφή σχετικών στοιχείων από εξωτερικά ενδιαφερόμενα 

μέρη καθώς και την ανταπόκριση σε αυτά.

Ο οργανισμός πρέπει να εξετάζει τις διεργασίες για την προς τα έξω επικοινωνία επί 

των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και να καταγράφει σε αρχείο την 

απόφασή του.

1.2.4.4 Τεκμηρίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί πληροφορίες, σε γραπτή ή 

ηλεκτρονική μορφή, για να :

α) περιγράφει τα κύρια σημεία του συστήματος διαχείρισης και τη μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση,

β) παρέχει κατεύθυνση στη σχετική τεκμηρίωση.

1.2.4.5 Έλεγχος εγγράφων

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες για τον έλεγχο όλων 

των εγγράφων που απαιτούνται από το προκείμενο Διεθνές Πρότυπο ώστε να 

εξασφαλίζει ότι:

α) αυτά μπορεί να εντοπίζονται,

β) αυτά ανασκοπούνται περιοδικά, αναθεωρούνται όπως είναι απαραίτητο και 

εγκρίνονται ως προς την επάρκειά τους από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, 

γ) οι τρέχουσες εκδόσεις των σχετικών εγγράφων είναι διαθέσιμες οπουδήποτε 

εκτελούνται εργασίες ουσιώδεις για την αποτελεσματική λειτουργία του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,

δ) τα απαρχαιωμένα έγγραφα απομακρύνονται αμέσως από όλα τα σημεία 

έκδοσης και τα σημεία χρήσης, ή λαμβάνονται άλλα μέτρα κατά της ακούσιας 

χρήσης αυτών,

ε) σε τυχόν απαρχαιωμένα έγγραφα, τα οποία φυλάσσονται για σκοπούς 

νομικούς ή /και για διατήρησης γνώσεων, τίθεται η δέουσα ένδειξη.
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Το υλικό της τεκμηρίωσης πρέπει να είναι ευανάγνωστο, χρονολογημένο (με τις 

ημερομηνίες αναθεώρησης) και εύκολα εντοπίσιμο, να τηρείται με τάξη και να 

φυλάσσεται για προκαθορισμένη περίοδο. Πρέπει να καθιερωθούν και να τηρούνται 

διαδικασίες και ευθύνες σχετικά με τη δημιουργία και τροποποίηση των διαφόρων 

τύπων εγγράφων.

1.2.4.6 Επιχειρησιακός έλεγχος

Ο οργανισμός επισημαίνει τις λειτουργίες και δραστηριότητες που είναι συνδεδεμένες 

με τις εντοπισθείσες σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές σε συμφωνία με την 

πολιτική, τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους. Ο οργανισμός πρέπει να 

σχεδιάσει τις δραστηριότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτές διεξάγονται κάτω από προκαθορισμένες 

συνθήκες, μέσω :

α) της καθιέρωσης και της τήρησης τεκμηριωμένων διαδικασιών για την κάλυψη 

καταστάσεων όπου η απουσία τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλίσεις 

από την περιβαλλοντική πολιτική και τους αντικειμενικούς σκοπούς και 

στόχους,

β) του καθορισμού κριτηρίων λειτουργίας στις διαδικασίες, 

γ) της καθιέρωσης και τήρησης διαδικασιών που σχετίζονται με τις εντοπίσιμες 

σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές των εμπορευμάτων και υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό και γνωστοποίησης των σχετικών 

διαδικασιών και απαιτήσεων στους προμηθευτές και συμβαλλόμενους.

1.2.4.7 Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες για τον 

προσδιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης ατυχημάτων και επειγουσών καταστάσεων 

και αντίδρασης σε αυτά, καθώς και για την πρόληψη και τον περιορισμό των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους.

Ο οργανισμός πρέπει να ανασκοπεί και να αναθεωρεί, όπου είναι απαραίτητο, τις 

διαδικασίες ετοιμότητας και αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών ή επειγουσών 

καταστάσεων.

Ο οργανισμός πρέπει επίσης, όπου είναι πρακτικά εφικτό, να δοκιμάζει περιοδικά 

αυτές τις διαδικασίες.
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1.2.5 Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες

1.2.5.1 Παρακολούθηση και μέτρηση

Ο οργανισμός θεσπίζει και διατηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες για την 

παρακολούθηση και μέτρηση, σε τακτική βάση, των βασικών χαρακτηριστικών των 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων του, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση 

στο περιβάλλον. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει την καταγραφή πληροφοριών ώστε να 

παρακολουθείται η επίδοση, καθώς και σχετικούς επιχειρησιακούς ελέγχους και 

συμμόρφωση προς τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους του οργανισμού.

Ο εξοπλισμός παρακολούθησης πρέπει να μετρονομείται και να συντηρείται, και τα 

αρχεία της εργασίας αυτής πρέπει να τηρούνται, σύμφωνα με τις διαδικασίες του 

οργανισμού.

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί τεκμηριωμένη διαδικασία για 

την περιοδική αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς την σχετική περιβαλλοντική 

νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

1.2.5.2 Μη συμμόρφωση και διορθωτική και προληπτική δράση

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες για τον καθορισμό 

των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων για τον χειρισμό και διερεύνηση της μη 

συμμόρφωσης, αναλαμβάνοντας δράση για τον περιορισμό τυχόν επιπτώσεων που 

προκλήθηκαν, και για την έναρξη και ολοκλήρωση διορθωτικών και προληπτικών 

δράσεων.

Κάθε διορθωτική ή προληπτική δράση, που αναλαμβάνεται για την εξάλειψη των 

αιτίων των πραγματικών ή δυνητικών μη συμμορφώσεων, πρέπει να είναι ανάλογη 

προς το μέγεθος των προβλημάτων και προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ο οργανισμός πρέπει να εφαρμόζει και να καταγράφει κάθε αλλαγή στις 

τεκμηριωμένες διαδικασίες που προκύπτουν από διορθωτικές και προληπτικές 

δράσεις.
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1.2.5.3 Αρχεία

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες για την 

ταυτοποίηση, διατήρηση και καταστροφή των περιβαλλοντικών αρχείων. Τα αρχεία 

αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν αρχεία εκπαίδευσης, και τα αποτελέσματα 

επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων.

Τα περιβαλλοντικά αρχεία πρέπει να είναι ευανάγνωστα, εντοπίσιμα και να 

επιτρέπουν να επισημανθεί η οικεία δραστηριότητα, προϊόν ή υπηρεσία. Τα 

περιβαλλοντικά αρχεία πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι εύκολα ανακτήσιμα και να προστατεύονται από ζημία, φθορά ή 

απώλεια. Ο χρόνος διατήρησής τους πρέπει να καθορίζεται και να καταγράφεται.

Τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται όπως ταιριάζει στο σύστημα και τον οργανισμό για 

να αποδεικνύουν την συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προκειμένου Διεθνούς 

Προτύπου.

1.2.5.4 Επιθεώρηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί πρόγραμμα(τα) και διαδικασίες 

για τη διεξαγωγή περιοδικών επιθεωρήσεων του συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης προκειμένου να:

α) προσδιορίζει εάν το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης,

1) συμμορφώνεται ή όχι προς τις σχεδιασθείσες ρυθμίσεις για την 

περιβαλλοντική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 

του παρόντος Διεθνούς Προτύπου, και

2) έχει εφαρμοστεί και διατηρείται σωστά ή όχι και

β) παρέχει στη διοίκηση πληροφορίες για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων. 

Το πρόγραμμα επιθεώρησης του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου κάθε 

χρονοδιαγράμματος, πρέπει να βασίζεται στην περιβαλλοντική σημασία της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας και στα αποτελέσματα προηγούμενων επιθεωρήσεων.

Οι διαδικασίες επιθεώρησης, προκειμένου να είναι πλήρεις, πρέπει να καλύπτουν το 

πεδίο εφαρμογής της επιθεώρησης, τη συχνότητα και τις μεθοδολογίες, καθώς επίσης 

τις ευθύνες και απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων και την σύνταξη 

εκθέσεων για τα αποτελέσματα.
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1.2.6 Ανασκόπηση από τη διοίκηση

Η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού πρέπει να ανασκοπεί, σε χρονικά διαστήματα 

που η ίδια αποφασίζει, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, για να εξασφαλίζει 

τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα αυτού. Η 

ανασκόπηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι έχουν συλλεχθεί οι απαραίτητες πληροφορίες 

που θα επιτρέψουν στη διοίκηση να προβεί στην αξιολόγηση αυτή. Η ανασκόπηση 

πρέπει να τεκμηριώνεται.

Η ανασκόπηση πρέπει να εξετάζει την πιθανή ανάγκη για αλλαγές στην πολιτική, 

στους αντικειμενικούς σκοπούς και στα άλλα στοιχεία του συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό το φως των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, της αλλαγής των συνθηκών και της 

δέσμευσης για συνεχή βελτίωση.

1.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ EMAS ΣΤΗΝ 

ΕΕ

(http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/')

Στον παρακάτω Πίνακα 1.1, παρουσιάζεται ο αριθμός των καταχωρημένων στο 

πλαίσιο του EMAS οργανισμών της ΕΕ. Είναι σημαντικό βέβαια να σημειωθεί ότι οι 

διαπιστευμένοι περιβαλλοντικοί επαληθευτές των κρατών - μελών, δεν αποστέλλουν 

την ίδια χρονική στιγμή τα στοιχεία με τους πιστοποιημένους οργανισμούς, οπότε 

είναι πιθανόν να υπάρχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις σε κάποιες χώρες.

Από τον πίνακα αυτό γίνεται φανερό ότι η Γερμανία έχει τους περισσότερους 

πιστοποιημένους οργανισμούς κατά EMAS και ακολουθούν η Ισπανία, η Αυστρία και 

η Ιταλία. Η Ελλάδα έχει δέκα πιστοποιημένες επιχειρήσεις για τις οποίες θα γίνει 

εκτενέστερη αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο. Αξιοσημείωτος είναι επίσης ο πολύ 

μικρός αριθμός επιχειρήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/'
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 : Αριθμός Πιστοποιημένων Οργανισμών της ΕΕ

(Πηγή : http://www.europa.eu.int/comm/environirient/emas/, Ενημέρωση 22-06-2004)

ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΑΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ EMAS
Γερμανία 1703
Ισπανία 376
Αυστρία 257
Ιταλία 205
Δανία 120
Σουηδία 115
Ηνωμένο Βασίλειο 73
Φιλανδία 38
Νορβηγία 37
Βέλγιο 29
Ολλανδία 28
Γ αλλία 23
Πορτογαλία 14
Τσεχία 11
Ελλάδα 10
Ιρλανδία 8
Ουγγαρία 6
Λουξεμβούργο 1
Μάλτα 1
Σλοβακία 1
Κύπρος 0
Εσθονία 0
Λετονία 0
Λιθουανία 0
Πολωνία 0
Σλοβενία 0
ΣΥΝΟΛΟ 3047

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια στατιστικά διαγράμματα τα οποία δείχνουν την 

εξέλιξη του EMAS στην ΕΕ από την εισαγωγή του έως και 31-05-2004 (Διάγραμμα 

1) και την αναλογία των πιστοποιημένων οργανισμών ανά ένα εκατομμύριο 

κατοίκους για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ (Διάγραμμα 2).

http://www.europa.eu.int/comm/environirient/emas/
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Από το Διάγραμμα 1 είναι φανερή η συνεχής αύξηση των επιχειρήσεων που έπαιρναν 

πιστοποίηση κατά EMAS από την εισαγωγή του προτύπου μέχρι και τις αρχές του 

2002, ενώ στη συνέχεια υπάρχει μία μικρή κάμψη μέχρι και τις αρχές του 2004.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 : Πιστοποιημένοι Οργανισμοί της ΕΕ κατά EMAS - Χρονική Εξέλιξη 

(Πηγή : http://www.europa.eii.int/comm/environment/emas/, Ενημέρωση 09-06-2004)

Από το Διάγραμμα 2, φαίνεται ότι η Αυστρία είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά 

ανάμεσα στις χώρες - μέλη στο ποσοστό των πιστοποιημένων οργανισμών κατά 

EMAS ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους. Ακολουθούν η Δανία, η Γερμανία, η 

Σουηδία κτλ. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών - μελών της ΕΕ 

που έχουν έστω και μία επιχείρηση πιστοποιημένη (αφού πολλές νεοεισελθείσες 

χώρες στην ΕΕ δεν έχουν πιστοποιημένους οργανισμούς). Τέλος, φαίνεται και πάλι 

αυτό που ειπώθηκε και προηγουμένως για το Ην. Βασίλειο και τη Γαλλία, οι οποίες 

βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις αφού αν και είναι πολύ μεγάλες σε πληθυσμό 

χώρες, έχουν πολύ μικρό αριθμό πιστοποιημένων κατά EMAS οργανισμών.

http://www.europa.eii.int/comm/environment/emas/
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 : Πιστοποιημένοι Οργανισμοί της ΕΕ κατά EMAS ανά 1 Εκατομμύριο 

κατοίκους

(Πηγή : http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/, Ενημέρωση 09-06-2004)

ΚΟπ ρος 
Τσεχία 

Εσθονία 
Ουγγαρία 

Λετονία 
Λιθουανία 

Πολωνία 
Σλοβενία 
Σλοβακία 

Γαλλία 
Ελλάδα 

Ηνωμένο Βασίλειο 
Πορτογαλία 

Ολλανδία 
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Λουξεμβούργο 
Μάλτα 
Βέλγιο 
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http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/
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2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Στην Ελλάδα η εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 

ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 μέσα από δειλές προσπάθειες ορισμένων 

βιομηχανικών επιχειρήσεων που είχαν τη διάθεση, την προνοητικότητα αλλά και τους 

απαραίτητους πόρους για μία ανάλογη επένδυση. Πραγματικά, μέχρι πριν από μερικά 

χρόνια, η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων από μία επιχείρηση αποτελούσε μακρόπνοο 

στόχο και για αυτό το λόγο περιοριζόταν σε αποσπασματικές ενέργειες με στόχο τη 

διατήρηση ή την επίτευξη συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία

Στις 12 Νοεμβρίου του 1998 (δηλαδή 5 χρόνια μετά τον κανονισμό 1836/93/ΕΟΚ τον 

Ιούνιο του 1993) ιδρύθηκε από την ελληνική κυβέρνηση με την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 28489/2629 (ΦΕΚ 1177/Β) η Επιτροπή EMAS ως αρμόδιος φορέας για την 

καταχώρηση των επιχειρήσεων στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και 

Ελέγχου EMAS. Υπογράφηκε επίσης η Υπουργική Απόφαση συγκρότησης της 

Επιτροπής EMAS (33910/90/7-1-1999). Η Επιτροπή EMAS συνεδρίασε για προδτη 

φορά την Πέμπτη 4 Φεβρουάριου 1999 και εξέτασε την πρώτη αίτηση καταχώρησης 

στο Σύστημα EMAS που είχε υποβάλλει ήδη από τον Μάρτιο 1998 η εταιρεία 

ετοίμου ενδύματος High Fashion S.A.1 Η επιτροπή ενέκρινε την πρώτη αυτή 

καταχώρηση.

Γενικά όμως οι ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες, που αποτελούν 

τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, δυσκολεύονταν να 

αντεπεξέλθουν στους απαιτούμενους πόρους που προέβλεπε η εφαρμογή ενός ΣΠΔ. 

Η έλλειψη βασικών υποδομών, η ανάγκη σημαντικών επενδύσεων σε τεχνολογία, η

1 Η High Fashion S.A. ιδρύθηκε το 1986 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα απασχολεί συΐ’ολικά 
32 άτομα σε τμήματα παραγωγής δειγμάτων και πατρόν. κοπής υφασμάτων, σίδερου, συσκευασίας, 
φόρτωσης και διοίκησης. Η ανάπτυξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου 
έγινε με τη βοήθεια των εταιρειών συμβούλων Alteren Ο.Ε. και ΕΥΡΩ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και η 
επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης έγινε από την εταιρεία GERLING CERT, επαληθευτή 
διαπιστευμένο στη Γερμανία.
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ανεπαρκής νομοθεσία, η "τυπική" παρακολούθηση των διαφόρων επιχειρήσεων από 

την πλευρά της Πολιτείας ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και η 

ελάχιστη προβολή των περιβαλλοντικών προβλημάτων στη χώρα μας δεν 

παρακίνησαν τις επιχειρήσεις να ασχοληθούν ουσιαστικά με την περιβαλλοντική τους 

απόδοση.

Τα τελευταία όμως χρόνια η Πολιτεία έκανε μία ουσιαστική παρέμβαση, και μέσο:» 

διαφόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων, φρόντισε να δοθεί η απαραίτητη ώθηση για 

την εγκατάσταση ΣΠΔ σε διάφορες επιχειρήσεις που ανήκουν στο βιομηχανικό τομέα 

ή στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Ακολούθησε μία έξαρση στις πιστοποιήσεις ΣΠΔ, 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή την κοινοτική οδηγία EMAS, κατάσταση που 

συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Έτσι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 100 ελληνικές 

επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της 

εγκατάστασης και πιστοποίησης ΣΠΔ από διαπιστευμένο Φορέα.

Στα πλαίσια της ενίσχυσης αυτής της τάσης το ΥΠΕΧΩΔΕ ενέταξε στο Β’ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 1994-1999, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον», 

Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 3, το έργο «Εκπόνηση πιλοτικών προγραμμάτων 

εφαρμογής του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου σε διάφορες 

κατηγορίες επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα». Σκοπός του έργου ήταν η 

ενθάρρυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα στο 

εθελοντικό Σύστημα (EMAS) βάσει του κανονισμού 1836/93/ΕΟΚ, με στόχο την 

ύπαρξη προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή τεχνικής βοήθειας στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε την πιλοτική εφαρμογή συστήματος οικολογικής 

διαχείρισης σε χώρους δραστηριοτήτων που ανήκουν σε βιομηχανικές μονάδες του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα σε 4 βιομηχανίες (Ελληνική Βιομηχανία 

Ζάχαρης, Ελληνικά πετρέλαια. Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων και Χημικές 

Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος) στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, στα Ελληνικά Πετρέλαια (πρώην ΕΑΔΑ) στη Ν Α. Δ. 

Αττικής και την Τηλεθέρμανση στη Ν.Α. Κοζάνης (Οδηγός Εφαρμογής Συστήματος 

Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)).
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Οι χώροι δραστηριοτήτων επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων με σκοπό να εξαχθούν ρεαλιστικά συμπεράσματα από 

την εφαρμογή. Στόχος του πιλοτικού προγράμματος ήταν να υπάρξει και πρακτικό 

όφελος για τις βιομηχανίες χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των μελετών.

Στη συνέχεια του Κεφαλαίου αυτού θα γίνει εκτενέστερη αναφορά για την 

προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών 

σχεδίων των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω του Γ’ΚΠΣ.

2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (EMAS)

(ΥΠΕΧΩΔΕ, http://www.minenv.gr)

Το ελληνικό μητρώο του EMAS μέχρι τον Ιούλιο 2004, περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

10 επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

πιστοποιημένο κατά EMAS :

Η SATO Α.Ε. είναι εταιρεία οργάνωσης επαγγελματικών χώρων (ανάπτυξη και 

σχεδιασμός, διαμόρφωση), παραγωγής και πώλησης επίπλων γραφείου σε ευρύ 

φάσμα εξοπλισμού. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε δύο 

εργοστασιακούς χώρους στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και στην εταιρεία απασχολούνται 

συνολικά 349 εργαζόμενοι. Η περιβαλλοντική δήλωση της εταιρείας επικυρώθηκε 

από τον κ. Η. Glenz της Gerling CERT Umweltgutachter GmbH και ο χώρος 

δραστηριοτήτων της SATO Α.Ε. καταχωρήθηκε στο σύστημα EMAS το Φεβρουάριο 

του 2001, με αριθμό καταχώρησης EL000002.

Η I.C.R. ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1992, με έδρα της εταιρείας στα 

Οινόφυτα Βοιωτίας. Το αντικείμενο της επιχείρησης είναι η παραγωγή κυλίνδρων 

βαθυτυπίας και πλακών φλεξογραφίας που χρησιμοποιούνται σε εύκαμπτα υλικά 

συσκευασίας. Η επιχείρηση κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική αγορά (60-65%) 

στοχεύοντας σε ξένες αγορές, κυρίως σε χώρες της Μ Ανατολής, της Βόρειας 

Αφρικής και των Βαλκανίων, στις οποίες διαθέτει ήδη το 15% της συνολικής της 

παραγωγής. Η περιβαλλοντική δήλωση της εταιρείας επικυροδθηκε από τον κ. Udo 

Kubitz της εταιρείας RWTUV Anlagentechnik GmbH, και ο χώρος δραστηριοτήτων

http://www.minenv.gr
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της επιχείρησης καταχωρήθηκε στο σύστημα EMAS τον Ιούνιο του 2001, με αριθμό 

καταχώρησης EL000003.

Η ΔΟΜΥΛΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. είναι εταιρεία παραγωγής και εμπορίας 

χημικών δομικών υλικών με εφαρμογή των προϊόντων της σε κατασκευαστικά έργα 

από σκυρόδεμα. Η παραγωγική μονάδα βρίσκεται σε βιοτεχνικό πάρκο στη θέση 

Χαμόμυλος του Δήμου Αχαμνών και απασχολεί συνολικά 21 εργαζόμενους. Κατόπιν 

επικύρωσης της περιβαλλοντικής δήλωσης από τον κ. Udo Kubitz της εταιρείας 

RWTUV Anlagentechnik GmbH, ο χώρος δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

καταχωρήθηκε στο σύστημα EMAS τον Ιούνιο του 2001, με αριθμό καταχώρησης 

EL000004.

Η ΕΡΓΟΤΕΞ Α.Ε. αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα στη ΒΙΠΕ 

Ηρακλείου Κρήτης και παραγωγικές διαδικασίες που αφορούν στην παραγωγή και 

πώληση διογκωμένης πολυστερίνης. Λειτουργεί με τη σημερινή νομική μορφή από το 

Δεκέμβριο του 1976. Η επιχείρηση παράγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά 

προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης, όπως μονωτικές πλάκες διαφόρων διαστάσεων 

και ποιοτήτων για κτιριακές εγκαταστάσεις, είδη γεωργικών εφαρμογών και είδη 

συσκευασίας. Κατόπιν επικύρωσης της περιβαλλοντικής δήλωσης από την εταιρεία 

Bureau Veritas Quality International Ltd, ο χώρος δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

καταχωρήθηκε στο σύστημα EMAS το Μάρτιο του 2001, με αριθμό καταχώρησης 

EL000005.

Η ΜΠΙΑΝΚΑ ΠΑΓΓΑΙΟ ΑΒΕΕ εδρεύει στην κοινότητα Γεωργιακή του Δήμου 

Παγγαίου Ν. Δ. Καβάλας και προήλθε από την μετατροπή της ΜΑΝΤΟΝΙΑ Α.Ε. που 

λειτουργεί από το 1979 με την αρχική επωνυμία ΜΑΝΤΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.. Στις 

δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται η ραφή, το πλύσιμο και η εξαγωγή 

ενδυμάτων. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 400 εργαζομένους και λειτουργεί ως 

υπεργολάβος για μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές βιομηχανίες στο χώρο της 

ένδυσης (Bianca Moden GmbH), της οποίας οι φορείς συμμετέχουν με σημαντικό 

ποσοστό στην Μπιάνκα Παγγαίο ΑΒΕΕ. Κατόπιν επικύρωσης της περιβαλλοντικής 

δήλωσης από τον Dr. Ortrun Janson-Mundel της εταιρείας TUV, ο χώρος 

δραστηριοτήτων της εταιρείας καταχωρήθηκε στο σύστημα EMAS τον Ιούλιο του 

2001, με αριθμό καταχώρησης EL000006.
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Η HQF ή Hellenic Quality Foods ΑΕΤ είναι ανώνυμος εταιρεία τροφίμων που 

προέκυψε το 1999 από την ενοποίηση των δραστηριοτήτων των εταιρειών ΑΦΟΙ 

ΜΙΜΙΚΟΥ και ΚΑΝΑΚΙ Α.Ε. Ο νέος φορέας είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία 

που παράγει και διακινεί δύο μάρκες τροφίμων με βλέψεις στην εσωτερική και 

εξωτερική αγορά. Από τα επτά (7) εργοστάσια παραγωγής, η HQF προέβη στην 

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινοτικού συστήματος EMAS για το εργοστάσιο της 

Μαγούλας, με σκοπό να εφαρμόσει αντίστοιχο σύστημα σε όλες της παραγωγικές 

μονάδες της τα επόμενα τρία χρόνια. Το εργοστάσιο Μαγούλας καταχωρήθηκε στο 

κοινοτικό σύστημα EMAS το Σεπτέμβριο του 2001, με αριθμό καταχώρησης 

EL000007, κατόπιν επικύρωσης της περιβαλλοντικής της δήλωσης από τον Dr. 

Ortrun Janson-Mundel της εταιρείας TUV.

Η SANCO Αφοί Κατσιέρη Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση, 

μεσαίου μεγέθους που παράγει μεταλλικά είδη μπάνιου. Συνεστήθη ως Α.Ε. στις 

04/01/1994 κατόπιν μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρείας Αφοί Κατσιέρη Ο.Ε.. Η 

θέση εγκατάστασης του εργοστασίου βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη του 

Κορωπίου, σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ως ζώνη ανάπτυξης επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων. Συνολικά απασχολούνται 29 υπάλληλοι ως μόνιμο προσωπικό. Τα 

προϊόντα της εταιρείας προορίζονται κυρίως για την ελληνική αγορά με ένα μικρό 

μερίδιο μόνο στο εξωτερικό, αλλά ένα από τα άμεσα επιχειρησιακά σχέδια δράσης 

είναι η δυναμική διείσδυση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά, πράγμα το οποίο 

αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά από την καταχώρησή της στο EMAS Κατόπιν 

επικύρωσης της περιβαλλοντικής δήλωσης από την εταιρεία Bureau Veritas Quality 

International Ltd, ο χώρος δραστηριοτήτων της επιχείρησης καταχωρήθηκε στο 

σύστημα EMAS το Νοέμβριο του 2001, με αριθμό καταχώρησης EL000008.

Η JMA Jewellery (Αφοί I. & Μ. ΑΘΑΝΑΣΕΡΗ) Ο.Ε. ασχολείται με την 

κατασκευή ασημένιων και χρυσών κοσμημάτων και λειτουργεί από το 1977 με έδρα 

το ΒΙΟ.ΠΑ. Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Μετά το 1996 η παραγωγή επικεντρώνεται 

κυρίως στην κατασκευή ασημένιων κοσμημάτων. Η επιχείρηση απασχολεί ένα 

ανθρώπινο δυναμικό 35 ατόμων και διαθέτει ένα δικό της δίκτυο πωλήσεων που 

αποτελείται από 4 πωλητές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, καλύπτοντας περίπου 

600 καταστήματα στην εσωτερική αγορά. Κατόπιν επικύρωσης της περιβαλλοντικής
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της δήλωσης, ο χώρος δραστηριοτήτων της επιχείρησης καταχωρήθηκε στο μητρώο 

του EMAS, τον Απρίλιο του 2002, με αριθμό καταχώρησης EL000009.

Η Κ. Π. ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ Ο.Ε. είναι εργοστάσιο επεξεργασίας πολύτιμων μετάλλων 

και λίθων. Η επιχείρηση λειτουργεί από το 1996 με έδρα τη Ν.Ραιδεστό, 

Θεσσαλονίκης και απασχολεί συνολικό αριθμό διοικητικού και εργατικού 

προσωπικού επτά (7) ατόμων. Κατόπιν επικύρωσης της περιβαλλοντικής της 

δήλωσης από την Gerling CERT Umweltgutachter GmbH, ο χώρος δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης καταχωρήθηκε στο μητρώο του EMAS, στις 10 Απριλίου 2002, υπό 

τον αριθμό EL-000010.

Η VODAFONE-PANAFON είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής 

επικοινωνίας βάσει αδείας λειτουργίας κυψελοειδούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου 

GSM και αποτελεί μέλος του Ομίλου Vodafone. Η εταιρεία απασχολεί 2400 

εργαζομένους και διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, μέσω της αλυσίδας 

καταστημάτων της Vodafone (με πάνω από 200 σημεία σε όλη την Ελλάδα) και από 

εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της. Κατόπιν επικύρωσης της περιβαλλοντικής της 

δήλωσης από τον ΕΛΟΤ Α.Ε., η εταιρεία καταχωρήθηκε στο μητρώο του EMAS, τον 

Δεκέμβριο του 2003, με αριθμό καταχώρησης EL000011.

2.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ’ΚΠΣ

(Υπουργείο Ανάπτυξης, http://www.ypan.gr)

2.3.1 Το Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” (ΕΠΑΝ) 2000-2006

(Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, http://www.ggb.gr)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) είναι μια 

ολοκληρωμένη παρέμβαση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στους τομείς 

μεταποίησης - υπηρεσιών, έρευνας και τεχνολογίας, ενέργειας, τουρισμού με στόχο 

την ενίσχυση της ποιοτικά προσανατολισμένης επιχειρηματικότητας και περίοδο 

εφαρμογής τα έτη 2000-2006.

http://www.ypan.gr
http://www.ggb.gr
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Προκειμένου να επιτευχθούν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του ΕΓΊΑΝ έχουν 

σχεδιαστεί και υλοποιούνται παρεμβάσεις, μέτρα, πράξεις και έργα στο πλαίσιο 8 

Αξόνων προτεραιότητας.

Οι άξονες αυτοί είναι οι παρακάτω:

1. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

2. Στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

3. Προοόθηση επιχειρηματικής αριστείας 

4 Τεχνολογική καινοτομία και έρευνα

5. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος - Προβολή της Ελλάδας ως 

τουριστικού προορισμού

6. Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και προώθηση της απελευθέρωσης της 

αγοράς ενέργειας

7. Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη

8. Ανθρώπινοι πόροι

Ειδικά ο Άξονας Προτεραιότητας 2, έχει στόχο την ενίσχυση της 

Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων και της Οικονομίας με βάση το τρίπτυχο 

Τεχνολογία - Επιχειρηματικότητα - Απασχόληση με παρεμβάσεις για :

> τον τεχνολογικό / οργανωτικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων,

> τη δημιουργία χρηματοπιστωτικών εργαλείων

> τη διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης της οικονομίας

> την αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών

> την προώθηση της καινοτομίας

> τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων

λ- την αύξηση των επενδύσεων στους τομείς τεχνολογικής ένταξης γνώσης

Στον παραπάνω Αξονα περιλαμβάνεται η Δράση 2.9.2 του Μέτρου 2.9, στην οποία 

προβλέπεται η ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων μεταποιητικών επιχειρήσεων 

σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) 761/2001 και (ΕΚ) 1980/2000.

Κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του αριθμού των εγκαταστάσεών της, είχε δικαίωμα 

υποβολής μίας πρότασης που να αφορά :

'y στην εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά EMAS 

(Κανονισμός (ΕΚ) 761/2001)
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> στην απόκτηση Οικολογικού Σήματος, για ένα ή περισσότερα προϊόντα 

(Κανονισμός (ΕΚ) 1980/2000)

> και στις δύο ταυτόχρονα παραπάνω περιπτώσεις

Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός επιλέξιμος για επιχορήγηση προϋπολογισμός της 

πρότασης δεν έπρεπε να ξεπερνά το όριο των 176.000 € (ευρώ) .

2.3.2 Δράση 2.9.2 «Ενίσχυση περιβαλλοντικών σχεδίων επιχειρήσεων»

(http://www.antagonistikotita.gr. Δράση 2.9.2 Οδηγός προγράμματος )

Η Δράση 2.9.2 έχει ήδη προκηρυχθεί μία φορά τον Φεβρουάριο του 2003. Ο Α’ 

Κύκλος ολοκληρώθηκε ήδη με την ένταξη των προτάσεων που πληρούσαν τα σχετικά 

κριτήρια.

Προϋπολογισμός ΕΓΚύκλου

Ο Β’ Κύκλος της Δράσης αυτής προκηρύχθηκε το Σεπτέμβριο 2003 και είχε 

προϋπολογισμό 17.726.998 €. Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται σε 8.863.499 € 

(ήτοι ποσοστό 50%) Δημόσια Δαπάνη και σε 8.863.499 € (ήτοι ποσοστό 50%) 

Ιδιωτική Συμμετοχή. Η Δημόσια Δαπάνη αναλύεται σε 65% (5.761.274 €) Κοινοτική 

Συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε 

35% (3.102.225 €) Εθνική Συμμετοχή.

Χρόνος υλοποίησης των έργων

Η διάρκεια των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης υλοποίησης του έργου μεταξύ του Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης και της επιχείρησης.

Η έναρξη των έργων ξεκινά μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η πραγματοποίηση 

δαπανών μπορεί να ξεκινά και από την ημέρα υποβολής της πρότασης από την 

επιχείρηση προς τον ΕΦΔ (Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης), με αποκλειστική ευθύνη της 

επιχείρησης.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ήταν η 19'1 Δεκεμβρίου 2003, 

μετά από παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

http://www.antagonistikotita.gr
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Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση 2.9.2 είχαν υφιστάμενες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, που βρίσκονται 

εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και των οποίων η κύρια δραστηριότητα 

εμπίπτει σε κάποιον από τους κλάδους ΣΤΑΚΟΔ-91 που υπάρχει στη σχετική 

Προκήρυξη που έχει εκδοθεί. Για να θεωρηθεί μεταποιητική, για τις ανάγκες του 

Προγράμματος, μία επιχείρηση, προϋπόθεση είναι ο κύκλος εργασιών των 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων της τελευταίας τριετίας ή των ετών για τα οποία η 

επιχείρηση έχει διαχειριστικές χρήσεις κατά μέσο όρο να υπερβαίνει τα 200.000 €. 

Επίσης, σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 

minimis) που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση την τελευταία τριετία από την 

υποβολή της πρότασης δεν έπρεπε να υπερβαίνει τα 100.000 €

Προϋπολογισμός των Έργων

Για την εισαγωγή και εφαρμογή ΣΠΔ κατά EMAS, καθώς και για την απονομή 

Κοινοτικού Οικολογικού Σήματος -ECOLABEL, ενισχύονται έργα επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού έως και 176.000 €.

Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από πόρους ΠΔΕ κατά 50% (65% Κοινοτική 

Συμμετοχή ΕΤΠΑ - 35% Εθνική Συμμετοχή) και από ίδιους πόρους των 

επιχειρήσεων που θα ενταχθούν και θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα κατά 50% 

(ιδιωτική συμμετοχή).

Η Ιδιωτική Συμμετοχή των επιχειρήσεων μπορεί να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια 

(Ιδία Συμμετοχή), είτε με ίδια κεφάλαια και Τραπεζικό Δανεισμό Ο τραπεζικός 

δανεισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού του έργου.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προτάσεων, που υποβλήθηκαν στα κατά τόπους γραφεία των 7 

ΕΦΔ σε όλους τους νομούς της χώρας, διενεργήθηκαν από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης που ορίσθηκε με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Το έργο της 

επιτροπής υποστηρίχθηκε από αξιολογητές που επίσης ορίσθηκαν με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης.
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Η διαδικασία της αξιολόγησης περιελάμβανε τα παρακάτω στάδια :

Α) Έλεγχος πληρότητας προτάσεων & Έλεγχος τήρησης γενικών και ειδικών 

προϋποθέσεων συμμετοχής

Πραγματοποιήθηκε, από τον ΕΦΔ στον οποίο κατατέθηκε η πρόταση, έλεγχος της 

πληρότητας των προτάσεων (Εντύπου Υποβολής Πρότασης, Δικαιολογητικών) και 

της τήρησης των γενικών και ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής (επιλεξιμότητα 

φορέα, στοιχεία De minimis κλπ).

Β) Έλεγχος καταλληλότητας Υπευθύνου Έργου του εξωτερικού συνεργάτη / 

εμπειρογνώμονα

Ο Υπεύθυνος Έργου του Εξωτερικού συνεργάτη / Εμπειρογνώμονα αξιολογήθηκε 

μόνο εφόσον κρίθηκε κατάλληλος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Σε 

αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίφθηκε.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επρόκειτο να υλοποιήσει την πρόταση EMAS με 

επιστήμονα από το προσωπικό της, αυτός θα έπρεπε να κριθεί κατάλληλος σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της προκήρυξης.

Γ) Αξιολόγηση - Βαθμολογία προτάσεων - Κατάταξη

Οι προτάσεις που δεν απορρίφθηκαν στα παραπάνω δύο στάδια ελέγχου, 

αξιολογήθηκαν και βαθμολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές 

βαρύτητας της προκήρυξης.

Προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 

Συνολικά 13 επενδυτικές προτάσεις από επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής 

Μακεδονίας έλαβαν το «πράσινο φως» για ένταξη στον Α’ Κύκλο της Δράσης 2.9.2. 

του ΕΠΑΝ, από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης και δράσης, για την εν λόγω 

περιοχή, ΚΈΠΑ-ΑΝΕΜ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων ανέρχεται σε 

1,9 εκατ. ευρώ και αφορούν συγκεκριμένα στην ενίσχυση μεταποιητικών 

επιχειρήσεων για την εισαγωγή και πιστοποίηση ΣΠΔ κατά EMAS (Κανονισμός ΕΚ 

761/2001) ή /και την απόκτηση Οικολογικού Σήματος Προϊόντων (Κανονισμός ΕΚ 

1980/2000). Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο σε 18 μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι 13 επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν για την
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εισαγωγή και πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS ή 

/και την απόκτηση Οικολογικού Σήματος Προϊόντων είναι οι: ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

ΑΒΕΕΑ ΔΡΟΜΕΑΣ, ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΙΑΕΙΟΣ Σ. ΔΙΑΛΙΟΣ, ΑΦΟΙ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ - ΧΡΩΜΑΛ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ, 

ΚΡΙ-ΚΡ1 ΑΒΕΕ, ΕΑΒΙΤΥΛ ΑΒΕΕ, ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, DORAL 

ΑΒΕΕ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ, ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕ - 

ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ, Α ΤΟΚΟΣ - X. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕ - Βιομηχανικά 

βαφεία - Πλυντήρια - Σιδερωτήρια «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», CHIC STROM - Ε. 

ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και ΑΦΟΙ I & Δ. ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ ΜΙΝΕΡΒΑ Βιομηχανία 

Πλεκτικής (http://www.plant-management.gr).

http://www.plant-management.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΓΚΡΙΣΗ TOY EMAS ME TO ISO 14001

3.1 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001

(Μουσιόπουλος, 2003)

Το Πρότυπο ISO 14001 εισήχθη το 1996 από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης 

(ISO) και προσδιορίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή ΣΠΔ 

(Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) σε οργανισμούς.

Η εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO 14001 δίνει σε έναν οργανισμό τη 

δυνατότητα να καθορίσει την περιβαλλοντική του πολιτική, τους περιβαλλοντικούς 

αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους του, λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές 

απαιτήσεις, καθώς και τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν 

από το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Αναλυτικότερα, οι απαιτήσεις του προτύπου 

τις οποίες πρέπει να τηρεί ένας οργανισμός ή μία επιχείρηση που δεσμεύεται να 

εφαρμόσει το ΣΠΔ δίνονται παραστατικά στο Σχήμα 3.1 που ακολουθεί.

ΣΧΗΜΑ 3.1 : Κύκλος εφαρμογής ΣΠΔ

Αρχική Εξέταση - Επανεξέταση

Παρακολούθηση και μετρήσεις 
Διορθωτικές ενέργειες 
Αρχεία
Επιθεώρηση ΣΠΔ

Επανεξετι

_>L
Περιβαλλοντική Πολιτική

Ελεγχος και Διορθωτικές ενέργειες

Σχεδιασμός
Περιβαλλοντικά θέματα 
Νομικές και άλλες απαιτήσεις 
Σκοποί και στόχοι 
Πρόγραμμα Περιβ Διαχ

Εφαρμογή και Λειτουργία
Δομή και υπευθυνότητες 
Εκπαίδευση
Περιβαλλοντική τεκμηρίωση 
Ελεγχος (εγγράφων -διεργασιών) 
Έκτακτες καταστάσεις!
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Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εφαρμογής του προτύπου ISO 14001 περιλαμβάνει τα 

εξής στάδια :

α) Περιβαλλοντική Πολιτική: ο οργανισμός καθορίζει την περιβαλλοντική του 

πολιτική η οποία αντανακλά τη δέσμευση της διοίκησής του για συμμόρφωση με την 

ισχύουσα νομοθεσία και για διαρκή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης

β) Σχεδιασμός : στο στάδιο αυτό ο οργανισμός ή η επιχείρηση δημιουργεί το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο θα υλοποιήσει την περιβαλλοντική του πολιτική. Η απαίτηση αυτή 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους στάδια :

> Περιβαλλοντικά θέματα : ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί διαδικασία 

για τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων, 

προϊόντων ή υπηρεσιών του. Επιπλέον, ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει 

ότι οι πλευρές που σχετίζονται με αυτές τις σημαντικές επιπτώσεις 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών και 

στόχων

> Νομικές και άλλες απαιτήσεις : ο οργανισμός καθιεροδνει και διατηρεί 

διαδικασία για να εντοπίζει και να έχει πρόσβαση στις νομοθετικές και άλλες 

απαιτήσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων του

> Σκοποί και στόχοι : ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί τεκμηριωμένους 

περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους σε κάθε σχετική λειτουργία και 

επίπεδο εντός του οργανισμού ή της επιχείρησης

> Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης : ο οργανισμός εγκαθιστά και 

διατηρεί πρόγραμμα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και 

στόχων.

γ) Εφαρμογή και Λειτουργία στη φάση αυτή το ΣΠΔ του οργανισμού τίθεται σε 

λειτουργία. Η απαίτηση αυτή περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

> Δομή και υπευθυνότητες: καθορίζονται οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι 

αρμοδιότητες, τεκμηριώνονται και γνωστοποιούνται προκειμένου να 

εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά την περιβαλλοντική διαχείριση

> Εκπαίδευση: εντοπίζονται οι ανάγκες εκπαίδευσης των εργαζομένων όλων 

των βαθμιδών, καθιερώνεται και διατηρείται διαδικασία για την ενημέρωση 

και ευαισθητοποίησή τους
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> Περιβαλλοντική τεκμηρίωση ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί 

πληροφορίες σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή

> Έλεγχος (εγγράφων - διεργασιών) : ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί 

διαδικασία ελέγχου των εγγράφων που απαιτούνται από το πρότυπο

> Έκτακτα περιστατικά : ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί διαδικασίες για 

τον προσδιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης ατυχημάτων και επειγουσών 

καταστάσεων και αντίδρασης σε αυτά, καθώς και για την πρόληψη και τον 

περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να συνδέονται με 

αυτές.

δ) Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες: στη φάση αυτή διεξάγονται έλεγχοι και 

πραγματοποιούνται διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση του ΣΠΔ. Η απαίτηση 

αυτή περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

> Παρακολούθηση και μετρήσεις : ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί 

τεκμηριωμένες διαδικασίες για την παρακολούθηση και μέτρηση, σε τακτική 

βάση, των βασικών χαρακτηριστικών των λειτουργιών και δραστηριοτήτων 

του, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον

> Διορθωτικές ενέργειες : ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί τεκμηριωμένες 

διαδικασίες για τις περιπτώσεις που απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες στο 

ΣΠΔ

> Αρχεία : ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες 

για την ταυτοποίηση, διατήρηση και καταστροφή των περιβαλλοντικών 

αρχείων. Τα αρχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν αρχεία εκπαίδευσης και 

αποτελέσματα επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων

> Επιθεώρηση ΣΠΔ ο οργανισμός καθιερώνει και διατηρεί πρόγραμμα και 

διαδικασίες για τη διεξαγωγή περιοδικών επιθεωρήσεων του ΣΠΔ.

ε) Ανασκόπηση από τη διοίκηση: στη φάση αυτή η ανώτατη διοίκηση του 

οργανισμού πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ανασκόπηση κι αξιολόγηση 

του ΣΠΔ.

Μία επιχείρηση πιστοποιείται κατά ISO 14001 από φορέα πιστοποίησης. Μετά από 

πρόσκληση του οργανισμού, ο φορέας πιστοποίησης στέλνει εξωτερικούς
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επιθεωρητές να επισκεφτούν τους χώρους που είναι προς πιστοποίηση και να 

ελέγξουν τη συμμόρφωση του οργανισμού με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 

14001. Εφόσον δε βρεθούν μη συμμορφώσεις, ο φορέας πιστοποίησης εκδίδει 

σχετικό πιστοποιητικό. Η πιστοποίηση του οργανισμού πρέπει να λαμβάνει χώρα 

κάθε τρία χρόνια.

Το Πρότυπο ISO 14001 είναι συμβατό με τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 

(ISO 9000). Παρόλα αυτά υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των δύο 

συστημάτων. Συγκεκριμένα η σειρά προτύπου ISO 9000 σχετίζεται με την εφαρμογή 

συστήματος ποιότητας σε μία επιχείρηση ή οργανισμό ενώ το πρότυπο ISO 14001 

εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε μία επιχείρηση ή οργανισμό. 

Ωστόσο και τα δύο συστήματα εξετάζουν τα παρακάτω σημεία :

> Πολιτική της επιχείρησης ή του οργανισμού

> Αρχική ανάλυση του συστήματος διαχείρισης της επιχείρησης ή του 

οργανισμού

> Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

> Έλεγχος αρχείων

> Τήρηση αρχείων

> Εσωτερικές επιθεωρήσεις

> Εκπαίδευση προσωπικού

> Οργάνωση της δομής

Η σειρά προτύπου ISO 9000 έχει σχεδιαστεί για να εστιάζει στις απαιτήσεις του 

πελάτη ενώ το ISO 14001 εστιάζει στις απαιτήσεις ενός ευρύτερου κοινού. Με άλλα 

λόγια απευθύνεται στους μετόχους της επιχείρησης, στο προσωπικό, στους τοπικούς 

φορείς επιθεώρησης, στις δημόσιες υπηρεσίες, στους περιβαλλοντικούς οργανισμούς, 

στα μέσα μαζικής ενημέροισης και στο ευρύ κοινό.

To ISO 14001 διαφοροποιείται από το ISO 9000 στις ακόλουθες απαιτήσεις :

> Το σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με την κείμενη περιβαλλοντική 

νομοθεσία

> Συμμορφώνεται με τις κοινωνικό-οικονομικές ανάγκες της επιχείρησης ή του 

οργανισμού

> Στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης
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> Προσδιορίζει τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης ή του οργανισμού

> Προσδιορίζει τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους της επιχείρησης ή 

του οργανισμού

> Προετοιμάζει την επιχείρηση ή τον οργανισμό για την αντιμετώπιση των 

έκτακτων περιστατικών

> Προωθεί την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι ομοιότητες μεταξύ του συστήματος ποιότητας (ISO 9000) και του συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001) καθιστούν μία επιχείρηση που έχει 

πιστοποιηθεί με ISO 9000 ικανή να εφαρμόσει με μεγαλύτερη ευκολία ένα σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, και το αντίστροφο.

3.2 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ TOY EMAS ME TO ISO 14001

To EMAS όπως και το ISO 14001, έχουν ως κοινό στόχο την εφαρμογή μιας καλά 

οργανωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης σε έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση. 

Εντούτοις μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν από κάποιους ως ανταγωνιστικά 

πρότυπα, (http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/)

Ο ανταγωνισμός των Προτύπων δεν εξυπηρετούσε σε τίποτα και σίγουρα δεν 

βοηθούσε τη διάδοση του EMAS. Η ανάγκη να συγκλίνουν τα δύο Πρότυπα είχε 

διαγνωστεί με σαφήνεια και η λύση που δόθηκε ήταν η ενσωμάτωση στο EMAS του 

ISO 14001 ως το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναπτύσσεται στα 

πλαίσια της εφαρμογής του EMAS. To EMAS που στηρίζεται στον νέο κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ.761/2001 (καταργώντας τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1836/93), διατηρεί 

αυτή τη φιλοσοφία. Με άλλα λόγια, μια επιχείρηση μπορεί να προετοιμαστεί για 

καταχώριση κατά EMAS με το να αναπτύξει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά ISO 14001 και να το εμπλουτίσει με μερικά επιπλέον στοιχεία, όπως (Μπάτος, 

2001):

> Να βεβαιωθεί ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις νομοθετικές απαιτήσεις πριν 

ζητήσει την επαλήθευση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. (Το

http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/
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ISO 14001 αρκείται στο να θέσει η επιχείρηση ως μελλοντικό στόχο την 

πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία).

> Να δώσει έμφαση στη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία 

βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης, προβλέποντας τη 

συμμετοχή τους σε ειδικές επιτροπές και όργανα που διαμορφώνονται ειδικά 

για το σκοπό αυτό.

> Να διευρύνει και να κάνει αυστηρότερο τον έλεγχο των προμηθευτών της, με 

στόχο να εξασφαλίσει ότι η πολιτική προμηθειών συνάδει με την 

περιβαλλοντική πολιτική της.

> Να προετοιμάσει, επαληθεύσει και εκδώσει την Περιβαλλοντική Δήλωση, η 

οποία θα ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για την πολιτική, τους στόχους, το 

πρόγραμμα και τις επιδόσεις της επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον.

3.3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ EMAS ΚΑΙ ISO 14001

Συχνά γίνεται λόγος για τη δυσκολία της πιστοποίησης ενός συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού EMAS. 

Θεωρείται από πολλούς ότι το ISO 14001 είναι ευκολότερο και ως προς την 

εφαρμογή του και ως προς την πιστοποίησή του. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι 

περισσότερες εταιρίες, και μεταξύ αυτών εταιρίες με ηγετικό ρόλο στην αγορά, 

αποφασίζουν να πιστοποιήσουν το σύστημα διαχείρισής τους σύμφωνα με το ISO 

14001 και όχι με το EMAS (Μεγαλόφωνος, 2003).

Βασικός στόχος του κανονισμού EMAS είναι η θέσπιση ενός διαχειριστικού 

συστήματος για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των 

οργανισμών καθώς και για την παροχή των σχετικών πληροφοριών στο κοινό και στα 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Η κυριότερη διαφορά που διακρίνει κανείς μεταξύ του EMAS και του ISO 14001 

είναι πως το πρώτο δεν επικεντρώνεται κυρίως μόνο στην εγκαθίδρυση ενός 

πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά και στην έκθεση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιδόσεων του οργανισμού στην κρίση των φορέων 

αξιολόγησης, των ενδιαφερομένων φορέων και των εργαζομένων - στόχος του
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EMAS είναι η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παρά ταύτα, οι 

ορισμοί των εννοιών στα δύο κείμενα είναι ταυτόσημοι και ο κανονισμός EMAS 

αναγνωρίζει την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα 

με τα πρότυπα του διεθνούς προτύπου ISO 14001.

Οι παρακάτω απαιτήσεις θα πρέπει να ικανοποιηθούν από έναν οργανισμό 

προκειμένου να εγκαθιδρύσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με 

τον κανονισμό EMAS. Αρχικά, ο οργανισμός οφείλει να διενεργήσει μια 

περιβαλλοντική επισκόπηση και να διερευνήσει πλήρως τις υπάρχουσες νομοθετικές 

και ρυθμιστικές απαιτήσεις. Επίσης, να εντοπίσει τις σημαντικότερες 

περιβαλλοντικές πτυχές που τον αφορούν - όρος ανάλογος με αυτόν των 

«περιβαλλοντικών θεμάτων» του ISO 14001 - καθώς και να εξετάσει όλες τις 

υφιστάμενες πρακτικές και διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η διερεύνηση και αξιολόγηση παρελθόντων συμβάντων θεωρείται δεδομένη στα 

πλαίσια του EMAS, συνοδευόμενη από την εξέταση ενός πλήρους φάσματος 

περιπτώσεων κανονικής λειτουργίας, μη κανονικής λειτουργίας και πιθανότητας 

έκτακτων περιστατικών. Στα πλαίσια της παραπάνω επισκόπησης θα εντοπιστούν οι 

βασικές σχεδιαστικοί παράμετροι για την ανάπτυξη ενός Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS.

Ειδικότερα όσον αφορά το θέμα των περιβαλλοντικών πτυχών, θα πρέπει να 

αναφερθεί εδά> πως ο κανονισμός EMAS είναι πιο αναλυτικός σε σύγκριση με το ISO 

14001, περιγράφοντας με σαφήνεια την έκταση των απαιτήσεων που αφορούν τόσο 

τις άμεσες όσο και τις έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές, καθώς αυτές θα αποτελόσουν 

αντικείμενο επιθεώρησης κατά τη διαδικασία καταχώρισης του οργανισμού. Σχετικά 

με τις μεθόδους εκτίμησης της βαρύτητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα 

κριτήρια αξιολόγησης που αναπτύσσονται από το EMAS παραπέμπουν σε μεθόδους 

ποσοτικής αξιολόγησης και κοινής διαβάθμισης των επιπτώσεων αυτών. Για τον 

εντοπισμό των έμμεσων περιβαλλοντικών πτυχών, ο κανονισμός προτρέπει την 

εξέταση παραγόντων όπως ο κύκλος ζωής του προϊόντος, οι επιχειρηματικές δράσεις, 

οι νέες αγορές, η επιλογή και σύνθεση των υπηρεσιών, οι διοικητικές αποφάσεις και 

αποφάσεις προγραμματισμού, η σύνθεση της κλίμακας των προϊόντων καθώς και οι 

διαδικασίες προμηθειών.
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Το ΣΠΔ που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του EMAS θα είναι λοιπόν βασισμένο στο 

ISO 14001 αλλά και εμπλουτισμένο με επιπρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με όλο το 

πλέγμα των δραστηριοτήτων του. Ο οργανισμός θα πρέπει λοιπόν όχι μόνο να 

επιδεικνύει μία συνεχή συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία 

συνδυασμένη με άμεση γνώση των περιβαλλοντικών συνεπειών, αλλά παράλληλα να 

προβεί σε μία διαδικασία συνεχούς επανεξέτασης και αξιολόγησης των επιδόσεών 

του με στόχο τη διαρκή βελτίωσή τους.

Στην επίτευξη του σκοπού αυτού συμβάλλει και ο θεσμός του εσωτερικού 

περιβαλλοντικού ελέγχου που περιγράφεται λεπτομερώς από το EMAS, ο οποίος και 

αποτελεί κατ’ ουσία το μοναδικό «εργαλείο» συνεχούς αυτο-αξιολόγησης των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή και 

λειτουργία του ΣΠΔ. Παρά λοιπόν τη μη σαφή αναφορά στα πλαίσια του κανονισμού 

για την ανάγκη ύπαρξης μιας τεκμηριωμένης διαδικασίας εσωτερικού 

περιβαλλοντικού ελέγχου, καθίσταται εδώ σαφές πως η έλλειψη μιας ανάλογης 

δράσης εμφανίζει ως πρακτικά αδύνατη την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του 

παραρτήματος II του κανονισμού.

Το επόμενο ειδοποιό χαρακτηριστικό του EMAS και ίσως η κυριότερη διαφορά του 

από το διεθνές πρότυπο ISO 14001, αποτελεί η ανάγκη ύπαρξης μιας 

«περιβαλλοντικής δήλωσης» με την οποία ο οργανισμός θα επιτυγχάνει την 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

και επιδόσεις του. Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής περιγράφεται με σαφήνεια στο 

παράρτημα III του κανονισμού ως ρητή υποχρέωση του οργανισμού να δημιουργήσει 

τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη ενός ανοιχτού διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Η περιβαλλοντική δήλωση του οργανισμού θα πρέπει λοιπόν να περιέχει:

1. Λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών 

του οργανισμού, χωροταξικό προσδιορισμό των εγκαταστάσεων 

(τοποθεσίες και χώροι δραστηριοτήτων) και σχέση με τυχόν μητρικό 

οργανισμό.

2. Περιβαλλοντική πολιτική η οποία καλύπτει συνολικά τον οργανισμό.

3. Λεπτομερή περιγραφή και ανάλυση όλων των σημαντικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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4. Περιγραφή όλων των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων και σύνδεσή 

τους με τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

5. Παρουσίαση των δεδομένων και στοιχείων που αποδεικνύουν την 

περιβαλλοντική επίδοση του οργανισμού, σε συνδυασμό με τους σκοπούς 

και στόχους καθώς και με τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Προαιρετική θεωρείται η χρήση των δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης 

κατά την παρουσίαση της περιβαλλοντικής επίδοσης.

6. Στοιχεία και πληροφορίες υποστηρικτικές των πληροφοριών αναφορικά 

με την περιβαλλοντική επίδοση.

7. Ονοματεπώνυμο και αριθμό διαπίστευσης του επιθεωρητή περιβάλλοντος 

και ημερομηνία επικύρωσης.

Κατόπιν της επικύρωσης της περιβαλλοντικής δήλωσης μέσω των 

κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής, καθορίζεται παράλληλα και το 

περιεχόμενο και η μορφή των πληροφοριών που διατίθενται στο κοινό. Η βασική 

προϋπόθεση πριν την έναρξη οποιασδήποτε δημοσιοποίησης ή δημοσίευσης 

αναφορικά με το EMAS είναι πως οποιαδήποτε περιβαλλοντική πληροφορία που 

φέρει το λογότυπο του EMAS, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει επικυρωθεί από τον 

επιθεωρητή περιβάλλοντος. Είναι σαφές εδώ πως γνώμονας για την εισαγωγή της 

παραπάνω πρακτικής επαλήθευσης, επικύρωσης και δημοσιοποίησης των 

περιβαλλοντικών δηλώσεων, αποτελεί η προφύλαξη των ενδιαφερομένων μερών 

από τυχόν παραπληροφόρηση και λανθασμένα συμπεράσματα. Επιπλέον, 

επιτρέπει με σαφή και αδιαμφισβήτητη εγκυρότητα την ανάδειξη εκείνων των 

οργανισμών που βελτιώνουν συνεχώς τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, 

προσφέροντας τους κατ’ ουσία ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τέλος, είναι σημαντική κι η αναφορά στις ειδικές υποχρεώσεις στις οποίες 

εμπίπτουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος αναφορικά με την πιστοποίηση ενός 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα του EMAS. 

Αυτοί θα πρέπει να επιβεβαιώσουν το βαθμό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του 

Κανονισμού όλων των θεμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι επιθεωρητές θα 

ακολουθήσουν τέσσερα βασικά στάδια στην προσπάθειά τους αυτή, 

διαπράττοντας κατά σειρά μία εξέταση των εγγράφουν του οργανισμού, μία 

επίσκεψη στο χώρο των δραστηριοτήτων καθώς και συζήτηση με το προσωπικό
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του οργανισμού, μία σύνταξη έκθεσης προς τη διεύθυνση του οργανισμού και 

τέλος, μία επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από αυτή Κατόπιν της 

επιθεώρησης αυτής και της επίλυσης κάθε μη-συμμόρφωσης, ο επιθεωρητής θα 

προχωρήσει στην επικύρωση της περιβαλλοντικής δήλωσης του οργανισμού 

τεκμηριώνοντας τη γνωμάτευσή του με βάση μία έκθεση στην οποία θα πρέπει να 

περιέχεται:

Α) η έκθεση του επιθεωρητή προς τη διεύθυνση του οργανισμού στην οποία 

αναφέρονται:

α) όλα τα θέματα που καλύφθηκαν κατά τη διαδικασία επιθεώρησης 

β) το σημείο εκκίνησης της πορείας του οργανισμού προς την εφαρμογή του 

ΣΠΔ,

γ) γενικά περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος 

Κανονισμού, και ιδίως :

- οι τεχνικές ατέλειες της μεθόδου περιβαλλοντικής ανάλυσης ή

ελέγχου ή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ή κάθε 

άλλης σχετικής μεθόδου,

- τα σημεία διαφωνίας με την προτεινόμενη περιβαλλοντική δήλωση,

καθώς και λεπτομέρειες για τις τροποποιήσεις ή προσθήκες, που 

θα έπρεπε να περιληφθούν στην περιβαλλοντική δήλωση, 

δ) η σύγκριση με την αξιολόγηση των προηγούμενων δηλώσεων και την 

αξιολόγηση της επίδοσης του οργανισμού,

Β) η τεκμηρίωση των ενεργειών που αποδεικνύουν την αποτελεσματική επίλυση 

κάθε μη συμμόρφωσης 

Γ) η επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση

Δ) όλη η βοηθητική τεκμηρίωση αναφορικά με τον προγραμματισμό και την 

τεκμηρίωση του ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, και σε συνεργασία με τον 

αρμόδιο φορέα που κάθε κράτος-μέλος έχει ορίσει, είναι πλέον εφικτή η επιτυχής 

καταχώριση του εν λόγω οργανισμού στο EMAS. Ο αρμόδιος φορέας είναι βέβαια 

αυτός που φέρει και την ευθύνη για την ικανοποίηση της βασικής απαίτησης του 

κανονισμού περί δημιουργίας τυποποιημένων, ανεξάρτητων και αμερόληπτων δομών 

και μέσων επικοινωνίας των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών με τα 

αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη.



Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια η ανωτερότητα του EMAS αναφορικά με 

το ISO 14001. Επίσης, η απόκτηση του EMAS αποβαίνει σε όφελος όλων των 

επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται όχι μόνο για την εγκαθίδρυση ενός ΣΠΔ αλλά 

παράλληλα και για μία ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας εικόνας τους 

αναφορικά με το περιβάλλον. Ακολούθως, ακόμα και οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη 

αποκτήσει πιστοποιητικό ISO 14001, έχουν να αποκομίσουν πολλά οφέλη από τη 

δημοσιοποιημένη υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον με την οποία 

εμπλουτίζεται το εταιρικό τους προφίλ κατόπιν της απόκτησης του EMAS 

(Μεγαλόφωνος, 2003).

Στον Πίνακα 3.1 που ακολουθεί φαίνονται οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα στο 

EMAS και το ISO 14001.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 : Κυριότερες διαφορές μεταξύ EMAS και ISO 14001

EMAS ISO 14001

Χαρακτηρισμός Ευρωπαϊκός κανονισμός Διεθνές πρότυπο

Εφαρμογή Στην ΕΕ Διεθνώς

Αρχική περιβαλλοντική 

ανάλυση

Υποχρεωτική Συστήνεται

Συνεχής βελτίωση Βελτίωση περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

Βελτίωση ΣΠΔ ως μέσο 

βελτίωσης των επιπτώσεων

Επικοινωνία με το 

κοινό

Περιβαλλοντική δήλωση Περιβαλλοντική πολιτική

Επαλήθευση/

πιστοποίηση

Απαιτείται επαλήθευση από τρίτο Απαιτείται πιστοποίηση

από τρίτο

Δημοσιοποίηση Μεγάλη Περιορισμένη

Πιστοποίηση/

επικύρωση

Επικύρωση ΣΠΔ και

περιβαλλοντικής δήλωσης το πολύ 

κάθε τρία χρόνια

Πιστοποίηση ΣΠΔ κάθε 

τρία χρόνια

Καταχώρηση χώρων

δραστηριοτήτων

Η καταχώρηση χώρων

δραστηριοτήτων στο σύστημα 

εποπτεύεται από κρατικούς

οργανισμούς

Δεν υφίσταται ανάλογη 

εποπτεία
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3.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY EMAS ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ME ISO 14001

(http://www.europaeu.int/comm/environment/emas/')

Οι αναθεωρήσεις που έγιναν με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.761/200Ιστό EMAS, το 

έχουν καταστήσει ευκολότερο για τους οργανισμούς που είχαν ήδη πιστοποίηση κατά 

ISO 14001. Για τους οργανισμούς αυτούς, υπάρχουν κάποια πρόσθετα βήματα που 

απαιτούνται από το EMAS, αλλά και κάποιες ελάχιστες τροποποιήσεις που πρέπει να 

γίνουν στον βασικό κορμό του ISO 14001. Στη συνέχεια λοιπόν περιγράφονται τα 

επιπλέον βήματα που πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή του EMAS από έναν 

πιστοποιημένο κατά ISO 14001 οργανισμό :

1. Αρχική περιβαλλοντική επισκόπηση : ο κανονισμός EMAS απαιτεί ότι μία 

αρχική περιβαλλοντική επισκόπηση εκτελείται για να προσδιορίσει τις 

περιβαλλοντικές πτυχές ενός οργανισμού. Παρόλα αυτά, ένας οργανισμός που 

διαθέτει πιστοποιημένο κατά ISO 14001 ΣΠΔ, δεν πρέπει να πραγματοποιήσει 

μία επίσημη περιβαλλοντική επισκόπηση αφού τα περιβαλλοντικά θέματα που 

περιγράφονται στο Παράρτημα VI του κανονισμού είναι σε πλήρη αντιστοιχία 

με αυτά του ISO 14001.

2. Περιβαλλοντική δήλωση : ο οργανισμός πρέπει να προετοιμάσει μία 

περιβαλλοντική δήλωση βασισμένη στο αποτέλεσμα του ελέγχου του ΣΠΔ. 

Πρέπει να ελεγχθεί από τον οργανισμό ότι η περιβαλλοντική δήλωση 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III και πρέπει να εξετασθεί αν 

όλα τα στοιχεία που παράγονται από το ΣΠΔ, ανάλογα με τις ανάγκες που 

εξασφαλίζει αυτό, αντιπροσωπεύονται με ένα δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο 

στην περιβαλλοντική δήλωση.

3. Έλεγχος της περιβαλλοντικής δήλωσης και της περιβαλλοντικής 

απόδοσης : Προκειμένου να επιτευχθεί η πιστοποίηση κατά EMAS, η 

περιβαλλοντική δήλωση πρέπει να επικυρωθεί ανεξάρτητα. Αυτή η 

διαδικασία θα ελέγξει ότι η περιβαλλοντική δήλωση καλύπτει τις απαιτήσεις 

του Παραρτήματος III και ότι είναι δημόσια διαθέσιμη.

http://www.europaeu.int/comm/environment/emas/


Επίσης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πρέπει να γίνουν και κάποιες 

τροποποιήσεις στο ISO 14001 ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις του EMAS :

1. Περιβαλλοντική πολιτική : To ISO 14001 περιλαμβάνει μία δέσμευση αλλά 

όχι και μία πρόβλεψη για τη συμμόρφωση του οργανισμού με τη σχετική 

περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο οργανισμός λοιπόν πρέπει να ενισχύσει τη 

δήλωση δέσμευσής του και να τη συμπεριλάβει στην περιβαλλοντική του 

πολιτική ώστε να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του 

επιδόσεων.

2. Σχεδιασμός : ο κανονισμός EMAS έχει πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις στον 

τύπο περιβαλλοντικών πτυχών που πρέπει να εξεταστούν, ενώ το ISO 14001 

είναι λιγότερο καθοδηγητικό σ’ αυτόν τον τομέα.. Ο οργανισμός πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι στο σχεδιασμό του ISO 14001 έχει εξετάσει όλα εκείνα τα 

στοιχεία που απαριθμούνται στο Παράρτημα VI του κανονισμού του EMAS. 

Επίσης, ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία της 

περιβαλλοντικής επισκόπησης που περιγράφονται στο Παράρτημα VI, έχουν 

εξεταστεί κι έχουν ενσωματωθεί όπου είναι απαραίτητο στη διαδικασία που 

απαιτεί το ISO 14001. Αν και πολλές επιχειρήσεις που διαθέτουν ISO 14001 

μπορεί να κρατούν στοιχεία των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και της 

σχετικής νομοθεσίας, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το EMAS αυτό 

είναι υποχρεωτικό.

3. Εφαρμογή : Μία από τις απαιτήσεις του EMAS είναι η ενεργή συμμετοχή του 

προσωπικού στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης του 

οργανισμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ποικίλους τρόπους π.χ. μία 

περιβαλλοντική επιτροπή, ένα βιβλίο προτάσεων, ή περιβαλλοντικοί 

αντιπρόσωποι. Ο οργανισμός πρέπει επίσης να λάβει μέτρα για να 

εξασφαλίσει ότι οποιοιδήποτε προμηθευτές και συνεργάτες του, οφείλουν να 

συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική πολιτική του.

4. Έλεγχος και διορθωτικές δράσεις : Επειδή η συχνότητα του ελέγχου δε 

διευκρινίζεται από το ISO 14001, είναι απαραίτητο από τον οργανισμό να 

καθιερώσει ένα σύστημα ελέγχου των διαδικασιών του, σύμφωνα με το
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Παράρτημα II του EMAS, δηλαδή το πολύ μέσα σε διάστημα τριών ετών. 

Εκτός από τον έλεγχο του ΣΠΔ πρέπει να ελέγχεται όχι μόνο η 

περιβαλλοντική επίδοση του οργανισμού, αλλά και η συνεχής βελτίωσή της.

5. Πιστοποίηση κατά ISO 14001 Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις 

απαιτήσεις του EMAS, το πιστοποιητικό του ISO 14001 που διαθέτει κάποιος 

οργανισμός και πάνω στο οποίο θα στηρίξει τις προσπάθειές του, θα πρέπει να 

έχει χορηγηθεί κάτω από προϋποθέσεις και διαδικασίες αποδεκτές από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3.4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ME EMAS ΚΑΙ ISO 14001

Είναι ενδιαφέρον να εξεταστεί η πορεία των ΣΠΔ στην ΕΕ αλλά και σε παγκόσμια 

κλίμακα. Έτσι, ακολουθούν κάποια διαγράμματα που μπορούν να φανούν πολύ 

χρήσιμα για την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων.

Στο Διάγραμμα 3.1, φαίνονται τα ποσοστά των πιστοποιημένων κατά ISO 14001 

οργανισμών σε παγκόσμια κλίμακα για το έτος 2003. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό με 47,14%, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν η 

Ανατολική Ασία με 35,90% και πολύ πιο πίσω βρίσκεται η Βόρεια Αμερική με 

8,20%. Επομένως διαφαίνεται η σημασία που δίνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για 

τα ΣΠΔ και την πιστοποίησή τους, σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις 

παγκοσμίως.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 Ποσοστό % πιστοποιημένων οργανισμών κατά ISO 14001 σε 

παγκόσμια κλίμακα για το 2003 (Πηγή : http://www.iso.org)

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
3,15%

ΑΦΡΙΚΗ&ΔΥΤ.ΑΣΙΑ
2,74%

ΚΕΝΤ.&ΝΟΤ. ΑΜΕΡΙΚΗ 
2,87%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ 
35,90%

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 
8,20%

ΕΥΡΩΠΗ 
" 47,14%

Στα Διαγράμματα 3.2 και 3.3 που ακολουθούν στην επόμενη σελίδα, παρουσιάζονται 

οι αριθμοί των πιστοποιημένων οργανισμών της ΕΕ τόσο για το ISO 14001 όσο και 

για το EMAS, για τον Δεκέμβριο 2003, ώστε να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες 

συγκρίσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των πιστοποιήσεων κατά 

ISO 14001 είναι 26472 οργανισμοί, ενώ για το EMAS είναι μόλις 3398 οργανισμοί, 

κάτι που δείχνει την πολύ μεγαλύτερη αποδοχή που έχει το πρώτο πρότυπο.

Στο Διάγραμμα 3.2 φαίνεται ότι πρώτη θέση κατέχει η Ισπανία με 4860 

πιστοποιημένους οργανισμούς κατά ISO 14001, δεύτερη είναι η Γερμανία με 4150, 

τρίτη η Ιταλία με 3121 και τέταρτο το Ηνωμένο Βασίλειο με 2917 οργανισμούς, ενώ 

η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση με 90 οργανισμούς.

Παράλληλα, στο Διάγραμμα 3.3 που αφορά το EMAS, οι αριθμοί είναι πολύ 

μικρότεροι για όλες σχεδόν της χώρες της ΕΕ, με πρώτη την Γερμανία με 2104 

οργανισμούς, δεύτερη την Ισπανία με 314 κτλ, ενώ η Ελλάδα είναι στη 14'1 θέση με 

10 οργανισμούς.

http://www.iso.org
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2 . Αριθμός πιστοποιημένων οργανισμών κατά ISO 14001 στην ΕΕ -

Δεκέμβριος 2003 (Πηγή : http://www.iso.org)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3 : Αριθμός πιστοποιημένων οργανισμών κατά EMAS στην ΕΕ - Δεκ

2003(Πηγή: http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas)

ΧΩΡΕΣ

http://www.iso.org
http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas
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Στη συνέχεια στο Διάγραμμα 3.4 παρουσιάζεται η πορεία των πιστοποιήσεων για το 

EMAS και για το ISO 14001 τόσο στον κόσμο συνολικά όσο και στην ΕΕ, μέσα στο 

χρονικό διάστημα από 1997 έως το 2002. Αυτό που είναι αμέσως ορατό είναι το 

γεγονός ότι το ISO 14001 είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένο όχι μόνο στην ΕΕ 

αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια το EMAS είναι πρότυπο της ΕΕ, οπότε 

είναι λογικό να μην υπάρχουν άλλοι οργανισμοί εκτός ΕΕ με τέτοια πιστοποίηση. 

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη κυρίως του ISO 

14001 μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα όπου η αύξηση των πιστοποιημένων 

οργανισμών είναι εντυπωσιακή.

Οσον αφορά το EMAS, το γεγονός ότι ο παλιότερος κανονισμός που υπήρχε μέχρι το 

2001 (ΕΟΚ 1836/1993) αφορούσε μόνο μεταποιητικές επιχειρήσεις έπαιξε κάποιο 

ρόλο στη διάδοση του προτύπου και αναμένεται να αντισταθμιστεί από τον 

αναθεωρημένο κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 που περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4 : Αριθμός πιστοποιημένων οργανισμών κατά ISO 14001 στον κόσμο, 

κατά ISO 14001 στην ΕΕ και κατά EMAS στην ΕΕ 

(Πηγή: http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas. http://www.iso.orgl

G
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Τέλος, στο Διάγραμμα 3.5 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ISO 14001 και του EMAS 

στον Ελληνικό χώρο για το χρονικό διάστημα 1996 έως και το 2003. Είναι και σε 

αυτή την περίπτωση φανερό ότι το ISO 14001 έχει μεγαλύτερη αποδοχή και από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, αφού οι αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι. Επίσης, πρέπει να 

σημειωθεί ότι είναι εντυπωσιακή η αύξηση των πιστοποιήσεων και για τα δύο 

πρότυπα μέσα στην τριετία 2000-2003.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.5 : Αριθμός πιστοποιημένων οργανισμών κατά ISO 14001 και κατά

EMAS στην Ελλάδα

(Πηγή: Μουσιόπουλος,20()3, http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas)

http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ

(http://www.elbo.gr)

4.1.1 Παρουσίαση της εταιρείας

Η μεγαλύτερη βιομηχανία 

κατασκευής ειδικών οχημάτων 

στην Ελλάδα, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(ΕΛΒΟ) ΑΒΕ ιδρύθηκε το 1972 

με την επωνυμία ΣΤΑΓΙΕΡ 

ΕΑΑΑΣ ΑΒΕ

Το 1987 μετονομάσθηκε σε ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΑΒΟ) 

ΑΒΕ, με πλήρη έλεγχο της εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο.

Τον Αύγουστο του 2000 μετά από διεθνή διαγωνισμό το 43% των μετοχών της 

εταιρείας, καθώς και το μάνατζμεντ πέρασαν στην κοινοπραξία των εταιρειών 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Μαζί με την Ελληνική Βιομηχανία Οπλων (ΕΒΟ), την Ελληνική Αεροπορική 

Βιομηχανία (ΕΑΒ) και την ΠΥΡΚΑΛ, αποτελούν τον κορμό της ελληνικής 

πολεμικής βιομηχανίας.

Τα έσοδα της επιχείρησης προέρχονται από πωλήσεις οχημάτων και ανταλλακτικών. 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η τεχνογνωσία που χρησιμοποιεί η 

ΕΛΒΟ για την παραγωγή των προϊόντων της έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με 

φημισμένους οίκους του εξωτερικού όπως η STEYR, η MERCEDES και η SCANIA. 

Η εταιρεία παράγει μόνο κατόπιν παραγγελίας και καλύπτει τις ανάγκες των ενόπλων 

δυνάμεων, των Ο Τ Α., δημόσιων οργανισμών και οργανισμών του ευρύτερου

http://www.elbo.gr
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δημόσιου τομέα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και εξαγωγική 

δραστηριότητα.

Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ προχώρησε στην πιστοποίηση του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

σύμφωνα με το σύνολο των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2000 μέσω του TLJV HELLAS, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης RWTLJV S.A. και του TLIV CERT. Ο έλεγχος γίνεται για τα 

στρατιωτικά οχήματα με κρατική διασφάλιση σειράς AQAP100

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η ΕΛΒΟ ΑΒΕ διαθέτει άρτιο 

δίκτυο εξυπηρέτησης με αποθήκες ανταλλακτικών και συνεργεία επισκευών σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στόλο κινητών συνεργείων.

Εγκαταστάσεις (Στοιχεία ΕΑΒΟ ΑΒΕ)

Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ (ΕΛΒΟ ΑΒΕ), είναι εγκατεστημένη στη 

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) και καταλαμβάνει χώρο 270.000 m2, 

εκ των οποίων τα 60.000 m2 αποτελούν την καλυμμένη επιφάνεια εγκαταστάσεων, 

αποθηκών και γραφείων. Συγκεκριμένα καταλαμβάνει ολόκληρο το γήπεδο 25 της 

Β1.ΠΕ.Θ. και κατά το ήμισυ το γήπεδο 26. Αναλυτικά η καλυμμένη επιφάνεια 

κατανέμεται ως εξής :

ΣΧΗΜΑ 4.1 : Κατανομή επιφάνειας γηπέδου ΕΛΒΟ

Συνολική έκταση : 270.000 m2

Καλυμμένη επιφάνεια : 60.000 m2

Γραφεία : 3.600 m2

Εστιατόριο : 950 m2

Αποθηκευτικοί χώροι: 21.350 m2

Αίθουσα μηχανικής κατεργασίας χυτών και γενικά 

μετάλλων :

6.250 m2

Συγκρότημα συναρμολογήσεως-παραγωγής : 26.500 m2

Λεβητοστάσια : 1.350 m2
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Ακολουθεί μια συνοπτική αναφορά και περιγραφή των κυριότερων σταδίων της 

παραγωγικής διαδικασίας στο χώρο δραστηριοτήτων της ΕΛΒΟ. Παράλληλα 

αναφέρονται και τα κτίσματα εντός των οποίων στεγάζονται παραγωγικές ή 

περιφερειακές δραστηριότητες.

Κτίριο Β2 - μηχανουργικές κατεργασίες

Οι διεργασίες διακρίνονται στα ακόλουθα τμήματα :

Τμήμα κατασκευής μικτών εξαρτημάτων κινητήρων : Κατασκευάζονται μικτά 

συγκροτήματα, όπως τροχαλίες, φτερωτές αντλιών, αντλίες, εξαρτήματα αλουμινίου, 

από εργαλειομηχανές τύπου CNC (Computer Numerical Control). Τα παραπάνω 

εξαρτήματα ελέγχονται και προωθούνται για επιφανειακή προστασία και στη 

συνέχεια παραδίδονται στις αποθήκες ως ανταλλακτικά ή στους χώρους 

συναρμολόγησης για άμεση χρήση.

Μηχανουργικές κατεργασίες κορμών κινητήρων : Ο κορμός του κινητήρα 

παραλαμβάνεται από υποπρομηθευτή και μετά από επεξεργασία αρκετών φάσεων 

παραδίδεται στη σειρά συναρμολόγησης. Τα μηχανήματα και οι ιδιοκατασκευές που 

χρησιμοποιούνται για το σύνολο των κατεργασιών ελέγχονται κατά διαστήματα στο 

μετρολογικό εργαστήριο.

Τμήμα κατασκευής μεγάλων εξαρτημάτων : Τα εξαρτήματα αυτά ελέγχονται και 

προωθούνται για συσκευασία ή προωθούνται στους χώρους συναρμολόγησης.

Κατασκευή εργαλείων-ιδιοσυσκευών : Στο τμήμα αυτό κατασκευάζονται εργαλεία 

και ιδιοσυσκευές που χρησιμοποιούνται στις διάφορες εργαλειομηχανές του 

εργοστασίου. Πριν από τη χρησιμοποίηση στην παραγωγή των παραπάνω εργαλείων 

και ιδιοσυσκευών, εφαρμόζεται διαδικασία αυστηρού ποιοτικού ελέγχου στα πρώτα 

κατασκευαζόμενα δείγματα και ανάλογα με τα αποτελέσματα το προϊόν γίνεται 

αποδεκτό ή βελτιώνεται όπου χρειάζεται.

Τμήμα μη χάνου ργικοδν μηχανημάτων CNC (Computer Numerical Control) : Αφορά 

την κατασκευή εξαρτημάτων υψηλών απαιτήσεων σε ποιότητα και ακρίβεια. Η 

δημιουργία του τμήματος οφείλεται στις απαιτήσεις κατασκευής τμημάτων του Τ/Θ 

«ΑΕΩΝΙΔΑΣ», καλύπτει όμως τις παραγωγικές απαιτήσεις όλων των προϊόντων.
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Φούρνοι θερμικών κατεργασιών : Τα προϊόντα των προηγούμενων διεργασιών 

βελτιώνονται ποιοτικά ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις του καθενός μέσω θερμικής 

κατεργασίας.

Τμήμα ειδικών συγκολλήσεων : Στο τμήμα αυτό γίνεται συγκόλληση των ελασμάτων 

υψηλής θωράκισης.

Κτίριο Β5/1 - συναρμολόγηση - επιφανειακές προστασίες - βαφές

Οι διεργασίες διακρίνονται στα ακόλουθα τμήματα :

Τμήμα κατεργασίας ελασμάτων : Εδώ γίνεται κοπή λαμαρινών και ελασμάτων με 

σύγχρονα μηχανήματα κοπής ελασμάτων με ακτίνες LASER. Επίσης 

χρησιμοποιούνται πρέσες για την παραγωγή εξαρτημάτων.

Τμήματα συναρμολόγησης πλαισίων φορτηγών και jeep : Τα τεμάχια που αποτελούν 

το πλαίσιο (ιδιοπαραγόμενα ή παραλαμβανόμενα από υποκατασκευαστές) αφού 

συναρμολογηθούν και συγκολληθούν τα επιμέρους τμήματα, προωθούνται για βαφη

Γραμμή παραγωγής λεωφορείων : Με βάση την εκάστοτε ανάγκη ικανοποίησης 

παραγγελιών, ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται για την παραγωγή μεγάλων διαστάσεων 

οχημάτων. Η συναρμολόγηση αρχίζει με την εγκατάσταση των πλαισίων της 

υπερκατασκευής και ακολουθεί η βαφή, μετά την οποία το όχημα γίνεται αποδεκτό 

εάν περάσει επιτυχώς τον ποιοτικό έλεγχο βαφής.

Τμήμα τελικής συναρμολόγησης πλαισίων φορτηγών : Στο παραπάνω τμήμα, μετά τη 

βαφή και το στέγνωμα τοποθετείται το προ-συναρμολογημένο κουβούκλιο, οι 

καλωδιώσεις και τα λοιπά ηλεκτρικά εξαρτήματα. Στη συνέχεια εκτελείται 

μακροσκοπικός και λειτουργικός έλεγχος από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου και 

σημειώνονται οι τυχόν ατέλειες.

Τμήμα τελικών συμπληρώσεων : Οι παραλείψεις που επισημάνθηκαν από τον 

ποιοτικό έλεγχο διορθώνονται και το πλαίσιο υφίσταται νέο ποιοτικό έλεγχο, ο οποίος 

εφόσον διαπιστώσει ότι το πλαίσιο πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές, το 

προωθεί στο τμήμα πωλήσεων.



Κεφάλαιο 4 : Ελληνική Βιοιιηγανία ΟΎΠΐιάτων ABE .52

Βαφείο μικροτεμαχίων : Τα μικροτεμάχια μετά την έξοδό τους από το βαφείο 

ελέγχονται και προωθούνται στην αποθήκη υλικών για διάθεση στους χώρους 

συναρμολόγησης.

Τμήμα συναρμολόγησης πυροσβεστικών οχημάτων : Συγκεντρώνονται τα πλαίσια 

των οχημάτων, οι μεταλλικές υπερκατασκευές, τα υδραυλικά συγκροτήματα και τα 

συγκροτήματα πυρόσβεσης τα οποία και συναρμολογούνται. Στη συνέχεια το πλήρες 

όχημα παραδίδεται στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου για οπτικό και λειτουργικό έλεγχο. 

Μετά το ποιοτικό έλεγχο παραδίδεται στο τμήμα τελικών συμπληρώσεων για τα 

περαιτέρω.

Τμήμα συναρμολόγησης κινητήρων και δοκιμών : Στο παραπάνω τμήμα 

προωθούνται μετά από τη μηχανουργική κατεργασία οι κορμοί και διάφορα άλλα 

εξαρτήματα του κινητήρα τα οποία συναρμολογούνται με τα εξαρτήματα που έχουν 

αγοραστεί. Μετά τη συναρμολόγησή του ο κινητήρας προωθείται στα δοκιμαστήρια 

για δοκιμή.

Τμήμα συναρμολόγησης λεωφορείου : Εκτελούνται όλες οι εσωτερικές και 

εξωτερικές επενδύσεις στο αμάξωμα του λεωφορείου. Επίσης τοποθετούνται τα 

ηλεκτρικά όργανα και οι πίνακες έως την πλήρη τελειοποίηση του οχήματος.

Κτίριο Β3/2 - Λεβητοστάσια

Λεβητοστάσιο υπέρθερμου ύδατος 

Λεβητοστάσιο θέρμανσης κτιρίου διοίκησης

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι στο χώρο δραστηριοτήτων υπάρχουν οι ακόλουθοι 

χώροι που επιτελούν ειδικές λειτουργίες : 

r Βοηθητικοί χοίροι 

r Γραφεία 

r Εστιατόρια 

r Αποθηκευτικοί χώροι

r Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
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4.1.2 Περιγραφή δραστηριοτήτων ((Στοιχεία ΕΛΒΟ ABE, http://www.elbo.gr)

Η μεγάλη κατασκευαστική εμπειρία, η τεχνολογική υπεροχή και η χρήση 

τεχνογνωσίας εταιρειών διεθνούς κύρους όπως, η MERCEDES BENZ, η 

NEOPLAN, η SCANIA, η STEYR και η MAN δίνουν την δυνατότητα στην ΕΛΒΟ 

ΑΒΕ να κατασκευάζει υψηλής ποιότητας πολιτικά και στρατιωτικά οχήματα.

Η ΕΑΒΟ ΑΒΕ με ένα ευρύ φάσμα πολιτικών οχημάτων, όπως Λεωφορεία και 

Φορτηγά, κάνει αισθητή την παρουσία της στην Ελληνική Αγορά.

Τα οχήματα της διακρίνονται για την μοντέρνα σχεδίαση, την ποιότητα των 

υλικών, την ασφάλεια και την άνεση, την οικονομία και τους φιλικούς προς το 

περιβάλλον αντιρρυπαντικούς κινητήρες.

Σημαντική είναι η προσφορά της ΕΛΒΟ ΑΒΕ και στον τομέα των στρατιωτικών 

οχημάτων. Τα υψηλής τεχνολογίας σχήματά της, εφάμιλλα των ξένων εταιρειών, 

ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες ενός σύγχρονου στρατού. Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ είναι ο 

κύριος προμηθευτής Στρατιωτικών Οχημάτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Γενικά μπορούν να διακριθούν πέντε ξεχωριστές γραμμές συναρμολόγησης οι οποίες 

αναφέρονται στη συνέχεια με τη δυναμικότητά τους :

ΣΧΗΜΑ 4.2 : Γραμμές συναρμολόγησης

r Γραμμή συναρμολόγησης τζιπ : 5 οχήματα ανά ημέρα

^ Γραμμή συναρμολόγησης άρματος : 8 οχήματα ανά ημέρα ανά μήνα

r Γραμμή συναρμολόγησης λεωφορείου : 1 όχημα ανά ημέρα

r Γραμμή συναρμολόγησης φορτηγού : 2 οχήματα ανά ημέρα

r Γραμμή συναρμολόγησης κινητήρα : 8 τεμάχια ανά ημέρα

http://www.elbo.gr
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Στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ απασχολούνται περίπου 1000 εργαζόμενοι και το 

πρόγραμμα παραγωγής της περιλαμβάνει :

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Λεωφορεία

(αστικά, υπεραστικά, ηλεκτροκίνητα, τουριστικά και 

μεταφοράς προσωπικού)

Πυροσβεστικά οχήματα

Φορτηγά γενικής χρήσης

Κινητές βιβλιοθήκες

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Οχήματα παντοδαπού εδάφους (τζιπ )

Φορτηγά ειδικών και γενικών χρήσεων

Οχήματα κοινής ωφέλειας 

(απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα κλπ.)
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OSHKOSH στρατιωτικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας

V;

Τεθωρακισμένο όχημα μάχης (ΤΟΜΑ) ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

Τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού 

(ΤΟΜΠ) ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Ρυμουλκά και ρυμουλκούμενα οχήματα, βυτιοφόρα

Πυροσβεστικά οχήματα

ΛΟΙΠΑ

Κινητά μαγειρεία

(για στρατιωτική και πολιτική χρήση)

Παγίδες κατακράτησης αιθάλης στους 

πετρελαιοκινητήρες

Ανταλλακτικά

Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ έχει τη δυνατότητα εβδομαδιαίας παραγωγής : 

r 2 αρμάτων μάχης 

r 2 λεωφορείων 

r 25 τζιπ 

r 7 φορτηγών

Ακολουθεί ένα γενικό διάγραμμα του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας, τα 

στάδια της οποίας περιγράφηκαν πιο πάνω
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ΣΧΗΜΑ 4.3 : ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατασκευή πρωτότυπου οχήματος

Τεκμηρίωση οχήματος |

Κατασκευή

εργαλείων

Παραγγελία υλικών 

συναρμολόγησης

Ιδιοπαραγωγή υλικών 

συναρμολόγησης

Κατασκευή

ιδιοσυσκευών

συναρμολόγησης

Αποθήκη υλικών Κατασκευή υποομάδων

παραγωγής συναρμολόγησης

Βαφή εξαρτημάτων και 

μερών συναρμολόγησης

Συναρμολόγηση οχημάτων

Βαφή - φινίρισμα 

Έλεγχος οχημάτων

Παράδοση οχημάτων
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Ο μηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει αναλυτικά τα ακόλουθα : 

r CNC κέντρα διάτρησης και φρεζαρίσματος 

r CNC μηχανές τόρνευσης καθέτου και οριζόντιου εργαλειοφόρου 

r κέντρο Η/Υ προγραμματισμού των κινήσεων των CNC μηχανημάτων 

^ εγκαταστάσεις βαφής τεμαχίων και οχημάτων 

r εγκαταστάσεις σκλήρυνσης μετάλλων 

r εγκαταστάσεις απολίπανσης, αποσκωρίωσης, φωσφάτωσης

4.1.3 Κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας (Στοιχεία ΕΛΒΟ ΑΒΕ)

Ποώτε£ Υλες

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση κατατάσσονται στις εξής γενικές 

κατηγορίες :

r Μεταλλικά τεμάχια (χάλυβας, αλουμίνιο, ανοξείδωτα κ.α.) 

r Πλαστικά τεμάχια (κυρίως πολυεστερικά, πολυαμιδικά κ.α.)

<«’· Χημικά διεργασιών και χρώματα 

r Ορυκτέλαια 

r Ξύλο

^ Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

r Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Επιπλέον ως εισαγωγές πρώτων υλών στην επιχείρηση πρέπει να αναφερθούν τα 

προϊόντα διατροφής για το εστιατόριο προσωπικού και τα αναλώσιμα γραφείου για 

τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Κατανάλωσιι Νερού

Η ετήσια κατανάλωση νερού, ανέρχεται σε 100.000 m3 περίπου. Η υδροδότηση του 

χώρου δραστηριοτήτων γίνεται από το δίκτυο της ΕΥΑΘ (Εταιρία Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης) και η χρήση του αφορά : 

r Τροφοδοσία νερού σε λέβητα υπέρθερμου νερού μετά από αποσκλήρυνση 

r Τροφοδοσία ψυκτικών εγκαταστάσεων 

r Τροφοδοσία πλυντηρίων (μικροτεμαχίων, οχημάτων κλπ) 

r Αοιπές χρήσεις (πλύσιμο δαπέδων, καθαρισμός φίλτρων κλπ)
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> Στους χώρους υγιεινής και καθαριότητας του προσωπικού 

r Κουζίνα και εστιατόριο

Κατανάλωση Θεριιικικ ενέονεακ

Η συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύς είναι περίπου 17.500 KW. Το καύσιμο και 

των δύο λεβητοστασίων έχει πρόσφατα αντικατασταθεί πλήρως με φυσικό αέριο. Στο 

χώρο δραστηριοτήτων λειτουργούν 2 λεβητοστάσια : 

r Υπέρθερμου νερού για χρήση στις παραγωγικές διαδικασίες 

r Θέρμανσης κτιρίου διοίκησης

Κατανάλωση Ηλεκτρικής ενέργεια£

Η μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου: 4.000.000 KWh. Η 

συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι περίπου 8.660 KW και αναλύεται ως εξής : 

Κίνηση: 7100 KW

Φωτισμός : 900 KW

Θέρμανση : 660 KW

Η κατανάλωση πρώτων υλών και η παραγωγή προϊόντων της ΕΛΒΟ ΑΒΕ που 

παρουσιάστηκε προηγουμένως, συνοψίζεται με το ακόλουθο γενικό διάγραμμα 

(Διάγραμμα 4.1) :
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4.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

(Στοιχεία ΕΛΒΟ ΑΒΕ)

4.2.1 Εισαγωγή

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα της ΕΛΒΟ ΑΒΕ εκπονείται στα πλαίσια της 

προσπάθειας καταχώρησης στο EMAS από την εταιρία, ενώ οι περιβαλλοντικές 

κατευθυντήριες γραμμές της επιχείρησης εγκρίνονται και υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της 

Επιτροπής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Σημειώνεται ότι η ευθύνη για την 

κοινοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών, εντός και εκτός της επιχείρησης, ανήκει 

στην Διεύθυνση Διοίκησης και την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Το εγχειρίδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης παρουσιάζει τις σχετικές με το 

περιβάλλον διαδικασίες και επιμερίζει ευθύνες και αρμοδιότητες. Εκδίδεται και 

αναθεωρείται από την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης η οποία και τηρεί 

πίνακα διανομής ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση σε ότι αφορά τις 

αναθεωρήσεις του εγχειριδίου.

4.2.2 Αξονες δράσης

Το συνολικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα της ΕΑΒΟ ΑΒΕ έχει επιμεριστεί στους 

παρακάτω δέκα άξονες δράσης.

I. Σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων

Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη συστήματος αναλυτικής 

καταγραφής δεδομένων που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων της επιχείρησης και θα βοηθά στη λήψη αποφάσεων για περαιτέρω 

δράσεις ή επενδύσεις.

Είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ΕΛΒΟ ΑΒΕ, η ύπαρξη ακριβούς αρχείου 

καταναλώσεων των πόρων της. Επίσης, η ύπαρξη στοιχείων για την αποδοτικότητα 

των υφιστάμενων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών είναι ουσιαστικής σημασίας, αφού 

έτσι μπορούν και να επιλεγούν λύσεις και βελτιώσεις.
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Τα μεγέθη τα οποία έχουν επιλεγεί ως αντικείμενα καταγραφής είναι: 

r Εκπομπές αερίων ρύπων από τους λέβητες 

r Ποιοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων διεργασιών 

^ Ποσότητα υγρών αποβλήτων από ανθρώπινες δραστηριότητες 

r Ποσότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος που παράγεται από την 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

^ Ποσότητες ανά είδος στερεών απορριμμάτων διεργασιών 

^ Κατανάλωση ενέργειας ανά κύριο καταναλωτή 

r Κατανάλωση νερού ανά κύριο καταναλωτή 

r Θόρυβος

r Καταγραφή των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων επικίνδυνων χημικών υλών.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρώνονται, θα συγκρίνονται με τα αναμενόμενα βάσει 

των τεχνικών χαρακτηριστικών και των παραμέτρων λειτουργίας των διεργασιών 

ώστε να εντοπίζονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις και φυσικά θα επισημαίνουν 

αδύνατα σημεία ή επικίνδυνες καταστάσεις. Παράλληλα θα αποτελούν εργαλείο 

σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, ενώ θα τεκμηριώνουν και την απόδοση του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Υπεύθυνη για τη διενέργεια των μετρήσεων είναι η Επιτροπή Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης και Επεκτάσεων, η οποία 

τηρεί τα σχετικά αρχεία και ενημερώνει τη διοίκηση για τα αποτελέσματα. Αποτελεί 

υποχρέωση των άλλων διευθύνσεων ή τομέων στην ευθύνη των οποίων ανήκουν οι 

συσκευές ή εγκαταστάσεις στις οποίες γίνονται οι μετρήσεις, να παρέχουν κάθε 

δυνατή βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος μετρήσεων, ενώ οφείλουν να 

ενημερώνονται για τα αποτελέσματα και να λαμβάνουν μέτρα όταν κρίνεται 

απαραίτητο.

II. Επικοινωνιακή πολιτική

Κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης 

και η ενημέρωση του κοινού. Η νέα διαδικασία προβλέπει τη σύνταξη ετήσιων 

περιβαλλοντικών εκθέσεων οι οποίες θα δημοσιοποιούνται και θα περιέχουν στοιχεία 

σχετικά με την πολιτική της ΕΛΒΟ ΑΒΕ και συγκριτικά στοιχεία των
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περιβαλλοντικών επιδόσεών της. Παράλληλα έκτακτες ανακοινώσεις θα εκδίδονται 

όταν αυτό απαιτείται από τις εξελίξεις, ή μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος τρίτων.

III. Βελτίωση των εκπομπών λεβήτων

Επιδιωκόμενος στόχος είναι η μείωση εκπεμπόμενων ΝΟΧ , SO2 , CO2 και στερεών 

σωματιδίων κατά 50%, 100%, 20% και 50%, αντίστοιχα. Προς επίτευξη των 

παραπάνω, απαιτείται η πλήρης αντικατάσταση των καυσίμων στους λέβητες του 

εργοστασίου με φυσικό αέριο. Πέρα από τη βελτίωση της ποιότητας των 

εκπεμπόμενων ρύπων αναμένονται σημαντικά οφέλη από τη μείωση της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τη μείωση του κόστους συντήρησης και τη 

μείωση του καθαρού κόστους καυσίμου.

IV. Ελάττωση εκπομπών VOC (Πτι^τικών οργανικών ενώσεων)

Γενικά η μείωση των VOC αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία για την 

ΕΛΒΟ ΑΒΕ και γι αυτό το λόγο θα γίνεται συνεχής προσπάθεια και ενημέρωση με 

στόχο βελτιώσεις σε επίπεδο Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας. Η κύρια πηγή 

εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων είναι τα βαφεία οχημάτων και 

μικροτεμαχίων. Βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των εκπομπών VOC είναι η 

δημιουργία ενός μαθηματικού μοντέλου εκτίμησης (ποιοτικής και ποσοτικής) των 

εκπομπών ή δειγματοληψία με τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας. Για την 

επίτευξη του στόχου, πρόκειται να παραγγελθούν νέοι βαφικοί θάλαμοι με φίλτρα 

νέας τεχνολογίας και βελτιωμένα στοιχεία εκπομπών.

V. Διαχείριση σαπουνελαίων

Η μείωση του προς επεξεργασία όγκου σαπουνελαίων και η ανάκτηση ποσότητας 

ορυκτελαίων θα αποτελόσουν ουσιαστικές βελτιώσεις της λειτουργίας της 

επιχείρησης. Εκτιμάται κατ’αρχήν ότι με βάση τη μηνιαία παραγωγή περίπου 4m3 

σαπουνελαίων θα μπορούσε να ανακτηθεί μια ποσότητα ορυκτελαίου 60-70 λίτρα.

VI. Μείωση κατανάλωσης νδατος

Έχει βρεθεί ότι υπάρχει υπερκατανάλωση νερού στις ανθρώπινες δραστηριότητες 

(εστιατόριο, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής). Οριστικά συμπεράσματα δεν έχουν 

εξαχθεί, εκτιμάται όμως ότι η υπερκατανάλωση οφείλεται σε τρεις βασικές αιτίες: 

απώλειες δικτύου, παρατεταμένη χρήση, αμέλεια στο κλείσιμο των παροχών. Οι
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προτεινόμενοι τρόποι διόρθωσης είναι οι τεχνικές παρεμβάσεις στο δίκτυο και η 

ενημέριυση του προσωπικού.

VII. Διαχείριση υγρών αποβλήτων

Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων υγρών 

αποβλήτων και η εξέταση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης νερού (σε διεργασίες ή 

βοηθητικές εργασίες). Θα επανεξετασθούν οι μέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης των 

υγρών αποβλήτων στη βάση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων. Επίσης, σε κάθε 

περίπτωση θα γίνουν προσπάθειες να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της υφιστάμενης 

εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην 

παραγωγή, διαχείριση και διάθεση της χημικής λάσπης που προκύπτει από τα νερά 

διεργασιών.

VIII. Διαχείριση στερεών απορριμμάτων

Προβλέπεται η μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, η αύξηση των 

ανακυκλούμενών ποσοτήτων και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης της χημικής 

λάσπης. Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης :

r απορριμμάτων διεργασιών (ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά κλπ) 

r οργανικών απορριμμάτων (εστιατόριο προσωπικού) 

r- απορριμμάτων γραφείων 

r χημικής λάσπης και επικίνδυνων αποβλήτων.

IX. Έρευνα και ανάπτυξη

Θα επιδιωχθεί η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των παραγόμενων 

οχημάτων και κινητήρων. Για το λόγο αυτό, η ΕΛΒΟ ΑΒΕ προτίθεται να επιδιώξει 

συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις με στόχο την υλοποίηση 

ερευνητικών ή πιλοτικών προγραμμάτων για την ελάττωση των εκπεμπόμενων ρύπων 

από τα οχήματα τα οποία κατασκευάζει. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να αφορούν 

στη βελτίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας των κινητήρων, τη χρήση 

εναλλακτικών καυσίμων κλπ.

X. Ανάλυση Κύκλου Ζωής

Στόχος της επιχείρησης είναι η εισαγωγή τεχνικών ανάλυσης κύκλου ζωής ως 

εργαλείων σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.
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4.2.3 Οργάνωση και προσωπικό

Η κεντρική ευθύνη για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

ανήκει αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΟ ΑΒΕ, όπως περιγράφεται 

πλήρως στο κείμενο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της επιχείρησης. Είναι σαφές ότι 

η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική πολιτική και η προστασία του περιβάλλοντος 

εν γένει αποτελούν υποχρέωση του κάθε εργαζόμενου.

Για να επιτευχθεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του ΣΠΔ η διοίκηση της ΕΛΒΟ ΑΒΕ 

προχώρησε στη σύσταση μιας διοικητικής δομής αρμόδιας και υπεύθυνης για τα 

θέματα περιβάλλοντος, την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Μερικά από τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ΕΠΔ είναι να :

r Σχεδιάζει και αναπροσαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

r Ελέγχει την τήρηση της νομοθεσίας και την επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων μέσω του συστήματος καταγραφής δεδομένων 

r Ενημερώνει τη διοίκηση για την πρόοδο του προγράμματος και εισηγείται πιθανές 

αλλαγές στην περιβαλλοντική πολιτική 

r Ελέγχει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις παραγωγικές μεθόδους των 

προμηθευτών και συνεργατών

r Εκπονεί, υλοποιεί και παρακολουθεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

προσωπικού

r Εισηγείται αλλαγές σε παραγωγικές μεθόδους και διαδικασίες 

r Συντάσσει τις περιβαλλοντικές δηλώσεις της επιχείρησης

^ Χειρίζεται όλα τα θέματα ενημέρωσης τρίτων για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 

της επιχείρησης

Ο πρόεδρος της επιτροπής είναι και ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της 

ΕΔΒΟ ΑΒΕ. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία της και είναι

^ Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου

r Υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφάλειας

^ Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Επεκτάσεων
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Υπεύθυνοι για την τήρηση των προβλεπομένων από το Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης είναι οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και τομέων.

Το λειτουργικό οργανόγραμμα της ΕΛΒΟ ΑΒΕ μετά από την προσθήκη της 

Επιτροπής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρουσιάζεται στην επόμενη σελίδα στο 

Σχήμα 4.4.

(Εικόνα από το χώρο παραγωγής της ΕΛΒΟ ΑΒΕ)
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4.2.4 Παρακολούθηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ένας από τους βασικούς στόχους της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης της ΕΛΒΟ ΑΒΕ είναι η τήρηση των ορίων και διατάξεων της 

υφιστάμενης εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και η προσπάθεια για 

συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης, όπως προστάζει 

το EMAS. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε αρχείο περιβαλλοντικής νομοθεσίας, το 

οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων στις οποίες εμπίπτει η λειτουργία της 

και ισχύουν για την ευρύτερη περιοχή. Το αρχείο καλύπτει, με αύξουσα χρονολογική 

σειρά, την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, παρουσιάζοντας τις διατάξεις 

κατηγοριοποιημένες σε επτά ενότητες :

r Γενικά Θέματα (διατάξεις γενικής φύσεως και ενδιαφέροντος και διατάξεις 

σχετικές με την κατανομή αρμοδιοτήτων)

r Προστασία και Διαχείριση Υδάτων (διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας 

και όροι διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων) 

r Στερεά απόβλητα (διατάξεις που ρυθμίζουν τους τρόπους και όρους συλλογής και 

διάθεσης των στερεών αποβλήτων)

r Τοξικά - Επικίνδυνα Απόβλητα (ορίζομαι οι επικίνδυνες ουσίες και τα επιτρεπτά 

όρια για τη διάθεσή τους)

r Ατμοσφαιρική Ρύπανση (διατάξεις για τις οριακές τιμές αερίων ρύπων και τις 

προδιαγραφές για τα χρησιμοποιούμενα είδη καυσίμων) 

r Θόρυβος (διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους λόγω 

θορύβου και τα ανώτατα επιτρεπτά όρια θορύβου) 

r Φυσικό Περιβάλλον (οι διεθνείς συνθήκες για την προστασία των υγροτόπων και 

υγροβιότοπων, της άγριας ζωής και της βιοποικι/.ότητας) 

r Ασφάλεια και υγιεινή (σχετικά με βιομηχανικούς κινδύνους, πυροπροστασία)

Η τήρηση και η ενημέρωση του αρχείου νομοθεσίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη 

της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΠΔ). Επίσης, ευθύνη της ΕΠΔ είναι η 

ενημέρωση των Διευθύνσεων και Τομέων σχετικά με διατάξεις που αφορούν τις 

δράστηριότητές τους.
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4.2.5 Προμήθεια, αποθήκευση και διαχείριση πρώτων υλών

Οι εισαγωγές πρώτων υλών και υλικών στην ΕΛΒΟ ΑΒΕ διακρίνονται στις 

παρακάτω πέντε βασικές κατηγορίες :

r Χημικά προϊόντα (διαλύτες, καύσιμα, χρώματα, απορρυπαντικά) 

r Ηλεκτρομηχανολογικός παραγωγικός εξοπλισμός και έτοιμα τμήματα προϊόντων 

(κινητήρες, εξαρτήματα οχημάτων, συσκευές και μηχανήματα διεργασιών) 

r Αδρανή υλικά (τεμάχια ή αμορφοποίητοι όγκοι ξύλου, μετάλλων και πλαστικών) 

r Είδη γραφείου (χαρτί, μελάνια, μηχανές γραφείου, έπιπλα)

^ Διάφορα (υλικά προσωπικού, τρόφιμα καντίνας)

Οι παραπάνω κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά φθίνουσα σειρά 

επικινδυνότητας, αποτελούν τη βάση για την εφαρμογή των διαδικασιών έγκρισης 

προμήθειας, παραλαβής, αποθήκευσης και διαχείρισης των προδτων υλών και υλικών 

που εισέρχονται στο χώρο δραστηριοτήτων της ΕΑΒΟ ΑΒΕ.

Οι κύριοι στόχοι του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης όσον αφορά στην 

προμήθεια πρώτων υλών επικεντρώνονται στην επιλογή των λιγότερο επιβλαβών 

υλικών και υλών τόσο από περιβαλλοντική σκοπιά όσο και από τη σκοπιά της 

υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης, σημαντικά στοιχεία είναι η αύξηση της χρήσης 

ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών, η αντικατάσταση επικίνδυνων και 

τοξικών ουσιών, όπου είναι εφικτό και τέλος η επιλογή προμηθευτών και 

υπεργολάβων, οι οποίοι αποδεικνύουν περιβαλλοντική φροντίδα στις διαδικασίες 

τους.

Η ευθύνη για την προμήθεια πρώτων υλών ανήκει στη Διεύθυνση Προμηθειών, η 

οποία ενεργεί με βάση συμβουλευτική γνωμοδότηση των αιτούντων την προμήθεια 

Διευθύνσεων ή Τμημάτων και της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η οποία 

εκφέρει γνώμη από κοινού με τον Υπεύθυνο Υγιεινής και Ασφάλειας

Στη συνέχεια παρουσιάζεται σχηματικά η διαδικασία που ισχύει στη λήψη απόφασης 

για την προμήθεια πρώτων υλών και υλικοδν στην ΕΑΒΟ ΑΒΕ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 : Διαδικασία λήψης αποφάσεων για την προμήθεια πρώτων υλών
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4.2.6 Εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού

Η ανάγκη για το σχεδίασμά και την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του προσωπικού προκύπτει και ως τυπική απαίτηση από τον 

κανονισμό EMAS, αλλά και ως ουσιαστική απαίτηση προκειμένου να εφαρμοστεί το 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η επιτυχής εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προϋποθέτει να 

έχει γίνει σωστός σχεδιασμός, αλλά και να υπάρχει συνεργασία των εργαζομένων από 

το διοικητικό επίπεδο μέχρι διακεκριμένες θέσεις εργασίας, ανάλογα φυσικά και με 

το ακριβές αντικείμενο κάθε θέσης.

Οι δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης κινούνται σε δύο άξονες : 

r Ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική, το 

πρόγραμμα και τους στόχους. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ειδικότερη 

ενημέρωση σχετικά με θέματα που επηρεάζουν, ή στα οποία πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή κατά την καθημερινή τους εργασία, είτε διότι αποτρέπουν τη
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δημιουργία κινδύνων είτε διότι αποτελούν τμήμα του υλοποιούμενου 

προγράμματος.

r Συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδίασμά του συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και την εκπόνηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων

Και οι δύο άξονες είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί, καθώς είναι προφανές ότι όπως και 

οποιοδήποτε διαχειριστικό σύστημα, έτσι και η περιβαλλοντική διαχείριση, δεν είναι 

δυνατό να εφαρμοστεί με τρόπο ολοκληρωμένο και αποδοτικό χωρίς τη συμμετοχή 

και τη συνεργασία του συνόλου των εργαζομένων μιας επιχείρησης.

Τα βασικά αποτελέσματα στα οποία στοχεύει η πολιτική ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης είναι :

r Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

r Πλήρης ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την έννοια της

περιβαλλοντικής διαχείρισης

r Πλήρης ενημέρωση σχετικά με την πολιτική, το πρόγραμμα και τους στόχους 

της επιχείρησης

r Ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων τόσο στην υλοποίηση του

προγράμματος όσο και στη μελλοντική αναπροσαρμογή του 

r Κατανόηση της υποχρέωσης να τηρούνται οι επιπλέον διαδικασίες που 

προβλέπει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

r Παρουσίαση κινήτρων για την ενίσχυση της προσπάθειας των εργαζομένων 

r Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εργαζομένων

Οι δράσεις κατάρτισης στην ΕΛΒΟ ακολουθούν τέσσερις διαφορετικές 

κατευθύνσεις:

r Ανακοινώσεις προς το προσωπικό 

r Διαλέξεις σε ομάδες εργαζομένων 

r Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

r Παρακολούθηση των δράσεων κατάρτισης από εξωτερικούς φορείς και 

συμμετοχή σε αυτές στελεχών της εταιρείας, ανάλογα με το αντικείμενο.
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Υπεύθυνη για τη θεματολογία και τη μεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων 

ενημέρωσης και κατάρτισης είναι η Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε 

συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διοίκησης και Προσωπικού.

4.2.7 Επιχειρησιακός έλεγχος

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος αποτελεί την καρδιά του συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη της 

περιβαλλοντικής δήλωσης της επιχείρησης, για την αξιολόγηση του ΣΠΔ και την 

προετοιμασία της επιχείρησης για επαλήθευση μέσω εξωτερικού ελέγχου.

Το ΣΠΔ της ΕΛΒΟ ΑΒΕ προβλέπει δύο ειδών εσωτερικούς ελέγχους: 

r Έλεγχο διεργασιών και δεδομένων

r Έλεγχο των παραμέτρων εφαρμογής του ΣΠΔ (τήρηση διαδικασιών, οδηγιών 

εργασίας, τεκμηρίωσης, πορεία υλοποίησης και επίτευξης στόχων)

Ο έλεγχος διεργασιών και δεδομένων εκτελείται με βάση συγκεκριμένη συχνότητα η 

οποία διαφέρει ανάλογα με το μετρούμενο μέγεθος. Τα αποτελέσματα του 

καταχωρούνται σε σχετικό ημερολόγιο το οποίο αποτελεί εργαλείο για την απόδειξη 

της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, την εξέλιξη των δεικτών που σχετίζονται με 

περιβαλλοντικούς στόχους, την αναθεώρηση του περιβαλλοντικού προγράμματος και 

την αξιολόγηση του ΣΠΔ.

Ο έλεγχος του ΣΠΔ γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και στοχεύει τόσο στο 

έλεγχο εφαρμογής των προβλεπομένων διαδικασιών, όσο και στην προσαρμογή του 

ΣΠΔ στα πραγματικά δεδομένα της καθημερινής εργασίας μέσα στην επιχείρηση. 

Τμήμα του ελέγχου είναι η συγκεντρωτική αξιολόγηση των δεδομένων του ελέγχου 

διεργασιών ως προς την πρόοδο του περιβαλλοντικού προγράμματος και την πορεία 

επίτευξης των στόχων.

Προβλέπεται επίσης η διεξαγωγή έκτακτων περιβαλλοντικών ελέγχων, στο σύνολο ή 

σε τμήματα του χώρου δραστηριοτήτων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.



Έλεγχος διεργασιών και δεδομένων

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκεντρώνονται πρωτογενώς σε φύλλα 

μετρήσεων από τους κατά περίπτωση υπεύθυνους και παραδίδονται εντός της ίδιας 

ημέρας στην ΕΠΔ, η οποία έχει την ευθύνη της αξιολόγησής τους και καταχώρησης 

στο σχετικό ημερολόγιο. Τα φύλλα μετρήσεων διατηρούνται σε αρχείο για διάστημα 

ενός χρόνου και στη συνέχεια καταστρέφονται με ειδικό πρωτόκολλο καταστροφής. 

Η ΕΠΔ υποβάλλει προς τη Διοίκηση εβδομαδιαία έκθεση αποτελεσμάτων στην οποία 

επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις από τα νομοθετημένα ή τα επιθυμητά όρια.

Συνοπτικά τα υπό παρακολούθηση μεγέθη και οι υπεύθυνοι των μετρήσεων είναι :

Αέριοι ρύποι

Καυσαέρια λεβητοστασίων: Δ/νση Συντήρησης και Επεκτάσεων

Αερολύματα χώρων βαφής και ξήρανσης: Τομέας Βαφείου

Αναθυμιάσεις λουτρών μικροτεμαχίων: Τομέας Βαφείου

Σκόνη κοπής μεταλλικών και πλαστικών τεμαχίων: Τομέας Μηχανουργικών Κατεργασιών 

& Υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφαλείας

Αερολύματα θέσεων συναρμολόγησης: Αντίστοιχα Τμήματα & Υπεύθυνος 

Υγιεινής και Ασφάλειας

Υνρά απόβλητα

Βαφεία πλαισίων οχημάτων και μικροτεμαχίων: Τομέας Βαφείου

Πλυντήρια κουβουκλίων, εξαρτημάτων, κινητήρων 

και μικροτεμαχίων:

Τομέας Βαφείου

Μπάνια μικροτεμαχίων: Τομέας Βαφείου

Λύματα χώρων υγιεινής προσωπικού και 

εστιατορίου:

Δ/νση Συντήρησης και Επεκτάσεων

Χρησιμοποιούμενα σαπουνέλαια: ΕΠΔ, Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας 

και Ποιοτικού Ελέγχου
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Στερεά απορρίμματα

Κομμάτια και ρινίσματα μετάλλων, ξύλα, χαρτιά, 

πλαστικά υπολείμματα της παραγωγικής

διαδικασίας:

Δ/νση Συντήρησης και Επεκτάσεων

Χημικές λάσπες (προκαθιζήσεις νερού λουτρών και 

βαφικών θαλάμων):

Τομέας Βαφείου

Αφυδατωμένη λάσπη εγκατάστασης επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων:

Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας και 

Ποιοτικού Ελέγχου

Απορρίμματα προσωπικού και γραφείων: Δ/νση Συντήρησης και Επεκτάσεων

Θόρυβος

Μηχανουργικές κατεργασίες:
------- ------------------------------------- -------------- 1

Υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφάλειας

Συναρμολόγηση οχημάτων: Υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφάλειας

1 Μετακινήσεις οχημάτων: Υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφάλειας

Ηλεκτρική ενέργεια

Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις: Δ/νση Συντήρησης και Επεκτάσεων

Μηχανήματα και κατασκευές: Προϊστάμενοι Τμημάτων

Νερό

Χώροι υγιεινής προσωπικού, κοινόχρηστες χρήσεις: Δ/νση Συντήρησης και Επεκτάσεων

Νερό διεργασιών: Αντίστοιχοι Τομείς

Περιβαλλοντικός έλεγχος

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος προβλέπει το σχηματισμό ομάδας ελεγκτών και τον 

ορισμό του επικεφαλής. Η ομάδα συγκροτείται κατά περίπτωση με απόφαση της 

Διοίκησης και τα μέλη της επιλέγονται από το μητρώο ελεγκτών που έχει 

δημιουργήσει η επιχείρηση. Στην ομάδα είναι δυνατό να συμμετέχουν και εξωτερικοί 

ελεγκτές σύμβουλοι.
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Ο έλεγχος περιλαμβάνει συνεντεύξεις, επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας, των 

αρχείων του ΣΠΔ και συνολική αξιολόγηση των δεδομένων του συστήματος 

καταγραφής και παρακολούθησης. Ελέγχεται επίσης η συμμόρφωση με τα 

προβλεπόμενα από το ΣΠΔ και γίνεται σύγκριση με τα αντίστοιχα προηγούμενων 

ελέγχων.

Η ομάδα ελεγκτών αρχικά θέτει τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις της υπόψη 

των Διευθυντών και των Τομεαρχών, στα θέματα που τους αφορούν, και στη 

συνέχεια συντάσσει την τελική έκθεση προς τη Διοίκηση. Η τελική έκθεση περιέχει 

το σύνολο των συμπερασμάτων και παρατηρήσεων που προέκυψαν από τον έλεγχο, 

την αξιολόγηση του ΣΠΔ και της πορείας επίτευξης των στόχων και τέλος εισηγείται 

πιθανές αλλαγές και βελτιώσεις.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν σημαντικές δυσλειτουργίες του ΣΠΔ, κυρίως σε 

ότι αφορά την εφαρμογή διαδικασιών και τη συμμόρφωση με οδηγίες εργασίας, η 

ομάδα ελέγχου προτείνει να πραγματοποιηθεί έκτακτος ολικός ή μερικός έλεγχος 

μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Έκτακτος έλεγχος προβλέπεται και για τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρούνται, σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και 

όχι μετά από έλεγχο, δυσλειτουργίες του ΣΠΔ ή σημαντικές αποκλίσεις παραμέτρων 

από όρια και προδιαγραφές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΥ ΚΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY EMAS

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάπτυξη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σε έναν 

οργανισμό πρέπει να αρχίσει από την κορυφή της πυραμίδας, δηλαδή τη Διοίκηση 

του οργανισμού. Η Διοίκηση λοιπόν πρέπει να έχει πειστεί για τα οφέλη της 

εφαρμογής ενός ΣΠΔ και να έχει ενημερωθεί για τον τρόπο υλοποίησής του, καθώς 

και για την αναγκαιότητα της καταχώρησής του στο EMAS. Από τη στιγμή που η 

Διοίκηση έχει αποδεχθεί ότι η απόκτηση του EMAS είναι απαραίτητη για την 

περιβαλλοντική επίδοση αλλά και το επιχειρηματικό προφίλ του οργανισμού, πρέπει 

να γίνουν κάποια βήματα για τον επιτυχή σχεδίασμά και την εφαρμογή του EMAS 

στον οργανισμό.

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2000 / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2001 / 

Μουσιόπουλος, 2003 / Καραγιαννίδης, 2004 / http://www.emas.org.uk /

http ://www. europa. eu. int/comm/environment/emas/l και την απόκτηση πολύ 

χρήσιμων στοιχείων από την πορεία της ΕΔΒΟ ΑΒΕ προς την καταχώρηση στο 

EMAS, παρουσιάζονται στη συνέχεια τα απαραίτητα στάδια - βήματα που πρέπει να 

γίνουν από έναν οργανισμό για να μπορέσει να εισάγει ένα ΣΠΔ κατά EMAS

5.2 ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε πρώτη φάση, η Διοίκηση πρέπει να ορίσει ένα εκπρόσωπό της που θα είναι 

υπεύθυνος για το συντονισμό των ενεργειών ανάπτυξης του ΣΠΔ. Ο εκπρόσωπος 

αυτός θα πρέπει να έχει καλή γνώση του οργανισμού, τα απαραίτητα διαχειριστικά 

προσόντα και τον απαιτούμενο χρόνο για να ασχοληθεί με τις νέες αρμοδιότητες του. 

Ο Υπεύθυνος πρέπει να προετοιμάσει ένα προκαταρκτικό προϋπολογισμό και ένα 

χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του ΣΠΔ (Στοιχεία από ΕΔΒΟ ΑΒΕ).

http://www.emas.org.uk
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Πολύ σημαντικό είναι να δημιουργηθεί η κατάλληλη ομάδα εργασίας για την 

ανάπτυξη του συστήματος. Η ομάδα αυτή πρέπει να αποτελείται τόσο από άτομα 

μέσα από την Διοίκηση, όσο και από τα τμήματα παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών, 

ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει και να εκτιμά τις δραστηριότητες, τις αδυναμίες και 

δυνατότητες του οργανισμού. Ίσως είναι σκόπιμο στην ομάδα αυτή να συμμετέχουν 

και άτομα εκτός του οργανισμού, όπως ειδικοί σύμβουλοι σε θέματα, ανάπτυξης και 

εφαρμογής ΣΠΔ. Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να συσκέπτεται συχνά, ειδικά στα 

πρώτα στάδια ανάπτυξης (Στοιχεία από ΕΔΒΟ ΑΒΕ).

Επίσης, βασικό στοιχείο είναι να ενθαρρύνεται από την αρχή η συμμετοχή όλων των 

εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι αποτελούν πολύ καλή πηγή γνώσης για διάφορα 

θέματα (π.χ. λειτουργίας του οργανισμού, θέματα υγιεινής και ασφάλειας), γι’ αυτό 

και η γνώμη τους θα πρέπει να ζητείται και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη (Στοιχεία 

από ΕΔΒΟ ΑΒΕ).

Ακολουθεί η διεξαγωγή μίας πρώτης επισκόπησης - ανάλυσης της υφιστάμενης 

περιβαλλοντικής κατάστασης του οργανισμού όσον αφορά τις απαιτήσεις του 

προτύπου, των συστημάτων διαχείρισης-διοίκησής του, του νομοθετικού πλαισίου 

στο οποίο λειτουργεί ο οργανισμός και των σημαντικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από τις διεργασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Μέσω αυτής της 

επισκόπησης, καθορίζονται τα στοιχεία εκείνα που λειτουργούν σωστά, και εκείνα 

που παρουσιάζουν ελλείψεις.

Με βάση τα αποτελέσματα της αρχικής επισκόπησης, γίνονται τροποποιήσεις στο 

αρχικό σχέδιο δράσης, αν απαιτείται, (π.χ. αλλαγές στον προϋπολογισμό, το 

χρονοδιάγραμμα, κ.λ.π ). Καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοη τα 

περιβαλλοντικά προγράμματα υλοποίησής τους και συντάσσεται το κείμενο της 

περιβαλλοντικής πολιτικής.

Σε αυτό το σημείο ο οργανισμός είναι έτοιμος να αναπτύξει τεκμηριωμένες 

διαδικασίες και έγγραφα για το ΣΠΔ.. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 

σημαίνει την τροποποίηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών διαδικασιών ή την 

υιοθέτηση νέων (όπως διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας).
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Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και των εγγράφων, μπορεί να ξεκινήσει η 

εφαρμογή του ΣΠΔ. Το πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός υπευθυνοτήτων και η 

εκπαίδευση των εργαζομένων στην εφαρμογή των διαδικασιών. Αφού το ΣΠΔ έχει 

αναπτυχθεί κι έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, πρέπει να εξασφαλιστεί η 

παρακολούθηση της λειτουργίας του. Αυτό επιτυγχάνεται με περιοδικούς 

περιβαλλοντικούς ελέγχους - επιθεωρήσεις και συνεχή παρακολούθηση και μέτρηση. 

Ο έλεγχος της λειτουργίας του ΣΠΔ, εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση του 

συστήματος και της περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισμού.

Συνοπτικά λοιπόν τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν από έναν οργανισμό για να 

μπορέσει να εισάγει ένα ΣΠΔ κατά EMAS είναι τα εξής (Καραγιαννίδης, 2004, 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/’) :

1. Ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής

2. Αρχική περιβαλλοντική επισκόπηση - ανάλυση

3. Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία

4. Καθορισμός περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων

5. Κατάρτιση περιβαλλοντικού προγράμματος

6. Εφαρμογή και λειτουργία του ΣΠΔ

7. Έλεγχος και διορθωτικές ενέργειες

8. Ανασκόπηση - αναθεώρηση από τη Διοίκηση

9. Περιβαλλοντική δήλωση

5.2.1 Ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής

(Καραγιαννίδης, 2004, ΕΛΒΟ ΑΒΕ)

5.2.1.1 Γενικά

Πρόκειται για επίσημο κείμενο μέσα στο οποίο καθορίζονται οι συνολικές αρχές και 

προθέσεις του οργανισμού σε ότι αφορά τη στάση και λειτουργία του απέναντι στο 

περιβάλλον. Η περιβαλλοντική πολιτική θέτει το πλαίσιο για την κατάρτιση των 

περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων του οργανισμού κι αποτελεί τη βάση πάνω 

στην οποία στηρίζεται το ΣΠΔ (Καραγιαννίδης, 2004).

http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/
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Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να :

> είναι γραπτή

> εγκρίνεται από την ανώτατη βαθμίδα διοίκησης του οργανισμού

> κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλους τους 

ενδιαφερομένους πολίτες

> είναι κατανοητή κι αποδεκτή από το σύνολο των εργαζομένων

> αναθεωρείται σε τακτική βάση ή όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο

5.2.1.2 Περιεχόμενα περιβαλλοντικής πολιτικής

Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να περιέχει δεσμεύσεις για :

> τη συμμόρφωση του οργανισμού με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία 

κι άλλες τιθέμενες κανονιστικές απαιτήσεις

> τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισμού

> την ενίσχυση των διαδικασιών πρόληψης της ρύπανσης

Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να :

> αντικατοπτρίζει τη φύση και το μέγεθος του οργανισμού

> είναι σχετική με όλες τις δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες του 

οργανισμού καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους

> θέτει το πλαίσιο για την κατάρτιση και την αναθεώρηση των τιθέμενων 

περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων

Το κείμενο της περιβαλλοντικής πολιτικής πρέπει να αποσκοπεί:

> στην ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας κι ευθύνης των 

εργαζομένων

> στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των νέων 

δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών

> στην καταγραφή, αξιολόγηση και εξέταση των επιπτώσεων της συνολικά 

υφιστάμενης λειτουργίας του οργανισμού στο τοπικό περιβάλλον και 

ιδιαίτερα των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από 

τη λειτουργία

> στην εφαρμογή/λήψη μέτρων για την αποφυγή, εξάλειψη ή μείωση της 

αέριας, υγρής, στερεής ρύπανσης, για τη διατήρηση των πλουτοπαραγωγικών
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πηγών και όπου χρειάζεται ή απαιτείται για την υιοθέτηση των καθαρών 

τεχνολογιών

> στην εφαρμογή/λήψη μέτρων για την αποφυγή τεχνολογικών ατυχημάτων που 

οδηγούν σε συνθήκες μη-ελεγχόμενης ρύπανσης

> στην εφαρμογή/λήψη μέτρων για την αποφυγή άσκοπων τυχαίων 

εκλύσεων/καταναλώσεων ενέργειας και υλών

> στη συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς, περιβαλλοντικούς και μη 

φορείς για την αντιμετώπιση και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από 

τυχαίες εκλύσεις

> στην παροχή των απαραίτητων συμβουλών/οδηγιών στους πελάτες για τη 

διαχείριση, χρήση και διάθεση των προϊόντων του οργανισμού (σχετικά με 

περιβαλλοντικά θέματα)

> στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για την κατανόηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και προϊόντων 

του οργανισμού από το κοινό και στη συμμετοχή του σε διάλογο με τον 

οργανισμό

> στη διασφάλιση ότι οι εργολάβοι που εργάζονται για λογαριασμό του 

οργανισμού τηρούν το επίπεδο περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα κριτήρια 

αυτού

> στη διαβεβαίωση ότι οι διαδικασίες προμηθειών και η συνεργασία με 

προμηθευτές λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια

> στην ανάπτυξη κι εφαρμογή διαδικασιών για τον έλεγχο υλοποίησης της 

περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και διορθωτικών ενεργειών στην 

περίπτωση απόκλισης ή μη συμμόρφωσης

5.2.1.3 Σύνταξη περιβαλλοντικής πολιτικής

Ο οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα περιγραφόμενα στην περιβαλλοντική 

πολιτική :

> μπορούν να υλοποιηθούν

> υπάρχουν ή θα υπάρξουν διαθέσιμα τα απαιτούμενα μέσα σε έμψυχο και 

υλικό δυναμικό

Είναι πολύ σημαντικό το ποιος και με ποιόν τρόπο θα συντάξει την πολιτική. Η 

άποψη των εργαζομένων είναι καθοριστική. Για το λόγο αυτό, η σύνταξη της
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περιβαλλοντικής πολιτικής θα πρέπει να γίνεται από ομάδα στελεχών του οργανισμού

που προέρχονται τόσο από τη Διοίκηση όσο και από τους εργαζομένους.

Χρονοδιάγραμμα σώταά/c περιβαλλοπικής πολιτικής ('Στοιχεία από ΕΛΒΟ A BE)

1. Σύνταξη προσχεδίου περιβαλλοντικής πολιτικής. Τίθενται οι βασικές αρχές και 

ζητείται η γνώμη όλων των τμημάτων του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια 

σύνταξης του προσχεδίου θα πρέπει αρχικά να καθορισθούν οι βασικές αρχές 

πάνω στις οποίες θα στηριχθεί στη συνέχεια η λεπτομερής ανάπτυξη της 

πολιτικής. Το προσχέδιο αυτό θα πρέπει να σχολιαστεί και να ζητηθεί η γνώμη 

όλων των εργαζομένων είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό επίπεδο

2. Υλοποίηση περιβαλλοντικής επισκόπησης- ανάλυσης κι ανάλυση αποτελεσμάτων 

Η οριστικοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι καλό να γίνεται μετά την 

ολοκλήρωση της πρώτης περιβαλλοντικής ανάλυσης, έτσι ώστε να ληφθούν 

υπόψη τυχόν δραστηριότητες, προϊόντα, υπηρεσίες με περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που δεν είχαν υπολογισθεί προηγούμενα. Επιπρόσθετα η 

περιβαλλοντική ανάλυση μπορεί να δώσει την υφιστάμενη περιβαλλοντική 

κατάσταση με σαφήνεια, με αποτέλεσμα τον καλύτερο καθορισμό των 

περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.

3. Κατάρτιση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων

4. Έλεγχος για την ύπαρξη των διαθέσιμων υλικών και του έμψυχου δυναμικού

5. Οριστικοποίηση κειμένου περιβαλλοντικής πολιτικής

5.2.1.4 Κοινοποίηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Μετά την ολοκλήρωσή της, η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί εργαλείο

επικοινωνίας, το οποίο πρέπει να κοινοποιηθεί επαρκώς, εντός και εκτός του

οργανισμού.
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Εσωτερική κοινοποίηση

Η κοινοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής στο προσωπικό του οργανισμού 

μπορεί να γίνεται με :

> ανάρτησή της σε γραφεία, χώρους παραγωγής, κοινούς χώρους (εστιατόρια, 

χώρο υποδοχής)

> παρουσίαση σε ενημερωτική συνάντηση

> αντίτυπο που δίδεται μαζί με το φάκελο μισθοδοσίας

> ταχυδρομική επιστολή στην οικία των εργαζομένων

Εξωτερική κοινοποίηση

Η εξωτερική κοινοποίηση προτείνεται να γίνεται :

> μέσω καταχωρήσεων στον τύπο

> μέσω αλληλογραφία προς επιλεγμένους αποδέκτες

> από τη διεύθυνση ή τον υπεύθυνο πωλήσεων προς τους πελάτες

> από τη διεύθυνση προμηθειών ή το λογιστήριο προς τους προμηθευτές

Πριν από την κοινοποίηση της πολιτικής εκτός του οργανισμού, είναι καλό να 

προετοιμαστεί μία ομάδα που θα ασχοληθεί με την επίλυση των αποριών που θα 

απευθύνει το κοινό προς τον οργανισμό και το επίπεδο των πληροφοριών που 

μπορούν να κοινοποιηθούν. Η κοινοποίηση αρχικά μπορεί να γίνει στους αρμόδιους 

περιβαλλοντικούς φορείς και στη συνέχεια με ενημερωτικές συναντήσεις σε 

συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και ταχυδρομικές επιστολές στους 

κατοίκους των γειτονικών περιοχών (Καραγιαννίδης,2004).

5.2.1.5 Αναθεώρηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Η περιβαλλοντική πολιτική είναι ένα έγγραφο, που εφαρμόζεται ή ελέγχεται κάθε 

μέρα από τους εργαζόμενους, το κοινό, τη Διοίκηση του οργανισμού, και το οποίο θα 

πρέπει να προσαρμόζεται και να αναθεωρείται όποτε το απαιτούν οι αλλαγές στις 

υπηρεσίες, στα προϊόντα και στις δραστηριότητες του οργανισμού που 

αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. Αναθεωρημένα αντίγραφα της πολιτικής 

κοινοποιούνται εντός και εκτός του οργανισμού όπως έχει περιγράφει προηγουμένως.
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5.2.2 Αρχική περιβαλλοντική επισκόπηση - ανάλυση

(Καραγιαννίδης, 2004, ΕΛΒΟ ΑΒΕ)

5.2.2.1 Γενικά

Σκοπός του ΣΠΔ που θα εφαρμοστεί στον οργανισμό πρέπει να είναι η συνεχής 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών του. Για το λόγο αυτό και είναι 

απαραίτητη η γνώση της περιβαλλοντικής κατάστασης του οργανισμού κάθε χρονική 

στιγμή.

Η περιβαλλοντική επισκόπηση αποτελεί την αρχική αναλυτική εξέταση όλων των 

περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του οργανισμού, τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την περιβαλλοντική επίδοσή του.

Με βάση τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής επισκόπησης, καθορίζονται στη 

συνέχεια σημαντικά στοιχεία του ΣΠΔ, όπως είναι η σύνταξη της περιβαλλοντικής 

πολιτικής, οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα.

Οφέλη από τη όηχαγωγή njc apyiKfjc περιβα/.λολΠΜjc επισκόπησην

Η εκπόνηση της περιβαλλοντικής επισκόπησης συμβάλλει :

> στη δημιουργία μίας βάσης πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί ένα 

αποτελεσματικό ΣΠΔ

> στον προσδιορισμό των ορίων κι απαιτήσεων της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας

> στην αναγνώριση κι αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

> στην εκτίμηση πιθανών δυνατοτήτων περιορισμού δαπανών (πχ μείωση 

κόστους παραγωγής)

> στη δημιουργία μιας βάσης για εκτίμηση κινδύνων

> στην απόκτηση πληροφοριών - στοιχείων που θα επιτρέψουν στον οργανισμό 

να τελειοποιήσει την περιβαλλοντική του πολιτική και να επικεντρωθεί στις 

απαιτούμενες ενέργειες πρόληψης και αντιμετοδπισης

> στην ανάπτυξη πιθανών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

> στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων
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> στη βελτίωση των σχέσεων της επιχείρησης με το κοινό 

Η περιβαλλοντική επισκόπηση διενεργείται σε τρία επίπεδα:

Επιστημονικό και τεχνικό

> Γίνεται προσδιορισμός κι αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών 

πτυχών κι επιπτώσεων

> Γίνεται εκτίμηση της καταλληλότητας της τεχνολογίας και των παραγωγικών 

διαδικασιών

Νομικό

Ερευνώνται η Εθνική Νομοθεσία, οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμοί, οι 

βιομηχανικοί κώδικες, κλπ.

Διοικητικό

> Ελέγχεται κι αξιολογείται η απόδοση συστημάτων διοίκησης - διαχείρισης

> Εξετάζεται η ευαισθητοποίηση και η συμπεριφορά του προσωπικού

5.2.2.2 Περιβαλλοντικές πτυχές - πλευρές

Προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με τις σημαντικές περιβαλλοντικές του 

επιπτώσεις, ο οργανισμός πρέπει να εξετάσει όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές - 

πλευρές των δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και προϊόντων του και να αποφασίσει, 

βάσει κριτηρίων τα οποία ορίζει ο ίδιος, ποιες περιβαλλοντικές πτυχές - πλευρές 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις.

Οι περιβαλλοντικές πτυχές - πλευρές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις άμεσες και 

τις έμμεσες.

Άμεσες περιβαλλοντικές πτυχές, είναι εκείνες στις οποίες ο οργανισμός έχει τον 

πλήρη διαχειριστικό τους έλεγχο. Έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές είναι εκείνες στις 

οποίες ο οργανισμός πιθανόν να μην έχει τον πλήρη διαχειριστικό τους έλεγχο.

Άμεσες περιβαλλοντικές πτυχές

Οι άμεσες περιβαλλοντικές πτυχές (χωρίς ο κατάλογος να είναι περιοριστικός) μπορεί 

να είναι:

> εκπομπές στην ατμόσφαιρα



> απορρίψεις στα ύδατα

> αποφυγή, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, μεταφορά και διάθεση στερεών 

και άλλων αποβλήτων, ιδίως επικίνδυνων

> χρήση και μόλυνση του εδάφους

> χρήση φυσικών πόρων και πρώτων υλών (συμπεριλαμβανομένης και της 

ενέργειας)

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

> θέματα μεταφορών (προϊόντων, υπηρεσιών και εργαζομένων)

> κίνδυνοι περιβαλλοντικών ατυχημάτων

> κίνδυνοι και περιβαλλοντικών ατυχημάτων και επιπτώσεις ή ενδεχόμενες 

επιπτώσεις από συμβάντα ατυχήματα και πιθανές καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης

> συνέπειες για τη βιοποικιλότητα 

Έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές

Οι έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές (χωρίς ο κατάλογος να είναι περιοριστικός) 

μπορεί να είναι :

> Θέματα που σχετίζονται με τα προϊόντα (σχεδιασμός, ανάπτυξη, συσκευασία, 

μεταφορά, χρήση και ανάκτηση - διάθεση αποβλήτων)

> Επενδύσεις κεφαλαίου ή χορήγηση δανείων και ασφαλιστικές υπηρεσίες

> Νέες αγορές

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

> Διοικητικές αποφάσεις και αποφάσεις προγραμματισμού

> Σύνθεση της κλίμακας των προϊόντων

> Περιβαλλοντική επίδοση και οι πρακτικές των εργολάβων, υπεργολάβων, 

προμηθευτών
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Στην περίπτωση των παραπάνω έμμεσων περιβαλλοντικών πτυχών - πλευρών, ο 

οργανισμός πρέπει να εξετάζει σε ποιο βαθμό μπορεί να επηρεάσει τις πτυχές αυτές 

και ποια μέτρα μπορεί να λάβει για να μειωθούν οι επιπτώσεις τους.



Κεφάλαιο 5 : Στάδια σγεδιασμού κι εφαρμογής του EMAS 85

Η αναγνώριση κι αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών - πλευρών κι 

επιπτώσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια :

1. Επιλογή δραστηριότητας, προϊόντος ή υπηρεσίας

2. Αναγνώριση των περιβαλλοντικών πτυχών - πλευρών

3. Αναγνώριση των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων

4. Αξιολόγηση της σημαντικότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

5.2.3 Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία

Η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία είναι ένας από τους βασικούς 

κανόνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η περιβαλλοντική πολιτική ενός οργανισμού. 

Το κόστος της μη-συμμόρφωσης (οικονομικό, περιβαλλοντικό, αλλά και της 

δημόσιας εικόνας του οργανισμού) μπορεί να είναι αρκετά υψηλό.

Ο οργανισμός πρέπει επομένως (Στοιχεία από ΕΑΒΟ ΑΒΕ) :

> Να γνωρίζει όλη την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς και τις 

συνέπειες των διατάξεών της, στις δραστηριότητες, υπηρεσίες και προϊόντα 

του

> Να διασφαλίζει την τήρησή της

y Να έχει θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες που επιτρέπουν στον οργανισμό να 

ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις σε συνεχή βάση.

Ο οργανισμός πρέπει να έχει τεκμηριώσει μία διαδικασία αναγνώρισης και 

πρόσβασης στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ή όποια άλλη διάταξη αφορά τον 

οργανισμό. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζεται η εκτίμηση - αξιολόγηση των 

επιπτώσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις δραστηριότητες, υπηρεσίες και 

προϊόντα του οργανισμού, η συνεχής παρακολούθηση της νομοθεσίας και η 

ενημέρωσή της σε σχέση με νέες διατάξεις, καθώς και η μετάδοση των πληροφοριιύν 

στα κατάλληλα στελέχη μέσα στον οργανισμό.
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Η περιβαλλοντική νομοθεσία διακρίνεται σε επτά κύριες κατηγορίες ανάλογα με το 

ειδικότερο αντικείμενο στο οποίο απευθύνεται. Οι επτά αυτές κατηγορίες 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1 που ακολουθεί.

Η νομοθεσία για την εφαρμογή των ΣΠΔ πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις 

που αφορούν θέματα υγιεινής και ασφάλειας για τα προϊόντα και τη λειτουργία του 

οργανισμού.

Π ίνακας 5.1. Επτά κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

(Πηγή : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2000)

Γενικά Θέματα Περιλαμβάνει διατάξεις γενικής φύσης και ενδιαφέροντος 

και διατάξεις σχετικές με την κατανομή αρμοδιοτήτων και 

το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Προστασία και 

Διαχείριση Υδάτων

Αναφέρεται στη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας 

και στους όρους διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών 

αποβλήτων

Στερεά Απόβλητα Περιλαμβάνει τις διατάξεις που ρυθμίζουν τους τρόπους και 

τους όρους συλλογής και διάθεσης των στερών αποβλήτων

Επικίνδυνα

Απόβλητα

Ορίζονται οι επικίνδυνες ουσίες και τα επιτρεπτά όρια για τη 

διάθεσή τους

Ατμοσφαιρική

Ρύπανση

Καθορίζονται οριακές τιμές αερίων ρύπων και ορίζονται 

προδιαγραφές για χρησιμοποιούμενα είδη καυσίμων

Θόρυβος Περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων 

από τους κινδύνους λόγω θορύβου και καθορίζονται 

ανώτατα επιτρεπτά όρια

Φυσικό Περιβάλλον Περιέχει τις διεθνείς συνθήκες για την προστασία των 

υγροτόπων και υγροβιότοπων, της άγριας ζωής και της 

βιοποικιλότητας

Πρέπει να σημειωθεί ότι η βασικότερη αιτία για την οποία ένας Περιβαλλοντικός 

Επαληθευτής - Επιθεωρητής μπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση ή να ζητήσει την 

ανάκληση ενός πιστοποιητικού Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από κάποιον οργανισμό
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είναι η παραβίαση της νομοθεσίας. Η παραβίαση της νομοθεσίας θεωρείται ως κύρια 

μη συμμόρφωση ως προς το εφαρμοζόμενο ΣΠΔ.

Τα πρώτα έγγραφα που εξετάζει ο Περιβαλλοντικός Επιθεωρητής κατά την αρχική 

αξιολόγηση ενός συστήματος είναι τα εξής (Καραγιαννίδης, 2004) :

> Η άδεια λειτουργίας του οργανισμού

> Οι πολεοδομικές άδειες των κτιριακών εγκαταστάσεων

> Οι άδειες διάθεσης στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων και οι μελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων

> Οι περιβαλλοντικοί όροι με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνονται οι 

δραστηριότητες, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα του οργανισμού.

> Ειδικές άδειες (π.χ. για την ασφαλή διάθεση και χρήση προϊόντων, όπως είναι 

τα φυτοφάρμακα).

5.2.4 Καθορισμός περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2001)

Ο περιβαλλοντικός σκοπός αποτελεί τον συνολικό περιβαλλοντικό απώτερο στόχο, ο 

οποίος προκύπτει από την περιβαλλοντική πολιτική, και τον οποίο ένας οργανισμός 

θέτει προς επίτευξη.

Ο περιβαλλοντικός στόχος αποτελεί τη λεπτομερή απαίτηση επίδοσης, που προκύπτει 

από την κατάρτιση των περιβαλλοντικών σκοπών. Όπου είναι δυνατόν 

ποσοτικοποιείται, και μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο του οργανισμού ή σε κάποια 

μέρη του. Ο περιβαλλοντικός στόχος πρέπει να οριστεί και να πληρούται 

προκειμένου να επιτευχθεί ο περιβαλλοντικός σκοπός.

Οι περιβαλλοντικοί σκοποί έχουν γενικό χαρακτήρα, αλλά οι στόχοι, που πρέπει να 

τίθενται για την επίτευξη των σκοπών, πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και όσο το 

δυνατόν περισσότερο ποσοτικοποιήσιμοι.
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Η ποσοτικοποίηση μπορεί στη συνέχεια να γίνει μέσο παρακολούθησης και μέτρησης 

(δείκτες παρακολούθησης: κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα παραγωγής, ποσοστό 

προσωπικού που έχει ολοκληρώσει την περιβαλλοντική του εκπαίδευση, κλπ)

Για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη τα εξής :

> Οι δραστηριότητες, υπηρεσίες, προϊόντα του οργανισμού, οι περιβαλλοντικές 

τους επιπτώσεις και η ταξινόμηση - κατάταξη αυτών (προτεραιότητα: υψηλή, 

μέτρια, χαμηλή)

> Η νομοθεσία που αφορά τον οργανισμό, καθώς και πιθανά νέα νομοθετικά 

κείμενα (π.χ. σχέδια οδηγιών)

> Οι απόψεις, προτάσεις, παράπονα που έχουν διατυπωθεί από τρίτους 

ενδιαφερομένους σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού

> Νέες τεχνολογίες, νέος εξοπλισμός που πρέπει να εγκατασταθεί

> Οι οικονομικές δυνατότητες

> Τα νέα προϊόντα που προγραμματίζεται να αναπτυχθούν

> Λειτουργικά κι άλλα θέματα του οργανισμού

Οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι θέτουν τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες 

του οργανισμού και ιεραρχούνται, ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, αντίστοιχα με 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ως υψηλής, μέτριας και χαμηλής προτεραιότητας. 

Τέλος, πρέπει να ανακοινώνονται σε όλο τον οργανισμό και μετά τη θέσπισή τους θα 

μπορεί να ολοκληρωθεί και η περιβαλλοντική πολιτική.

5.2.5 Κατάρτιση περιβαλλοντικού προγράμματος

(Βλέπε και στην παράγραφο 4.2 : Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

ΕΛΒΟ ΑΒΕ)

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα αποτελεί τον προγραμματισμό του οργανισμού για 

την υλοποίηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί.
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Καθώς οι περιβαλλοντικοί σκοποί ενός οργανισμού συμπεριλαμβάνονται στην 

περιβαλλοντική πολιτική του, θεωρείται πολύ σημαντικό το περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα να περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις που είναι δυνατό να υλοποιηθούν 

σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και ο οργανισμός να διαθέτει τους 

απαραίτητους πόρους και μέσα.

Μέσα στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα, πρέπει να:

> Διευκρινίζονται τα μέσα και οι μέθοδοι υλοποίησης των περιβαλλοντικών 

στόχων

> Καθορίζονται οι υπεύθυνοι υλοποίησης και να κατανέμονται οι αντίστοιχες 

αρμοδιότητες

y Ορίζονται συγκεκριμένες ημερομηνίες υλοποίησης καθορισμένων ενεργειών.

Για την κατάρτιση του προγράμματος πρέπει να συμμετέχουν στελέχη του 

οργανισμού που :

> έχουν το τεχνολογικό υπόβαθρο για την περιγραφή των απαιτούμενων 

δράσεων

> γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση του οργανισμού και την ικανότητά του 

να διαθέσει τους απαιτούμενους πόρους

> εκπρόσωποι των εργαζομένων που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των 

ενεργειών του προγράμματος.

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι γραπτό και διατυπωμένο με 

σαφήνεια και πληρότητα. Επίσης, θα πρέπει να είναι δυναμικό δηλαδή να μπορεί να 

επιδέχεται αλλαγές όταν:

'y οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι αλλάξουν ή προστεθούν νέοι,

> σημειωθεί ή όχι πρόοδος προς την επίτευξη των σκοπών και στόχων,

> γίνουν τροποποιήσεις στα προϊόντα, τις διεργασίες ή τις εγκαταστάσεις.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των εσωτερικών περιβαλλοντικών 

ελέγχων πρέπει να ελέγχεται η εξέλιξη του περιβαλλοντικού προγράμματος και να 

αναθεωρούνται, εάν κριθεί απαραίτητο, προς το ρεαλιστικότερο οι περιγραφόμενες 

δράσεις.
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5.2.6 Εφαρμογή και λειτουργία του ΣΠΑ

(Στοιχεία από την εμπειρία της ΕΛΒΟ ΑΒΕ, βλέπε και παράγραφο 4.2)

5.2.6.1 Γενικά

Η εφαρμογή και λειτουργία του ΣΠΔ προϋποθέτει μία σειρά δράσεων που θα 

εξασφαλίσουν την ενσωμάτωσή του στη δομή του οργανισμού, την υιοθέτηση των 

αρχών του συστήματος από τους εργαζομένους και την απλότητα και 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου.

Στο στάδιο αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η κατανομή ευθυνών, η εκπαίδευση του 

προσωπικού, η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 

και λειτουργιών του οργανισμού, η τεκμηρίωση του ΣΠΔ, ο έλεγχος των εγγράφων 

και λειτουργιών, ενώ πρέπει να καλυφθεί και το θέμα της πρόληψης κι αντιμετώπισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

5.2.6.2 Οργανωτική δομή και καθορισμός υπευθυνοτήτων

Η οργανωτική δομή, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και η εξασφάλιση από τη 

Διοίκηση του οργανισμού των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή και διατήρηση 

του ΣΠΔ είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη σωστή και αποτελεσματική 

λειτουργία του.

Αρχικά πρέπει να δοθεί προσοχή στα θέματα προσωπικού και κατανομής ευθυνών 

και αρμοδιοτήτων. Εάν δεν υπάρχει οργανόγραμμα του οργανισμού πρέπει άμεσα να 

δημιουργηθεί, ώστε να παρουσιάζεται η πραγματική δομή του, τόσο σε επίπεδο 

διάκρισης τμημάτων, όσο και άσκησης ευθυνών και αρμοδιοτήτων.

Πρέπει να προσδιοριστεί ο εκπρόσωπος της Διοίκησης ως προς τα θέματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο οποίος θα :

> Μεριμνά για την εγκατάσταση κι εφαρμογή του ΣΠΔ

> Αναφέρει - παρουσιάζει την πρόοδο του ΣΠΔ άμεσα στη Διοίκηση

> Συνεργάζεται με άλλες ομάδες για πιθανές τροποποιήσεις του ΣΠΔ
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Ο Υπεύθυνος αυτός μπορεί να είναι το ίδιο άτομο που έχει αναλάβει το συντονισμό 

των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη του ΣΠΔ, πάντως θα πρέπει να έχει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:

> Γνώση του οργανισμού, των περιβαλλοντικών ζητημάτων και ως ένα σημείο 

των τεχνολογικών εξελίξεων

> Θέση και κύρος εντός του οργανισμού που θα του επιτρέπει να ασκεί τις 

αρμοδιότητες του

> Αρκετό διαθέσιμο χρόνο, ώστε να ασχολείται με το ΣΠΔ

Οι υπόλοιπες ευθύνες κι αρμοδιότητες μπορούν να καταμεριστούν και να ανατεθούν 

κατά περίπτωση σε προϊσταμένους τμημάτων. Ο τρόπος με τον οποίο θα αποδοθούν 

εξαρτάται σαφώς από το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού. Πάντα 

όμως, οι υπευθυνότητες πρέπει να είναι σαφείς και τεκμηριωμένες. Είναι πολύ 

σημαντικό, ο καθένας να κατανοεί πλήρως τον ρόλο του και τις ευθύνες του μέσα 

στον οργανισμό.

5.2.6.3 Λειτουργικός έλεγχος

Για να εξασφαλιστεί ότι ακολουθείται η περιβαλλοντική πολιτική, θα πρέπει να 

ελέγχονται κάποιες λειτουργίες του οργανισμού. Για το λύγο αυτό, θα πρέπει να 

καθιερωθούν κάποιες τεκμηριωμένες διαδικασίες, οι οποίες θα καλύπτουν τις 

καταστάσεις εκείνες, όπου η απουσία διαδικασιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

αποκλίσεις από την περιβαλλοντική πολιτική και τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και 

στόχους.

Ο οργανισμός πρέπει αρχικά να προσδιορίσει τις λειτουργίες και δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές - πλευρές, όπως αυτές έχουν 

αναγνωριστεί σε προηγούμενο στάδιο. Επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβει και 

δραστηριότητες, όπως η συντήρηση, οι σχέσεις με προμηθευτές, δραστηριότητες των 

εργολάβων του οργανισμού κλπ.

5.2.6.4 Εκπαίδευση κι ενημέρωση προσωπικού

Η σωστά σχεδιασμένη εκπαίδευση κι ενημέρωση του προσωπικού του οργανισμού σε 

θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής κι ασφάλειας, αποτελεί ένα πολύ 

βασικό συστατικό της επιτυχίας του ΣΠΔ. Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό από
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το γεγονός ότι η στάση του προσωπικού απέναντι στην προσπάθεια αυτή, μπορεί να 

επηρεάσει καταλυτικά την εξέλιξη του ΣΠΔ. Όλοι οι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν 

κάποια επίδραση στο περιβάλλον, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν, αλλά 

ταυτόχρονα μπορεί να έχουν και κάποιες ιδέες που θα βοηθήσουν τον οργανισμό να 

βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση.

Τα θέματα που πρέπει να γίνουν γνωστά και κατανοητά στο προσωπικό είναι σε 

γενικές γραμμές τα εξής :

> Ο στόχος του ΣΠΔ

> Η περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού

> Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του οργανισμού

> Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μη τήρηση των διαδικασιών του ΣΠΔ

Ειδικότερα, για το προσωπικό που συμμετέχει σε δραστηριότητες που επηρεάζουν 

την πορεία του ΣΠΔ, θα πρέπει να ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα ώστε να υπάρχει η 

κατάλληλη εκπαίδευση η οποία θα τους παρέχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν με 

επιτυχία στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Η διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος οργανισμός για την κατάρτιση του 

προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού του περιλαμβάνει τα εξής :

> Εντοπισμός των αναγκών εκπαίδευσης

> Καθορισμός των στόχων της εκπαίδευσης

> Επιλογή των κατάλληλων προγραμμάτων και μεθόδων

> Προετοιμασία προγράμματος εκπαίδευσης 

Ρ Εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης

> Τήρηση αρχείων (π.χ. ημερολόγιο εκπαίδευσης)

Ρ Αξιολόγηση προγράμματος εκπαίδευσης

> Βελτίωση προγράμματος εκπαίδευσης

Η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος των εργαζομένων μπορεί 

να αξιολογηθεί κάθε φορά που γίνεται ο έλεγχος του ΣΠΔ, προτείνοντας τις ανάλογες 

τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται, για τη βελτίωση της εκπαίδευσης.
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5.2.6.5 Επικοινωνία

Η σωστά δομημένη επικοινωνία του οργανισμού τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά 

μπορεί να βοηθήσει στα εξής :

> Στην παροχή κινήτρων στο προσωπικό για την ενεργή συμμετοχή στην 

εφαρμογή του ΣΠΔ,

> Στην καλύτερη παροχή πληροφόρησης όσον αφορά την περιβαλλοντική 

πολιτική και τη σύνδεσή της με τη στρατηγική του οργανισμού,

> Στην κατανόηση των ρόλων και των υπευθυνοτήτων,

> Στην επίδειξη δέσμευσης από την πλευρά της Διοίκησης,

> Στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης και

> Στην αναγνώριση των σημείων εκείνων που επιδέχονται βελτίωση.

Όσον αφορά την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία, χρειάζονται μηχανισμοί 

που να μεταφέρουν την πληροφορία από τη Διοίκηση προς όλες τις βαθμίδες του 

προσωπικού, αλλά και το αντίθετο.

Αλλά και η εξωτερική επικοινωνία, όπως π.χ. με τους πελάτες, τους προμηθευτές, 

τους γείτονες, είναι πολύ σημαντική για να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

άλλοι αντιλαμβάνονται τον οργανισμό. Οι πληροφορίες από τους εξωτερικούς αυτούς 

παράγοντες μπορεί να βοηθήσουν στον καθορισμό των στόχων του οργανισμού.

Αρχικά θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας κατάλογος με όλους τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς αποδέκτες. Στη συνέχεια, θα καθοριστεί τι ακριβώς πρέπει να 

ανακοινωθεί σε αυτούς.

Κάποιοι ενδεικτικοί τρόποι που θα μπορεί να γίνεται η εσωτερική και η εξωτερική 

επικοινωνία, είναι οι εξής :

Μέθοδοι Εσωτερικής Επικοινωνίας

> Έντυπα, ενημερωτικά φυλλάδια

> Συσκέψεις

> Ανακοινώσεις

> Επιστολές προς εργαζόμενους , κλπ.
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Μέθοδοι Εξωτερικής Επικοινωνίας

> Δημοσιεύσεις στον τύπο

> Ετήσιες αναφορές

> Αλληλογραφία

> Συναντήσεις με τους εξωτερικούς φορείς

> Διαφήμιση, κλπ.

5.2.6.6 Τεκμηρίωση του ΣΠΔ

Η τεκμηρίωση περιγράφει το περιεχόμενο του ΣΠΔ και μπορεί να τηρείται είτε σε 

έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (πλεονέκτημα σε θέματα άμεσης πρόσβασης, 

ενημέρωσης, κι εξασφάλισης ότι όλοι οι αποδέκτες χρησιμοποιούν την τελευταία 

έκδοση ενός εγγράφου).

Εγχειρίδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης

Το εγχειρίδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης περιγράφει την οργανωτική δομή και την 

περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού και παραπέμπει σε διαδικασίες του ΣΠΔ.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει :

> Την παρουσίαση του οργανισμού

> Μία σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων

> Την περιβαλλοντική πολιτική

> Τις απαιτήσεις του ΣΠΔ

> Αναφορές σε περιβαλλοντικά θέματα κι επιπτώσεις, σε θέματα υγιεινής κι 

ασφάλειας, σε διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης κτλ.

> Την περιβαλλοντική δήλωση

Οδηγίες εφαρμογής

Περιλαμβάνονται χρήσιμα στοιχεία για τα εξής :

> Νομοθετικοί κανονισμοί

> Οδηγίες εργασίας

> Εκπαιδευτικό υλικό

> Μέθοδοι ελέγχου ρύπανσης

> Μέθοδοι παρακολούθησης και μέτρησης 

λ- Σχέδια εκτάκτου ανάγκης

Ρ Κανονισμοί ασφάλειας
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Φόρμες - έντυπα κτλ.

Ο κύριος ρόλος των εντύπων αυτών είναι η καταγραφή των αποτελεσμάτων κάποιων 

μετρήσεων, η σύνταξη κάποιων αναφορών, κτλ.

5.2.6.7 Τήρηση αρχείου

Το αρχείο είναι το εσωτερικό ημερολόγιο της περιβαλλοντικής ιστορίας μέσα στον 

οργανισμό. Είναι η απόδειξη της απόδοσης του συστήματος διαχείρισης. Είναι 

κατάλληλο, καλά οργανωμένο κι αποδοτικό, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή. Τα 

στοιχεία πρέπει να αποθηκεύονται και να τηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η άμεση ανάκτησή τους και η προστασία τους από καταστροφές ή 

φθορές. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ηλεκτρονική τήρησή τους.

Τα θέματα που εξετάζονται, είναι:

> Τι αρχεία πρέπει να τηρεί ο οργανισμός;

> Ποιος θα τα τηρεί;

> Πού και πώς θα τηρούνται τα αρχεία;

> Ποια η διάρκεια τήρησής τους;

> Ποιοι και πώς θα έχουν πρόσβαση στα αρχεία;

> Πώς θα απομακρύνονται (αποσύρονται) τα αρχεία που δεν είναι πλέον 

απαραίτητα;

Κάποια αρχεία που μπορούν να τηρούνται ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα :

> Αρχείο Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων

> Αρχείο Νομοθεσίας

> Αρχείο Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

> Αρχεία Διάθεσης Αποβλήτων

> Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης

> Αρχείο Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

> Αρχείο Εκπαίδευσης Προσωπικού

> Αρχείο Ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση

5.2.6.8 Έλεγχος εγγράφων

Τα έγγραφα που περιγράφουν και υποστηρίζουν το ΣΠΔ θα πρέπει να ελέγχονται από 

τον οργανισμό ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλο το προσωπικό χρησιμοποιεί τις ίδιες 

εκδόσεις των εγγράφων Πρέπει λοιπόν να διασφαλιστεί ότι :
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> Γίνεται περιοδική αναθεώρηση των εγγράφων

> Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται είναι τα ίδια από όλους και βρίσκονται 

στις σωστές θέσεις

> Τα παλιά έγγραφα απομακρύνονται για την αποφυγή λαθών

Επίσης, θα πρέπει να είναι σαφές και προκαθορισμένο το ποιος είναι 

εξουσιοδοτημένος να δημιουργεί τα έγγραφα, να κάνει αλλαγές σε αυτά, ποιος είναι 

υπεύθυνος για τη διανομή τους, ποιος θα απομακρύνει τα παλιά έγγραφα, κλπ.

5.2.6.9 Πρόληψη κι αντιμετώπιση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης

Ο οργανισμός πρέπει να αναπτύξει τις κατάλληλες διαδικασίες για την πρόληψη και 

την αντιμετώπιση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης. Οι καταστάσεις αυτές μπορεί να 

έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και 

ατυχημάτων σε εργαζόμενους, γι’ αυτό και το ΣΠΔ πρέπει να διαθέτει μία διαδικασία 

αναγνώρισης των πιθανών κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο.

Επίσης, ο οργανισμός πρέπει να καταρτίσει τα απαραίτητα σχέδια αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών, σε περίπτωση που κάποιος κίνδυνος δεν μπορέσει να αποφευχθεί 

και εκδηλωθεί κάποιο ατυχές περιστατικό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει θέματα εκπαιδεύσεως του 

προσωπικού για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, θέματα υγιεινής κι ασφάλειας σε 

τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και ενημέρωσης των εξωτερικών συνεργείων του 

οργανισμού που εκτελούν εργασίες εντός του χώρου του οργανισμού για 

συμμόρφωση στις διαδικασίες που υπάρχουν.

Πρέπει ακόμη, να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι των παραπάνω σχεδίων για να είναι 

βέβαιος ο οργανισμός ότι όλα λειτουργούν σωστά, ενώ σημαντικό ρόλο μπορεί να 

έχει κι η ανάλυση προηγούμενων συμβάντων που έχουν γίνει, για την αποφυγή της 

επανάληψής τους.
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5.2.7 Έλεγχος και διορθωτικές ενέργειες

(Στοιχεία από ΕΛΒΟ ΑΒΕ, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,2001)

5.2.7.1 Παρακολούθηση και μέτρηση

Για την παρακολούθηση της προόδου των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, ο 

οργανισμός πρέπει να παρακολουθεί και να μετρά κάποιες παραμέτρους που θα 

καθοριστούν από τον ίδιο και οι οποίες θα χαρακτηρίζουν τις περιβαλλοντικές πτυχές 

- πλευρές που έχουν προσδιορισθεί.

Η συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση βοηθά πολύ στο να :

> Παρέχει σχετικά στοιχεία σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν από τους 

αρμόδιους φορείς

> Δίνει τη δυνατότητα συνεχούς ελέγχου της χρήσης των πόρων

> Συγκρίνει την ποιότητα της περιβαλλοντικής διαχείρισης του χώρου καθώς 

περνούν τα χρόνια

> Πληροφορεί το προσωπικό με ακριβή τρόπο για την περιβαλλοντική επίδοση

> Παρακολουθεί τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης με 

απλούς δείκτες επίδοσης

> Συμπεριλαμβάνει την ομάδα οικονομικής διαχείρισης στην περιβαλλοντική 

διαδικασία και στο να μετράει τις οικονομικές επιπτώσεις

> Εξομοιώνει διαφορετικά σενάρια για αντικατάσταση προϊόντων ή 

διαδικασιών.

Επομένως ο οργανισμός πρέπει να τεκμηριώσει συγκεκριμένες διαδικασίες βάση των 

οποίων θα καθορίζονται προγράμματα μετρήσεων και παρακολούθησης για τον 

έλεγχο όλων των περιβαλλοντικών πτυχών - πλευρών, που αναγνωρίζονται ότι 

μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα προγράμματα αυτά 

πρέπει να καταρτίζονται και να συμμορφώνονται σύμφωνα με:

> τα όρια που τίθενται από τη νομοθεσία

> τους τιθέμενους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους

> τα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισμού
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Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια των μετρήσεων θα πρέπει να 

είναι διακριβωμένος από διαπιστευμένο εργαστήριο, και οι μετρήσεις θα πρέπει να 

γίνονται με βάση τεκμηριωμένες οδηγίες.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τους ελέγχους και τις μετρήσεις που γίνονται πρέπει 

να τηρούνται σε κάποιο σχετικό αρχείο και όσο είναι δυνατόν να ποσοτικοποιούνται 

μέσω κάποιων δεικτών, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθησή τους.

5.2.7.2 Εσωτερικός έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από μία συστηματική αποτίμηση του πόσο καλά 

λειτουργεί το ΣΠΔ και του τρόπου που επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις. 

Δίνει επίσης τη δυνατότητα στον οργανισμό να ελέγξει κατά πόσο συμμορφώνεται με 

το EMAS, κι αποτελεί το μέσο με το οποίο η εταιρία γίνεται ικανή να καθορίσει από 

μόνη της ή με εξωτερική βοήθεια πότε το σύστημα λειτουργεί σωστά.

Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται θα έχουν την κατάλληλη συχνότητα ανάλογα με τη 

φύση και τη σημαντικότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας, 

με συχνότερους ελέγχους στις πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Η διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων πρέπει να γίνεται είτε από άτομα του ίδιου του 

οργανισμού είτε από εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι αρκετές φορές μπορούν να 

κάνουν κριτική στον τρόπο λειτουργίας του ΣΠΔ. Πάντως, οι ελεγκτές θα πρέπει να 

διαθέτουν την απαραίτητη γνώση των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων, καθώς και την 

κατάλληλη κατάρτιση στις εφαρμοζόμενες τεχνικές ελέγχου.

Για την καλύτερη οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

τα ακόλουθα στάδια :

> Κατανόηση κι εκτίμηση των πλεονεκτημάτων κι αδυναμιών του ΣΠΔ

> Συγκέντρωση σχετικών στοιχείων

> Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου

> Σύνταξη των συμπερασμάτων του ελέγχου

> Έκθεση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων του ελέγχου
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Αν διαπιστωθούν από τον εσωτερικό έλεγχο κάποιες μη-συμμορφώσεις ως προς την 

υλοποίηση των καθορισμένων διαδικασιών, πρέπει να προτείνονται κάποιες 

διορθωτικές ενέργειες όπως περιγράφονται και στη συνέχεια.

5.2.7.3 Διορθωτικές ενέργειες

Η πραγματικότητα στον χώρο εργασίας δε συμφωνεί πάντα με το σχέδιο 

περιβαλλοντικής δράσης ή τις προϋποθέσεις του EMAS. Έτσι, μπορεί να 

εμφανιστούν κάποιες αποκλίσεις οι οποίες μπορούν να έχουν την εξής μορφή :

> Κύρια μη-συμμόρφωση : αναφέρεται στην παντελή έλλειψη ή πλημμελή 

καταγραφή μιας διαδικασίας ή στη μη εφαρμογή της

> Απλή μη-συμμόρφωση : αναφέρεται σε κάποια παρατηρούμενη απόκλιση 

μικρής έκτασης στην τεκμηρίωση ή την εφαρμογή μιας διαδικασίας

> Παρατήρηση : αναφέρεται σε κάποια παρατηρούμενη απόκλιση στην 

τεκμηρίωση ή την εφαρμογή μιας διαδικασίας που ενδέχεται να γίνει μη- 

συμμόρφωση.

Κάποιες από τις πιο συνηθισμένες αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν μη- 

συμμόρφωση, είναι οι εξής :

> Παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας

> Ελλιπείς διαδικασίες ή κακή εφαρμογή τους

> Έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης

> Έλλειψη καλής επικοινωνίας

Στη συνέχεια, ο οργανισμός πρέπει να κάνει κάποιες διορθωτικές ενέργειες, μέσω 

κάποιων τεκμηριωμένων διαδικασιών, ώστε να λυθεί το πρόβλημα που 

δημιουργήθηκε. Ο στόχος όμως του οργανισμού πρέπει κυρίως να είναι η πρόληψη 

των μη-συμμορφώσεων και να γίνει η κατάλληλη ανάλυση παλιότερων μη- 

συμμορφώσεων, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μία μη-συμμόρφωση, οι διορθωτικές 

ενέργειες πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής :

1. Αναγνώριση της αιτίας που προκάλεσε τη μη-συμμόρφωση

2. Εύρεση της κατάλληλης λύσης
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3. Εφαρμογή της λύσης που προτείνεται

4. Τεκμηρίωση της λύσης για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων

5. Πληροφόρηση στο προσωπικό για τη μη-συμμόρφωση και την επίλυσή της

6. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λύσης

5.2.8 Ανασκόπηση - αναθεώρηση από τη Διοίκηση

(Στοιχεία από ΕΛΒΟ ΑΒΕ)

Η ανασκόπηση - αναθεώρηση από τη Διοίκηση του οργανισμού είναι πολύ 

σημαντική για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας και της αποδοτικότητας του 

ΣΠΔ. Στα πλαίσια της ανασκόπησης αυτής, πρέπει να γίνει εντοπισμός των 

κατάλληλων αλλαγών που απαιτούνται, με την κατάργηση κάποιων διαδικασιών ή 

την προσθήκη κάποιων νέων.

Στην ημερήσια διάταξη της σύσκεψης αυτής περιλαμβάνονται συνήθως ερωτήματα 

όπως τα παρακάτω :

> Πετυχαίνουμε τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους μας;

> Είναι ενήμερη η πολιτική μας;

> Είναι οι ρόλοι και τα καθήκοντα που ορίσαμε ακόμη σχετικά;

> Έχουμε διαχειριστεί τους πόρους μας έξυπνα και σωστά;

> Μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα όσον αφορά τη συνεχή 

βελτίωση;

> Είναι όλες οι διαδικασίες μας απαραίτητες ή πρέπει να καταργηθούν κάποιες 

και να προστεθούν κάποιες άλλες;

> Πετύχαμε τη συμμετοχή του προσωπικού στο όλο σύστημα;

> Είναι η επικοινωνία μας επαρκής;

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πρέπει να κρατούνται πρακτικά και να υπάρχει ένα 

αρχείο ανασκοπήσεων - αναθεωρήσεων από τη Διοίκηση, όπου θα καταγράφονται 

όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Όσον αφορά τη συχνότητα των συναντήσεων 

αυτών, θα πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού.
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5.2.9 Περιβαλλοντική δήλωση

Ο οργανισμός πρέπει να συντάξει μία Περιβαλλοντική Δήλωση, για να την υποβάλλει 

προς έλεγχο κι αξιολόγηση στον περιβαλλοντικό επιθεωρητή Ο σκοπός της δήλωσης 

αυτής είναι η παροχή πληροφόρησης στο κοινό και σε άλλους ενδιαφερομένους 

σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κι επιδόσεις του οργανισμού.

Η περιβαλλοντική δήλωση πρέπει να ανανεώνεται σε ετήσια βάση και να 

δημοσιοποιείται στο κοινό. Είναι ένα σπουδαίο περιβαλλοντικό εργαλείο του 

οργανισμού προς τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων φορέων, ως προς την 

περιβαλλοντική λειτουργία του οργανισμού.

Τα κυριότερα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην περιβαλλοντική 

δήλωση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 του EMAS είναι τα ακόλουθα 

(http ://www. europa. eu. int/comm/environment/emas/) :

> κατανοητή και σαφής περιγραφή του οργανισμού που καταχωρείται στο 

EMAS και σύνοψη των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του, 

καθώς και κατά περίπτωση, των σχέσεών του με μητρικό οργανισμό

> η περιβαλλοντική πολιτική και μία σύντομη περιγραφή του συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισμού

> περιγραφή όλων των σημαντικών άμεσων κι έμμεσων περιβαλλοντικών 

πτυχών του οργανισμού οι οποίες έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις κι επεξήγηση της φύσης της επίπτωσης που σχετίζεται με αυτές τις 

πτυχές

> περιγραφή των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων σε σχέση με τις 

σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές και επιπτιοσεις,

y σύνοψη των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με την επίδοση του οργανισμού σε 

σύγκριση προς τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους του, που 

συνδέονται με τη σημαντική περιβαλλοντική επίπτωσή του. Η σύνοψη μπορεί 

να περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία για τις εκπομπές ρυπαντικών ουσιών, 

την παραγωγή αποβλήτων, την κατανάλωση πρώτων υλών, ενέργειας και 

νερού, το θόρυβο καθώς κι άλλες πτυχές που αναφέρονται στον Κανονισμό



Κεωάλαιο 5 ; Στάδια σγεδιασμού κι εωαοαογής του EMAS 102

(ΕΚ) 761/2001. Τα στοιχεία επιτρέπουν την ετήσια σύγκριση για την 

αξιολόγηση της εξέλιξης της περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισμού

> άλλοι παράγοντες που αφορούν την περιβαλλοντική επίδοση,

συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης σε σχέση με τις νομοθετικές διατάξεις 

όσον αφορά τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους

> ονοματεπώνυμο κι αριθμός διαπίστευσης του επαληθευτή περιβάλλοντος και 

ημερομηνία επικύρωσής της.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μία ενδεικτική δομή που μπορεί να λάβει η

περιβαλλοντική δήλωση (Καραγιαννίδης, 2004) :

1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό

(δραστηριότητες, υπηρεσίες, προϊόντα, αριθμός εργαζομένων, κλπ.)

2. Περιβαλλοντική πολιτική - προοπτικές - κατευθύνσεις

Αναφορά στους περιβαλλοντικούς σκοπούς και τις προοπτικές του οργανισμού

σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

3. Επισκόπηση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών πτυχών

> Διαχείριση ενέργειας και υλικών (προδτες ύλες και προϊόντα, κτίρια, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, έδαφος)

> Διαχείριση αποβλήτων (υγρά, στερεά, αέριες εκπομπές, οσμές) και θορύβου

> Δραστηριότητες, υπηρεσίες και προϊόντα του οργανισμού που παρουσιάζουν 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προβλήματα

λ- Περιγραφή των περιβαλλοντικών μετρήσεων που πραγματοποιεί ο 

οργανισμός

> Περιβαλλοντικά ατυχήματα και πρόληψη αυτών

> Μεταφορές 4 * *

4. Περιβαλλοντικοί στόχοι και περιβαλλοντικό πρόγραμμα

Αναφορά στους ποσοτικοποιημένους περιβαλλοντικούς στόχους του προγράμματος

και το πρόγραμμα ενεργειών (πόροι, ανθρώπινο δυναμικό) για την επίτευξή τους
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5. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

> Περιγραφή του εφαρμοζόμενου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

> Οργανόγραμμα, πληροφόρηση, εκπαίδευση και εμπλοκή εργαζομένων στις 

διαδικασίες του συστήματος

6. Πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μερών και του κοινού

Περιγραφή των ενεργειών πληροφόρησης του κοινού και των ενδιαφερομένων μερών

7. Συμπεράσματα

> Τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής επιθεώρησης από τον ανεξάρτητο 

περιβαλλοντικό επιθεωρητή

> Ημερομηνία της επόμενης περιβαλλοντικής επιθεώρησης 8

8. Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

> Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων τεχνικών όρων

> Υπεύθυνος επικοινωνίας

> Όνομα και αριθμός διαπίστευσης Περιβαλλοντικού Επιθεωρητή
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY EMAS

6.1 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY EMAS

Τα οφέλη σε έναν οργανισμό έρχονται σταδιακά με την συνεχόμενη εφαρμογή και 

την ωρίμανση του ΣΠΔ. Επιπλέον, δεν αναπτύσσονται όλα τα στοιχεία του ΣΠΔ με 

τον ίδιο βαθμό. Λειτουργίες όπως η εμπλοκή της Διοίκησης, ο ορισμός της 

περιβαλλοντικής πολιτικής και των αντικειμενικών σκοπών και στόχων 

αναπτύσσονται καθώς «ωριμάζει» το ΣΠΔ. Ένα ΣΠΔ λειτουργεί αποτελεσματικά 

όταν ενσωματωθεί πλήρως στις λειτουργίες μίας επιχείρησης.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία αλλά κι από τις αναφορές πολλών 

οργανισμών που έχουν εφαρμόσει ΣΠΔ πιστοποιημένο κατά EMAS, μπορούν να 

αναφερθούν τα ακόλουθα οφέλη για έναν οργανισμό (Μουσιόπουλος 2003, DEFRA 

2003, ΥΠΕΧΩΔΕ 2001, http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/).

α) Βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις

Ο οργανισμός διαθέτει αυξημένες δυνατότητες όσον αφορά τη διατήρηση της 

περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων, των εκροών 

υγρών αποβλήτων κι όλων των άλλων παραγόντων περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 

Ταυτόχρονα δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις και 

διατηρεί πολύ χαμηλά τον κίνδυνο ατυχημάτων, αποφεύγοντας έτσι ότι έξοδα και 

δαπάνες συνεπάγονται αυτά.

β) Διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης με τη νομοθεσία 

Αποτελεί ένα από τα αδιαμφισβήτητα οφέλη του EMAS, αφού η εκάστοτε νομοθεσία 

συγκεντρώνεται, αναλύεται, σχεδιάζονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την 

προσαρμογή στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται οι ενέργειες αυτές, 

καταγράφονται κι αξιολογούνται τα αποτελέσματά τους. Τα αποτελέσματα αυτά 

τροφοδοτούν τον κύκλο της συνεχούς βελτίωσης, βεβαιώνοντας τη Διοίκηση ότι 

επιτυγχάνεται συνεχώς η περιβαλλοντική συμμόρφωση με τη νομοθεσία, 

ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο για την επιβολή προστίμων.

http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/
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γ) Βελτίωση των σχέσεων του οργανισμού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

κοινωνία

Στο εγγύς μέλλον, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα επιβραβεύει την εθελοντική 

περιβαλλοντική υπεροχή και θα προσφέρει διοικητικές ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις 

που προενεργούν. Η εφαρμογή του EMAS θα επιταχύνει τις αιτήσεις για δημόσιες 

εισφορές και επιχορηγήσεις. Θα επιτρέψει στους οργανισμούς να προετοιμαστούν για 

τις μελλοντικές οικονομικές και διοικητικές εξελίξεις, εξυπηρετώντας τους 

γρηγορότερα μέσω των Ευρωπαϊκών περιφερειακών διοικήσεων. Επίσης, το EMAS 

θα το εμπιστεύονται περισσότερο και οι τοπικές κοινωνίες, διότι προχωράει πιο πέρα 

από την περιβαλλοντική νομοθεσία, καλλιεργώντας επομένως καλύτερες σχέσεις 

ανάμεσα στον οργανισμό και τους γείτονές του.

δ) Ευκολότερη διείσδυση στην παγκόσμια αγορά - αύξηση εξαγωγών 

Πολύ σύντομα, πολλοί καταναλωτές υψηλού κύρους θα απαιτούν από τους 

προμηθευτές τους να διαθέτουν πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως το 

EMAS. Για παράδειγμα σε χώρες όπως η Ισπανία, επιχειρήσεις με EMAS παίρνουν 

ήδη πλεονέκτημα όσον αφορά τις υποβολές προσφορών για κάποιες συμφωνίες.

ε) Χρησιμοποίηση του EMAS ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Με το πέρασμα των χρόνων η περιβαλλοντική συνείδηση των ανθρώπων αυξάνεται 

με γοργούς ρυθμούς. Οι υπεύθυνοι καταναλωτές θα ζητούν όλο και περισσότερο 

υπηρεσίες και προϊόντα που έχουν επικυρωμένη κι αξιόπιστη περιβαλλοντική 

επίδοση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Όσο λοιπόν οι αγορές αυτές 

μεγαλώνουν, τόσο περισσότερο το EMAS θα αποτελεί σήμα κατατεθέν κι επομένως 

οι οργανισμοί που διαθέτουν EMAS μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

στ) Γενικότερη αύξηση της αξίας του οργανισμού

To EMAS μπορεί να προάγει την αξία ενός οργανισμού σε περίπτωση συγχώνευσης, 

απόκτησης ή πώλησής του. Η αξία του οργανισμού εξαρτάται από την 

περιβαλλοντική εικόνα και την περιβαλλοντική διαχειριστική ικανότητά του. Έτσι, 

αρκετοί τραπεζίτες κι επενδυτές αρχίζουν κι αναγνωρίζουν τα οφέλη του EMAS 

διευκολύνοντας και τις δανειοδοτήσεις με χαμηλότερα επιτόκια Όλες οι πολυεθνικές 

εταιρίες με θέση στα διεθνή χρηματιστήρια, εξετάζονται σήμερα για την



Κεφάλαιο 6 : Οφέλη καν κόστη από την εφαρμογή του EMAS 106

περιβαλλοντική τους επίδοση, αυτή θα είναι στο μέλλον η πραγματικότητα και στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ζ) Βελτίωση οικονομικών επιδόσεων

Από την πράξη αποδεικνύεται ότι οι οργανισμοί που υποστηρίζουν το EMAS έχουν 

εξίσου καλά και πολλές φορές καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τους υπόλοιπους 

ανταγωνιστές τους. Η εφαρμογή ΣΠΔ επιτρέπει στους οργανισμούς 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.

η) Μείωση λειτουργικού κόστους

Η αποφυγή της ρύπανσης κι η μείωση των αποβλήτων, οδηγεί πολλές φορές τις 

επιχειρήσεις σε καινοτόμες και πιο αποδοτικές οικονομικά λύσεις. Έτσι, το EMAS 

μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να αποκτήσει οικονομικές κι ασφαλιστικές 

οικονομικές παροχές - υπηρεσίες γρηγορότερα και σε χαμηλότερη τιμή. Μερικές 

εταιρείες ωφελούνται ήδη από τα χαμηλά και προσαρμοσμένα ασφάλιστρα λόγω του 

EMAS. Αφού ένας οργανισμός μπορεί να αποδείξει ότι έχει εφαρμόσει πολιτική 

πρόληψης κινδύνου μπορεί να μειώσει τις ευθύνες του σε περίπτωση 

περιβαλλοντικού ατυχήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ασφαλίστρων 

και τη μείωση των επιτοκίων σε περιπτώσεις δανεισμού όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως.

θ) Μείωση κόστους περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η μείωση του κόστους της περιβαλλοντικής διαχείρισης αφορά κυρίως τη μείωση 

των γενικών εξόδων όπως π.χ. τα κόστη διάθεσης αποβλήτων. Με την εφαρμογή του 

ΣΠΔ μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του οργανισμού, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν μικρότεροι όγκοι αποβλήτων και μικρότερο κόστος επεξεργασίας τους. 

Επίσης, η χρήση του ΣΠΔ οδηγεί σε αποδοτικότερη άρα και οικονομικότερη 

περιβαλλοντική διαχείριση.
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ι) Αυξημένη συμμετοχή των εργαζομένων

Η εφαρμογή του ΣΠΔ έχει ως συνέπεια τη μεταφορά αρμοδιοτήτων κι ευθυνών σε 

χαμηλότερα επίπεδα της οργανωτικής δομής, την εκπαίδευση των εργαζομένων και 

την καλλιέργεια του αισθήματος της συμμετοχής στον κοινό αυτό σκοπό. Αυτό 

οδηγεί στην ανύψωση του ηθικού των εργαζομένων του οργανισμού. Επίσης, κατά τη 

λειτουργία του ΣΠΔ βελτιώνεται αισθητά η επικοινωνία μέσα στα διάφορα επίπεδα 

του οργανισμού, με ότι αυτό συνεπάγεται π.χ. καλύτερη συνεργασία, ταχύτερη 

διεκπεραίωση διαδικασιών κτλ.

ια) Βελτίωση της ατομικής και δημόσιας υγείας

Όταν ένας οργανισμός έχει υπεύθυνη συμπεριφορά ως προς τα επικίνδυνα προϊόντα 

και τις μεθόδους, αυτό έχει ευεργετικό αποτέλεσμα στις συνθήκες εργασίας του 

οργανισμού και στο γύρω χώρο. Ελάττωση της διασποράς τοξικών κι επικίνδυνων 

ουσιών, ανάπτυξη ασφαλέστερων προϊόντων και υπηρεσιών και σεβασμός στο 

οικοσύστημα θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής όχι μόνο των εργαζομένων αλλά 

και όλων των ανθρώπων.

6.2 ΚΟΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY EMAS

(Στοιχεία από ΕΛΒΟ ΑΒΕ, Μυλωνάς, 2004)

Αναμφισβήτητα υπάρχει κόστος για μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό που 

αποφασίζει να εφαρμόσει ένα ΣΠΔ. Προφανώς το κόστος ποικίλλει ανάλογα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργανισμού. Οι βασικοί παράγοντες κόστους για την 

εφαρμογή των ΣΠΔ είναι :

> Κόστος από την ανάπτυξη, πιστοποίηση ή επαλήθευση της περιβαλλοντικής 

δήλωσης και καταχώρησης του χώρου δραστηριοτήτων στο EMAS. Συχνά το 

συγκεκριμένο κόστος μεταφράζεται σε ανθρωπομήνες

> Κόστος της εκπαίδευσης του προσωπικού και των εμπλεκομένων στο 

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

> Κόστος από την εφαρμογή συγκεκριμένων επενδύσεων μέσα στα πλαίσια 

εφαρμογής του περιβαλλοντικού προγράμματος

> Ετήσιο κόστος λειτουργίας, συντήρησης και τεκμηρίωσης του ΣΠΔ και των 

τεχνικών επεμβάσεων του περιβαλλοντικού προγράμματος.
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> Κόστος των εξωτερικών συμβούλων (αν υπάρχουν).

Βέβαια ήδη από την Αρχική Περιβαλλοντική Ανασκόπηση προσδιορίζονται περιοχές 

στο χώρο δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης οι οποίες με πιο ορθολογική διαχείριση 

μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Οι συντελεστές που 

επηρεάζουν το κόστος και τη διάρκεια εφαρμογής και ανάπτυξης ενός ΣΠΔ είναι:

> Η ενεργός συμμετοχή της Διοίκησης

> Το εύρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης ή του οργανισμού

> Το μέγεθος του οργανισμού

> Το τεχνολογικό επίπεδο της παραγωγικής δραστηριότητας

> Η υπάρχουσα περιβαλλοντική επίδοση του οργανισμού

Το κόστος που συνδέεται με την ανάπτυξη και υλοποίηση του ΣΠΔ έχει να κάνει 

κυρίως με το χρόνο και την προσπάθεια των εργαζομένων για την εφαρμογή του 

ΣΠΔ. Το πρόσθετο κόστος της πιστοποίησης ή επαλήθευσης της περιβαλλοντικής 

δήλωσης και καταχώρησης του χώρου δραστηριοτήτων στο EMAS μπορούν να 

εκτιμηθούν από στοιχεία, που προέρχονται από τους οργανισμούς πιστοποίησης ή 

επαλήθευσης και τους αρμόδιους φορείς.

Το κόστος των επενδύσεων είναι αυτό που προϋπολογίζεται για τα επενδυτικά έργα, 

που προβλέπονται από το περιβαλλοντικό πρόγραμμα το οποίο συντάσσεται από τον 

σύμβουλο.

Το κόστος από τις περιβαλλοντικές επενδύσεις σε τεχνολογικά προγράμματα και 

εξοπλισμό μετρήσεων είναι πιο εύκολο να προσδιορισθούν με βάση την εμπειρία από 

ανάλογες εφαρμογές αλλά και τις ανάγκες που ορίζει το περιβαλλοντικό πρόγραμμα.



Κεφάλαιο 6 : Οωέλη και κόστη από την εφαρμογή του EMAS 109

6.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

EMAS

(Μυλωνάς, 2004, Διακουλάκη, 2004)

Κάθε επέμβαση της Διοίκησης ενός οργανισμού με στόχο τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ΣΠΔ 

συνίσταται σε μία επένδυση. Η απόφαση που θα ληφθεί στηρίζεται συνήθως στην 

εξέταση της απόδοσης της επένδυσης με τη χρησιμοποίηση παραδοσιακών τεχνικών 

της χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Ο κύριος στόχος της ανάλυσης κόστους - ωφέλειας (cost - benefit analysis) που 

πρέπει να ακολουθεί κάθε ανάπτυξη συστήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους 

οργανισμούς που εγκαθιστούν ΣΠΔ και συγκεκριμένα στους υπευθύνους του χώρου 

δραστηριοτήτων να εκτιμήσουν τα κόστη και πιθανά οφέλη, που συνεπάγεται το 

EMAS.

Οι αναλύσεις κόστους - ωφέλειας αναφέρονται στα επενδυτικά έργα για τα οποία η 

χρηματική αποτίμηση των οικονομικών ωφελειών είναι σχετικά εύκολα 

ποσοτικοποιήσιμη, μιας και αντικατοπτρίζονται στον ετήσιο ισολογισμό του 

οργανισμού.

Η ανάλυση της οικονομικής βιωσιμότητας των συγκεκριμένων επενδυτικών έργων, 

που προβλέπονται στα πλαίσια εφαρμογής του περιβαλλοντικού προγράμματος σε 

έναν οργανισμό, μπορεί να γίνεται με βάση τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία :

> της Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV),

> της Έντοκης Περιόδου Αποπληρωμής (DPB) και

> του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (IRR).

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι επενδύσεις που εστιάζονται κυρίως σε 

περιβαλλοντικά οφέλη είναι πολύ δύσκολο να αποτιμηθούν. Σε διεθνές επίπεδο έχουν 

αναπτυχθεί τεχνικές για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών ωφελειών, οι δυσκολίες 

όμως και οι ασάφειες που καταγράφονται κατά την οικονομική αποτίμηση των μη
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αγοραίων περιβαλλοντικών αγαθών, αποτελούν προς το παρόν τα μεγαλύτερα 

εμπόδια για την υιοθέτησή τους, ιδιαίτερα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε χώρες 

όπως η Ελλάδα, όπου οι όποιες επενδύσεις εξετάζονται κυρίως με στενά οικονομικά 

κριτήρια.

Τέλος, το κόστος της λειτουργίας και συντήρησης του ΣΠΔ, που αναφέρεται πέραν 

όλων των άλλων στην εκπόνηση μελετών, διαδικασιών και τεχνικών επεμβάσεων, 

σχετίζεται με τον χρόνο και την προσπάθεια των εργαζομένων και συνεργατών της 

επιχείρησης και είναι επίσης δύσκολο να εκτιμηθεί, εφόσον κατά την ανάπτυξη κι 

εφαρμογή του ΣΠΔ, εμπλέκονται οι εργαζόμενοι παράλληλα με τις άλλες 

δράστηριότητές τους.



Κεφάλαιο 7 : Συμπεράσματα - Προτάσεκ 111

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σε μια ανταγωνιστική αγορά, όπως διαμορφώνεται πλέον σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο, η ύπαρξη και λειτουργία μίας επιχείρησης είναι, περισσότερο παρά ποτέ, 

άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητα ανταπόκρισής της σε απαιτήσεις ιδιαίτερων 

μεριδίων του καταναλωτικού κοινού.

Οι επιχειρήσεις σήμερα επηρεάζονται από τη σημασία των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και τη μετάβαση της απλής περιβαλλοντικής συνείδησης σε αλλαγή 

συμπεριφοράς, η οποία έχει άμεση σχέση με νέες δυνατότητες στην αγορά των 

προϊόντων.

Η μέχρι πριν από λίγα χρόνια προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων από τις 

επιχειρήσεις βασιζόταν στον απλό συσχετισμό των παραμέτρων περιβάλλον, κόστος 

και νομική κατοχύρωση. Τα τελευταία όμως χρόνια, η προσπάθεια είναι να 

αντιμετωπισθούν τα θέματα του περιβάλλοντος ως μακροπρόθεσμοι παράγοντες 

αύξησης της ανταγωνιστικότητας και οικονομικής αποδοτικότητας της επιχείρησης.

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμενοποίησε την παραπάνω φιλοσοφία, 

παρουσιάζοντας ως εργαλείο για την επίτευξη της συστηματικής και συνεχούς 

βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, το Κοινοτικό Σύστημα 

Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS - Eco-Management and 

Audit Scheme).

To EMAS στηρίζεται νομικά στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 κι έχει σκοπό να 

προωθήσει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των 

ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και την πληροφόρηση του κοινού κι άλλων 

ενδιαφερομένων. Επίσης, στόχος του EMAS είναι η αναγνώριση των οργανισμών οι 

οποίοι έχουν υιοθετήσει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) και που 

διαρκώς προσπαθούν να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους πρακτική, καθώς και η 

γνωστοποίηση της προόδου των επιχειρήσεων αυτών στο ευρύτερο κοινό.
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Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών όλων των τομέων, 

επιτυγχάνεται μέσω :

> κατάρτισης κι εφαρμογής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους 

οργανισμούς, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001,

> αντικειμενικής και περιοδικής αξιολόγησης των συστημάτων αυτών,

> επιμόρφωσης και ενεργού συμμετοχής του προσωπικού των οργανισμών κι

> ενημέρωσης του κοινού κι άλλων ενδιαφερομένων.

Ο αριθμός των καταχωρημένων στο πλαίσιο του EMAS οργανισμών της ΕΕ, φθάνει 

(μέχρι τον Ιούλιο του 2004) τους 3047, με πρώτη την Γερμανία με 1703 οργανισμούς 

κι ακολουθούν η Ισπανία, η Αυστρία και η Ιταλία, ενώ η Ελλάδα έχει 10 

καταχωρημένες επιχειρήσεις.

Στον Ελληνικό χώρο, η εφαρμογή των ΣΠΔ άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του ’90, 

με τις ελληνικές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στους 

απαιτούμενους πόρους που προέβλεπε η εφαρμογή ενός ΣΠΔ. Η έλλειψη βασικών 

υποδομών, η ανάγκη σημαντικών επενδύσεων σε τεχνολογία, η ανεπαρκής 

νομοθεσία, η "τυπική" παρακολούθηση των διαφόρων επιχειρήσεων από την πλευρά 

της Πολιτείας ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και η ελάχιστη προβολή 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων στη χώρα μας δεν παρακίνησαν τις επιχειρήσεις 

να ασχοληθούν ουσιαστικά με την περιβαλλοντική τους απόδοση.

Τα τελευταία όμως χρόνια, μέσω διάφορων αναπτυξιακών προγραμμάτων που 

προκηρύχθηκαν στο Β’ και το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, με σημαντικότερο το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ 2000-2006) και τις 

Δράσεις «Ενίσχυσης περιβαλλοντικών σχεδίων» δόθηκαν σημαντικές ενισχύσεις 

στους οργανισμούς που επέλεξαν την εφαρμογή ΣΠΔ και την πιστοποίησή τους κατά 

EMAS.

Στην Ελλάδα, όπως και σε αρκετές άλλες χώρες, θεωρείται ότι το ISO 14001 είναι 

ευκολότερο και ως προς την εφαρμογή του και ως προς την πιστοποίησή του, γι αυτό 

και πολλές επιχειρήσεις αποφασίζουν να πιστοποιήσουν το σύστημα διαχείρισής τους 

σύμφωνα με το ISO 14001 και όχι με το EMAS. Η κυριότερη διαφορά που διακρίνει 

κανείς μεταξύ του EMAS και του ISO 14001 είναι πως το πρώτο δεν επικεντρώνεται
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κυρίως μόνο στην εγκαθίδρυση ενός πιστοποιημένου ΣΠΔ, αλλά και στην έκθεση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιδόσεων του οργανισμού στην κρίση των 

φορέων αξιολόγησης, των ενδιαφερομένων φορέων και των εργαζομένων - στόχος 

του EMAS είναι η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παρά ταύτα, 

οι ορισμοί των εννοιών στα δύο κείμενα είναι ταυτόσημοι και ο κανονισμός EMAS 

αναγνωρίζει την εφαρμογή ενός ΣΠΔ σύμφωνα με τα πρότυπα του διεθνούς 

προτύπου ISO 14001

Η μεγαλύτερη αποδοχή που έχει το ISO 14001 σε σχέση με το EMAS, γίνεται φανερή 

κι από τη σύγκριση των πιστοποιημένων οργανισμών σε χώρες της ΕΕ, π.χ. το 

Δεκέμβριο του 2003, ήταν 26472 οργανισμοί με ISO 14001 και 3398 οργανισμοί με 

EMAS. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπου οι οργανισμοί με ISO 

14001 είναι 90, ενώ με EMAS είναι 10. Πάντως και για τα δύο πρότυπα η αύξηση 

των πιστοποιήσεων είναι θεαματική και αυξάνεται ολοένα από το 1997 έως σήμερα.

Μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που βρίσκεται στην πορεία για την 

καταχώρηση στο EMAS είναι η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΑΒΟ ΑΒΕ). Στα 

πλαίσια της προσπάθειάς της η ΕΑΒΟ ΑΒΕ ανέπτυξε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα 

που μπορεί να επιμεριστεί σε δέκα άξονες δράσης :

1. Σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων

2. Επικοινωνιακή πολιτική

3. Βελτίωση των εκπομπών λεβήτων

4. Ελάττωση εκπομπών VOC (Πτητικών οργανικών ενώσεων)

5. Διαχείριση σαπουνελαίων

6. Μείωση κατανάλωσης ύδατος

7. Διαχείριση υγρών αποβλήτων

8. Διαχείριση στερεών απορριμμάτων

9. Έρευνα και ανάπτυξη

10. Ανάλυση Κύκλου Ζωής

Το ΣΠΔ της ΕΛΒΟ ΑΒΕ περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας Επιτροπής 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με πολλά καθήκοντα κι αρμοδιότητες, η οποία είναι 

υπεύθυνη για τα θέματα περιβάλλοντος της επιχείρησης. Μέσα από τη σύντομη 

περιγραφή των στοιχείων του περιβαλλοντικού προγράμματος της ΕΑΒΟ ΑΒΕ
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μπορεί να γίνει εμφανές στην πράξη, πώς μία τόσο μεγάλη επιχείρηση όπως αυτή 

είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά της θέματα και 

ποιες είναι οι κύριες ενέργειες που μπορούν να γίνουν για τη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Τα απαραίτητα στάδια - βήματα που πρέπει να γίνουν από έναν οργανισμό για να 

μπορέσει να εισάγει ένα ΣΠΔ κατά EMAS είναι τα εξής :

1. Ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής

2. Αρχική περιβαλλοντική επισκόπηση - ανάλυση

3. Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία

4. Καθορισμός περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων

5. Κατάρτιση περιβαλλοντικού προγράμματος

6. Εφαρμογή και λειτουργία του ΣΠΔ

7. Έλεγχος και διορθωτικές ενέργειες

8. Ανασκόπηση - αναθεώρηση από τη Διοίκηση

9. Περιβαλλοντική δήλωση

Όσον αφορά τα οφέλη για έναν οργανισμό, από την καταχώρησή του στο EMAS, 

είναι πολλαπλά και μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω :

> Βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις

> Διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης με τη νομοθεσία

> Βελτίωση των σχέσεων του οργανισμού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

κοινωνία

> Ευκολότερη διείσδυση στην παγκόσμια αγορά - αύξηση εξαγωγών

> Χρησιμοποίηση του EMAS ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

> Γενικότερη αύξηση της αξίας του οργανισμού

> Βελτίωση οικονομικών επιδόσεων

> Μείωση λειτουργικού κόστους

> Μείωση κόστους περιβαλλοντικής διαχείρισης

> Αυξημένη συμμετοχή των εργαζομένων

> Βελτίωση της ατομικής και δημόσιας υγείας

Παράλληλα, υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες κόστους για έναν οργανισμό που 

αποφασίζει να εφαρμόσει ένα ΣΠΔ στα πλαίσια του EMAS, οι οποίοι περιλαμβάνουν
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σε γενικές γραμμές κόστος ανάπτυξης, επαλήθευσης και καταχώρησης, κόστος 

εκπαίδευσης, κόστος εγκατάστασης νέων συστημάτων, κόστος λειτουργίας και 

κόστος εξωτερικών συμβούλων.

Τέλος, πολύ χρήσιμη είναι η ανάλυση κόστους - ωφέλειας για να εξετάσει ένας 

οργανισμός τα πιθανά κόστη και οφέλη που μπορεί να έχει από την εφαρμογή του 

EMAS, αν και πρέπει να σημειωθεί η δυσκολία που υπάρχει στην οικονομική 

αποτίμηση των περιβαλλοντικών ωφελειών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αναλύσει 

την οικονομική βιωσιμότητα ενός επενδυτικού έργου, με τη βοήθεια 

χρηματοοικονομικών εργαλείων όπως η Καθαρά Παρούσα Αξία (NPV), η Έντοκη 

Περίοδος Αποπληρωμής (DPB) ή ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Αρμόδιος Φορέας για την καταχώρηση οργανισμών και την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) 761/2001 EMAS :

ΥΠΕΧΩΔΕ, Τμήμα Διεθνών Δραστηριοτήτων και Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Τμήμα Δ.Δ. και ΕΟΚ)

Δ/νση: Αμαλιάδος 15, 115 23 Αθήνα 

Τηλ.: 210 6465762, 210 6415986 

Fax: 210 6434470

e-mail: e.ioannidou@minenv.gr. deu@minenv.gr 

Ιστοσελίδα : http://www.minenv.gr

Αρμόδιος Φορέας για τη Διαπίστευση περιβαλλοντικών επαληθευτών:

ΕΘνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.)

Δ/νση: Σισίνη 8, 1 15 28 Αθήνα 

Τηλ.: 210 7204514 

Fax: 210 7204500 

email: esyd@ypan.gr 

Ιστοσελίδα : http://www.esyd.gr

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις :

Εθνικός Συντονιστής EUROMANAGEMENT: ΕΟΜΜΕΧ - , Διεύθυνση Ενίσχυσης

Ανταγωνιστικότητας

Ξενίας 16 και Έβρου, 115 28 Αθήνα,

Τηλ.: 210 7491279, 210 7491380 πληροφορίες: κ. Κωμοδρόμου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις του ΕΟΜΜΕΧ

Τηλ.: 210 7491273, 210 7491309, 210 7794229

Fax: 210 7778694,

e-mail: eicgrl52@eommex.gr

Ιστοσελίδα : http://www.eommex.gr

mailto:e.ioannidou@minenv.gr
mailto:deu@minenv.gr
http://www.minenv.gr
mailto:esyd@ypan.gr
http://www.esyd.gr
mailto:eicgrl52@eommex.gr
http://www.eommex.gr
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Διανομή Οδηγού Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών (ΕΚΠΕ) του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ),

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα 

Τηλ.: 210 3627337 

Ιστοσελίδα : http://www.ebea.gr

Για επιπλέον πληροφορίες για την εφαρμογή του EMAS στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το EMAS, ή το EMAS 

Help Desk :

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για το EMAS : 

http ://www. europa. eu. int/comm/environment/emas 

Ιστοσελίδα EMAS Help Desk :

http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/tools/contacts/helpdesk_en.htm

Τηλ.: 0032 2 282 8454 Fax: 0032 2 282 8454

Δ/νση:ΕΜΑ8 Help Desk

c/o Bradley Dunbar Associates

Scotland House, Rond-Point Schuman 6

B-1040 Brussels

e-mail: emas@cec.eu.int

http://www.ebea.gr
http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas/tools/contacts/helpdesk_en.htm
mailto:emas@cec.eu.int
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Α. Νοιιοθετικά Κείιιενα :

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε 

κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS). 

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 114 της 24/04/2001 σ. 0001 - 0029 

http://europa.eu. int/eur-lex/pri/el/oj/dat/2001 /1_114/111420010424el00010029, pdf

2. 2001/681/ΕΚ : Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με 

κατευθύνσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εκούσια συμμετοχή 

οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 

(EMAS).

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 247 της 17/09/2001 σ. 0024 - 0047 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/el/oj/dat/2001/l_247/l_24720010917el00240047.pdf

3. 97/265/ΕΚ : Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 1997 για την αναγνώριση 

του διεθνούς προτύπου ISO 14001:1996 και του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ ISO 

14001:1996, που θεσπίζουν προδιαγραφές για συστήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, σε συμφωνία με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1836/93 της 

29ης Ιουνίου 1993 σχετικά με την εκούσια συμμετοχή επιχειρήσεων του 

βιομηχανικού τομέα σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 

ελέγχου.

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 104 της 22/04/1997 σ. 0037 - 0038 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc9smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg 

=EL&numdoc=31997D0265&model=guichett 4 * *

4. 2003/532/ΕΚ : Σύσταση της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2003 σχετικά με τις

κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εκούσια

http://europa.eu._int/eur-lex/pri/el/oj/dat/2001_/1_114/111420010424el00010029,_pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc9smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg
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συμμετοχή οργανισμών στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 

οικολογικού ελέγχου (EMAS), σχετικά με την επιλογή και τη χρήση των δεικτών 

περιβαλλοντικών επιδόσεων.

http://europa.eu. int/cornrr^environment/emas/pdf/guidance/ guidance08_el.pdf

5. 2001/680/ΕΚ : Σύσταση της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με 

κατευθύνσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εκούσια συμμετοχή 

οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 

(EMAS).

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/el/oj/dat/2001/l_247/l_24720010917el00010023.pdf

Β. Κατευθυντήρια Έγγραφα :

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει επτά κατευθυντήρια έγγραφα με στόχο να 

εξασφαλίσει την ενιαία εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 761/2001 από όλα τα 

Κράτη-Μέλη και να παράσχει πρακτική και αποτελεσματική υποστήριξη σε 

οργανισμούς που επιθυμούν να υλοποιήσουν το σύστημα EMAS. Τρία από αυτά τα 

κατευθυντήρια έγγραφα έχουν υιοθετηθεί ως παραρτήματα σε Απόφαση της 

Επιτροπής (κατευθύνσεις για την οργανωτική ενότητα, για τη συχνότητα 

επαληθεύσεων και για τη χρήση του λογοτύπου του EMAS), ενώ οι υπόλοιπες 

τέσσερις κατευθυντήριες οδηγίες έχουν υιοθετηθεί ως παραρτήματα σε Σύσταση της 

Επιτροπής.

1 Κατευθύνσεις για Οργανωτική Ενότητα Κατάλληλη για Καταχώρηση στο 

EMAS

Η επέκταση του Κανονισμού EMAS από την παραδοσιακή κάλυψη του 

βιομηχανικού/μεταποιητικού τομέα προς όλους τους οργανισμούς με περιβαλλοντικές 

επιπτοδσεις σημαίνει ότι ενότητες με πολλές διαφορετικές οργανωτικές δομές θα 

μπορούν να καταχωρούνται στο EMAS. Στις κατευθύνσεις εντοπίζονται οι ειδικές 

περιπτώσεις όπου είναι δυσχερές να προσδιοριστεί ποια οργανωτική ενότητα είναι 

κατάλληλη να για καταχωρηθεί ως οργανισμός στο EMAS και θεσπίζονται διατάξεις 

για την εναρμονισμένη προσέγγιση αυτού του θέματος καθώς και για εξαιρέσεις όταν

http://europa.eu._int/cornrr%5Eenvironment/emas/pdf/guidance/_guidance08_el.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/el/oj/dat/2001/l_247/l_24720010917el00010023.pdf
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επιτρέπεται να καταχωρηθεί οργανωτική ενότητα μικρότερη του χώρου 

δραστηριοτήτων.

http: //europa. eu. int/comm/environment/emas/pdf/ guidance/ guidanceO 1 el. pdf

2 Κατευθύνσεις σχετικά με τη Συχνότητα Επαληθεύσεων, Επικυρώσεων & 

Ελέγχων :

Για κάθε οργανισμό που είναι καταχωρημένος στο EMAS, μετά την πρώτη 

επαλήθευση, το σύστημα EMAS υποχρεώνει τον επαληθευτή, σε συμφωνία με τον 

οργανισμό, να καταρτίζει και να συνομολογεί ένα πρόγραμμα επαλήθευσης για 

χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τους 36 μήνες. Μετά την πρώτη επικύρωση 

της περιβαλλοντικής δήλωσης, το EMAS απαιτεί επίσης οι πληροφορίες να 

ενημερώνονται ετησίως και οποιεσδήποτε αλλαγές να επικυρώνονται ετησίως, εκτός 

από ορισμένες περιπτώσεις. Στο έγγραφο αυτό δίνονται κατευθύνσεις για την 

καθιέρωση των προγραμμάτων επαλήθευσης των οργανισμών που είναι 

καταχωρημένοι στο EMAS, για τη διενέργεια επικυρώσεων των περιβαλλοντικών 

δηλώσεων και μετέπειτα ετησίων ενημερώσεων, καθώς και για εξαιρέσεις στην αρχή 

των ετησίων επικυρωμένων ενημερώσεων.

http: //europa. eu. int/comm/environment/emas/pdf/guidance/ guidance02_el .pdf

3. Κατευθύνσεις για τη Χρήση του Λογοτύπου του EMAS :

Το λογότυπο του EMAS αποτελεί σήμα κατατεθέν του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 

761/2001 και έχει σκοπό να δείχνει στο κοινό και στα λοιπά ενδιαφερόμενο μέλη:

Την καθιέρωση και την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τη συστηματική, αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση της επίδοσης τέτοιων 

συστημάτων.

Την παροχή πληροφοριών σε θέματα περιβαλλοντικής επίδοσης και έναν ανοιχτό 

διάλογο με το ευρύ κοινό και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Την ενεργό ανάμιξη, περιλαμβανομένης της δέουσας κατάρτισης

http: //europa. eu. int/comm/environment/emas/pdf/guidance/ guidance03_el. pdf

4 Κατευθύνσεις για την Περιβαλλοντική Δήλωση στο πλαίσιο του EMAS :

Οι παρούσες κατευθύνσεις έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους οργανισμούς στη 

σύνταξη της περιβαλλοντικής δήλωσης που απαιτείται από το σύστημα, όπως 

ορίζεται στον Κανονισμό του EMAS και να προσδιορίσουν τα θέματα που πρέπει να
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εξεταστούν κατά τη σύνταξη της δήλωσης. Κατά την εκπόνηση των κατευθύνσεων 

ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες πληροφόρησης των ενδιαφερομένων μερών και ο 

τρόπος με τον οποίο θα ανταποκριθούν οι οργανισμοί σε αυτές τις ανάγκες. Η 

προσβασιμότητα, η διαφάνεια και η περιοδική παροχή περιβαλλοντικών 

πληροφοριών είναι καθοριστικοί παράγοντες που διαφοροποιούν το EMAS από τα 

άλλα συστήματα. Η σωστή σύνταξη της περιβαλλοντικής δήλωσης θα αυξήσεις τη 

χρησιμότητά της και θα προσδώσει σημαντική αξία στην κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων και της συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης ενός 

οργανισμού. Συγκεκριμένα, παρέχει μια ευκαιρία για προώθηση μιας θετικής εικόνας 

των επιδόσεων του οργανισμού σε πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, 

εργολάβους και εργαζομένους.

http ://europa. eu. int/comm/environment/emas/pdf/guidance/guidance04_el pdf

5. Κατευθύνσεις για τη Συμμετοχή των Υπαλλήλων στο πλαίσιο του EMAS :

Η ενεργός συμμετοχή, η κατάλληλη εκπαίδευση και η διαρκής επιμόρφωση των 

εργαζομένων ενός οργανισμού είναι βασικές προϋποθέσεις για την προώθηση της 

συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού. Η συμμετοχή 

όλων των μελών ενός οργανισμού στις εργασίες επί περιβαλλοντικών θεμάτων 

αποτελεί επίσης τον ορθό τρόπο διατήρησης ενός ζωντανού και βιώσιμου 

συστήματος διαχείρισης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα συστήματα διαχείρισης στα 

οποία δεν συμμετέχουν όλοι ενεργά τείνουν να γίνονται γραφειοκρατικά και να μη 

λειτουργούν ομαλά. Οι παρούσες κατευθύνσεις υποδεικνύουν τρόπους και μέσα 

ενεργού ανάμιξης των εργαζομένων που εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερη 

διεκπεραίωση του έργου, επιβαρύνουν λιγότερο τόσο τη διοίκηση όσο και τους 

εργαζομένους και εξασφαλίζουν ορθή εφαρμογή του EMAS. 

http ://europa. eu. int/comm/ environment/emas/pdf/ guidance/ guidanceO 5_el. pdf

6. Κατευθύνσεις για τον Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Πτυχών & την 

Αξιολόγηση της Σημασίας τους :

Στόχος του εγγράφου είναι να παράσχει κατευθύνσεις για τον προσδιορισμό 

σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών που ανακύπτουν από δραστηριότητες, 

προϊόντα και υπηρεσίες επί των οποίων έχει διαχειριστικό έλεγχο ή επιρροή ένας 

οργανισμός που εφαρμόζει σύστημα EMAS. Στο πλαίσιο του EMAS, οι σημαντικές 

περιβαλλοντικές πτυχές βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής του συστήματος
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περιβαλλοντικής διαχείρισης ενός οργανισμού, της αξιολόγησης και της βελτίωσης 

των περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω του καθορισμού στόχων και σκοπών καθώς 

και της διαρκούς διαδικασίας επανεξέτασης. Οι σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές 

και επιπτώσεις εξετάζονται επίσης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δήλωσης. 

http ://europa.eu. int/comm/environment/emas/pdf/ guidance/ guidance06_el. pdf

7 Κατευθύνσεις προς τους Επαληθευτές για την επαλήθευση σε Μικρές & Μεσαίες 

Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ιδιαίτερα σε Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις :

Οι μικρές εταιρείες χαρακτηρίζονται από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποβολής 

αναφορών, πολύ-λειτουργικό προσωπικό, κατάρτιση κατά την απασχόληση και 

ικανότητα γρήγορης προσαρμογής στις αλλαγές. Καθήκον του επαληθευτή είναι να 

αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες παρόμοιων οργανισμών και να 

διεξάγει την επαλήθευση κατά τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει άσκοπα μικρούς 

οργανισμούς. Οι παρούσες κατευθύνσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να εφαρμόζονται 

σε μικρούς οργανισμούς και σε μερικές περιπτώσεις θα ισχύουν μόνο για πολύ μικρές 

επιχειρήσεις.

http:// europa. eu. int/comm/ environment/emas/pdf/guidance/ guidance07_el .pdf

http://_europa._eu._int/comm/_environment/emas/pdf/guidance/_guidance07_el_.pdf



