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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη χαραυγή του 21ου αιώνα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούν μια αυξανόμενη επείγουσα 

ανάγκη. Η γενικότερη άποψη που αναδύεται είναι αυτή που υποστηρίζει ότι ένας καλύτερος σφαιρικός 

προγραμματισμός για τη χρήση της γης και τα φυσικά στοιχεία της είναι απαραίτητος για την διαφύλαξή 

του φυσικού περιβάλλοντος ως κληρονομιά για τις επόμενες γενεές. Επιπλέον θα πρέπει να διερευνηθεί ο 

αντίκτυπος των ανθρώπινων σχεδίων, όπως αυτά εφαρμόζονται σήμερα, διενεργώντας παράλληλα τις 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και τις προσαρμογές, όπου αυτές απαιτούνται. Αυτό αποτελεί και την 

ουσία της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Και επειδή η γη και οι φυσικοί της πόροι ξεπερνούν τα 

γεωγραφικά και πολιτικά όρια, οι περιβαλλοντικές διοικητικές προσπάθειες πρέπει να συντονιστούν 

παγκοσμίως μέσα σε ένα απολιτικό πλαίσιο, γεγονός που θα επιτρέψει τις μεμονωμένες και τοπικές 

προσπάθειες να είναι αμοιβαία ενθαρρυντικές και συνεργιστικές.

Η έλλειψη σημαντικής προόδου στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε επίπεδο υιοθέτησης ενός 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.),απαιτεί εμπεριστατωμένη έρευνα για τα κίνητρα που 

θα πρέπει να δημιουργηθούν προκειμένου να οδηγηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Από την 

ανάλυση που έγινε στην παρούσα εργασία, συγκεκριμένα για την περίπτωση του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, κστέστει δυνατό να προσδιοριστούν οι δυνατότητες, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι 

απειλές που καλείται να ανπμετωπίσει το πανεπιστήμιο, αναφορικά με το θέμα της θέσπισης ενός 

προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και τελικά προτάθηκε ένα τέτοιο σύστημα διαχείρισης.

Τα πανεπιστήμια θα πρέπει γενικά να αντιμετωπίσουν το θέμα της περιβαλλονπκής τους διαχείρισης με 

περισσότερο μεθοδικό και διαφανή τρόπο. Κάτι τέτοιο απαιτεί μεγαλύτερη ευασθητοποίηση όλων των 

συμμετοχόντων στις δραστηριότητες του πανεπιστημίου καθώς και κατανόηση των ατομικών και 

συλλογικών ευθυνών τους. Στην συγκεκριμένη εργασία προσδιορίστηκαν τα βασικά κίνητρα για την 

υιοθέτηση ενός Σ.Π.Δ. από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όπως χρηματοδότηση, εναρμόνιση με την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία και ενίσχυση της φήμης του. Το τελευταίο είναι ίσως και το σημαντικότερο για το 

Πανεπιστήμιο το οποίο τυγχάνει γενικής αναγνώρισης για την τελειότητά του στη διδασκαλία και την 

έρευνα. Η μεγαλύτερη απειλή για το πανεπιστήμιο αποτελεί η μείωση της αξιοπιστίας του από το γεγονός 

της μη υιοθέτησης των αρχών της αειφορικής ανάπτυξης στις δραστηριότητές του. Αλλά για να 

αποφευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται καλή εσωτερική επικοινωνία καθώς και κατανόηση του συλλογικού 

οράματος, το οποίο θα προέλθει από τη συμμετοχή τόσο του διδακτικού και λοιπού προσωπικού όσο και 

των σπουδαστών. Η εξασφάλιση της επιτυχίας ενός τέτοιου σχεδίου προϋποθέτει ισχυρή δέσμευση σε 

ανώτερο επίπεδο.
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Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι διεθνείς πανεπιστημιακοί οργανισμοί για ένα μακρύ χρονικό διάστημα ελάχιστα έχουν 

ασχοληθεί με θέμστα που αφορούν την περιβαλλοντική τους απόδοση. Οι λόγοι για αστό 

είναι ποικίλοι αλλά βασικά εστιάζονται στην έλλειψη σημαντικών κινήτρων. Γενικότερα, η 

βασική πηγή εισοδήματος για τους εθνικούς πανεπιστημιακούς οργανισμούς είναι η 

κυβερνητική χρηματοδότηση, αλλά όπως με ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου τομέα, ο 

ανταγωνισμός κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και τα κίνητρα για αποδοτικότητα είναι 

περιορισμένα.

Στο παρελθόν οι εκάστοτε κυβερνήσεις σπάνια απαίτησαν από τα πανεπιστήμια να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες για θέμστα περιβαλλοντικά. Τελευταία, σε ευρύτερο 

ευρωπαϊκό επίπεδο, διαγράφεται η τάση που οδηγεί ακόμη και τους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς να δημιουργήσουν και να υιοθετήσουν διεργασίες πιο αποδοτικές και 

μεθοδικές ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και βελτιώνοντας την λειτουργικότητά τους. 

Ένας συνήθης τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής τους 

απόδοσης.

Μέχρι τώρα, ελάχιστα πανεπιστήμια έχουν υιοθετήσει κάποιο επικυρωμένο 

περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης - για παράδειγμα ISO 14001- αλλά κάποια έχουν 

σημειώσει σημανπκή πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Πανεπιστήμια της Μ. 

Βρετανίας, όπως το Imperial College of Science, Technology and Medicine, to 

Caimbridge, to Bristol και το Edinburgh έχουν τροποποιήσει τα προγράμματα σπουδών 

τους προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ενώ παράλληλα 

διαθέτουν σχετικά μεγάλα κονδύλια σε επενδυτικά προγράμματα που υποστηρίζουν 

διεργασίες συνεπείς με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και του σεβασμού του 

φυσικού περιβάλλοντος. Τέτοιες προσπάθειες έχουν συμβάλλει σημαντικά στην 

υποστήριξη και επέκταση της φήμης των συγκεκριμένων πανεπιστημίων.
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Το 1998 μια μελέτη από την Αγγλική Κυβερνητική Επιτροπή για την Εξέλιξη της 

Εκπαίδευσης, πραγματοποίησε μια έρευνα για τους επιχειρησιακούς κύκλους σπουδών σε 

τέσσερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η τελική έκθεση κατέληξε στο ακόλουθο 

σχόλιο του Γραμματέα του Κράτους για την Εκπαίδευση και την Απασχόληση (Blunkett, 

1999): " Τα συμπεράσματα της έρευνας εμφανίζουν ότι οι επιχειρησιακοί εκπαιδευτικοί 

μπορούν να κάνουν πολλά για να προετοιμάσουν τους επιχειρησιακούς ηγέτες του 

μέλλοντος στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της βιώσιμης ανάπτυξης. Η μελλοντική 

επιχειρησιακή επιτυχία θα εξαρτηθεί όλο και περισσότερο από το πόσο καλά οι 

επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Αυτή η κυβέρνηση έχει 

τοποθετήσει τόσο την εκπαίδευση όσο και την βιώσιμη ανάπτυξη στο κέντρο της 

ατζέντας μας και ελπίζω ότι όλοι όσοι ενεπλέκονται στην εκπαίδευση των σημερινών 

σπουδαστών-επιχειρηματιών θα ενεργήσουν σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας 

για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις στρατηγικές της βιώσιμης ανάπτυξης στην 

εκαπίδευση..."

Η παραπάνω δήλωση παρουσιάζει μια προφανή ανάγκη αλλά ταυτογχρόνως και ευκαιρία, 

για την βελτίωση της πληροφόρησης αναφορικά με περιβαλλοντικά ζητήματα στον 

τομέα της εκπαίδευσης.

Οι περισσότερες μελέτες που έγιναν στα συγκεκριμένα πανεπιστήμια προσδιορίζουν το 

σημαντικό ρόλο που η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει στην επίτευξη της βιώσιμης 

οικονομίας, αλλά αφήνουν τα κίνητρα υπ' ευθύνη των αρμοδίων.

Εστιάζοντας στον χώρο των ελληνικών πανεπιστημίων και συγκεκριμένα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η συγκεκριμένη εργασία προσπαθεί να εξετάσει, από 

διοικητικής και οργανωτικής σκοπιάς , τί μπορεί να βελτιώσει την περιβαλλοντική 

απόδοση του πανεπιστημίου, και ποια είναι τα κίνητρα για κάτι τέτοιο για ένα ίδρυμα 

όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στην αρχή της εργασίας παρατίθεται ο σκοπός και οι στόχοι της καθώς και η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου αυτοί να επιτευχθούν. 2
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Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει μια βιβλιογραφική αναφορά στιςαρχές της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης καθώς και μια συγκριτική αναφορά στα σημαντικότερα εργαλεία 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που χρησιμοποιούνται σήμερα διεθνώς.

Το τρίτο Κεφάλαιο παραθέτει εμπειρίες πανεπιστημίων της Μ.Βρετανίας αναφορικά με 

θέματα περιβαλλοντικά καθώς και άλλων ιδρυμάτων του εξωτερικού, δεδομένου ότι τα 

ζητήματα αυτά είναι παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Τα στοιχεία που παρατίθενται 

συλλέχθηκαν μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία με τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά 

τμήματα των πανεπιστημίων, καθώς και με προσωπική επίσκεψη στο Imperial College of 

Science, Technology and Medicine, στο οποίο υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα για το 

σύνολο σχεδόν των βρετανικών πανεπιστημίων.

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές παράμετροι που υφίστανται σήμερα 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και λόγω έλλειψης συγκεκριμένης περιβαλλοντικής 

πολιτικής περιορίζονται σε στοιχεία που αφορούν κυρίως την κατανάλωση ενέργειας και 

νερού, και λιγότερο τις αέριες εκπομπές CO και C02 (αέρια τα οποία ευθύνονται εν 

πολλοίς για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και προέρχονται από την λειτουργία του 

καυστήρα και την κίνηση των οχημάτων).

Στο κεφάλαιο 5 γίνεται ανασκόπηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που αφορούν το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε σύγκριση με άλλα πανεπιστήμια. Επισημαίνει τα βασικά 

ζητήματα που εμπλέκονται στη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του 

πανεπιστημίου, και τελειώνει με μια SWOT ανάλυση, η οποία χρησιμοποιείται για να 

συνοψίσει τη συζήτηση.

Έχοντας ήδη προσδιορίσει τα βασικά κίνητρα και τις ευκαιρίες που το θέμα παρουσιάζει 

για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Κεφάλαιο 6 διαμοφώνει συγκεκριμένες προτάσεις 

για την επίτευξη τους και επαναπροσδιορίζει τα βασικά στοιχεία για την επιτυχή πιθανή 

εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ.
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Σκοποί και Στόχοι

Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πρόταση ενός σχεδίου εφαρμογής ενός 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Αναγνωρίζεται πάντως ότι πρέπει να υπάρχει πολύ καλός λόγος για να πραγματοποιηθεί 

κάτι τέτοιο.

Η εργασία επομένως στοχεύει στο να διερευνήσει την επιχειρησιακή περίπτωση ενός 

Σ.Π.Δ. και τα οφέλη που θα παράσχει στο πανεπιστήμιο. Θα βασιστεί στην εμπειρία 

άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία ήδη κινούνται προς την 

κατεύθυνση της βελτίωσης της περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Η διαμόρφωση μιας 

συγκεκριμένης πρότασης απαιτεί κατανόηση των δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου και 

του πώς η έως τώρα πολιτική του για το περιβάλλον είχε επιπτώσεις στην απόδοση των 

στόχων του.

Σκοποί:

• Προσδιορισμός των κινήτρων για την βελτίωση της περιβαλλονπκής απόδοσης σε 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Κατανόηση του πώς η βιώσιμη ανάπτυξη επηρρεάζει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

• Διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης για την υιοθέτηση των αρχών της αειφόρου 

ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πώς μπορεί αυτή να εφαρμοστεί.

Στόχοι:

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα πρέπει να εκπληρωθούν οι παρακάτω 

στόχοι:

• Αναφορά στο αν και τι ακριβώς έχει γίνει στο παρελθόν στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας αναφορικά με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πώς η προηγούμενη 

πολιτική εφαρμόστηκε και ποια επίδραση αυτή είχε.

• Αναφορά στην επικοινωνία μέσα στους κόλπους του πανεπιστημίου.
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• Ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου.

• Προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που εμφανίζουν μεγαλύτερη επιβάρυνση στο 

περιβάλλον.

• Προσδιορισμό των βασικών περιβαλλοντικών επιδράσεων του πανεπιστημίου.

• Αναφορά στις βασικότερες πιέσεις και προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το 

πανεπιστήμιο σήμερα.

• Διερεύνηση των πιέσεων που δέχεται το πανεπιστήμιο από τους άμεσα και έμμεσα 

εμπλεκόμενους φορείς, όπως η κυβέρνηση, χρηματοδοτικοί οργανισμοί κλπ.

• Εξέταση του τι γίνεται σε άλλα πανεπιστήμια και στη βιομηχανία.

• Αναγνώριση των οφελειών για το πανεπιστήμιο από την εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ., ή 

ενός όραματος για το μέλλον.

• Προσδιορισμό του πώς ένα Σ.Π.Δ. θα ενσωματωθεί στο πανεπιστήμιο, το προσωπικό, 

τους σπουδαστές, την έρευνα και τη διδασκαλία.

• Προσδιορισμό των εσωτερικών παραμέτρων ενός Σ.Π.Δ. τα οποία θα πρέπει να 

τεθούν σε λειτουργία.

• Διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη ενός αναγνωρισμένου Σ.Π.Δ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Εισαγωγή

Το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο για την προστασία του περιβάλλοντος διοργανώθηκε το 

1955 στο Πρίνστον, ενώ το επόμενο συνέδριο οργανώθηκε υπό την αιγίδα των 

Ηνωμένων Εθνών στην Στοκχόλμη το 1972. Ωστόσο, τα πρώτα σημαντικά βήματα 

αναφορικά με τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκαν το 1980, 

οπότε η κυβέρνηση Κάρτερ δημοσίευσε το ’ 'Πόρισμα Γη 2000'' (Global 2000 Report), 

το οποίο άτυχε ενθουσιώδους υποδοχή από τον υπόλοιπο κόσμο, όχι όμως και από τις 

Η.Π.Α. [31]

Σταδιακά ωστόσο, όλο και περισσότροι ερευνητές και ακαδημαϊκοί άρχισαν να θίγουν το 

θέμα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και τα προβλήματα που ανέκυψαν από 

την άλογη επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον. Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 

(1987) ήρθε να θίξει το πρόβλημα της καταστροφής της στοιβάδας του όζοντος και 

οδήγησε σε ουσιαστικές αποφάσεις που απέβλεπαν στην σταδιακή απαγόρευση χρήσης 

όλων των αλογονομένων υδρογονανθράκων.

Στις δεκαετίες του 1980 και 1990 αυξήθηκε ο αριθμός των διεθνών συνεδρίων και άλλων 

παρόμοιων συναντήσεων με θέμα το περιβάλλον. Το 1987 η επιτροπή Παγκοσμίου 

Εμπορίου δημοσίευσε ένα πόρισμα με τίτλο ' 'Το κοινό μας μέλλον' ' (Our Common 

Future), γνωστό και ως πόρισμα Brundtland, όπου επαναδιατυπώθηκε η ιδέα της 

αειφορικής ανάπτυξης. Το πόρισμα αποτέλεσε τη βάση για δημοσιεύσεις ορισμένων 

κυβερνήσεων σχετικά με τη υιοθέτηση συγκεκριμένων σχεδίων και στρατηγικής για το 

περιβάλλον, ως ένα πρώτο βήμα προς τη διεθνή αναγνώριση των παγκόσμιων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 1989 το κράτος της 

Κόστα Ρίκα ίδρυσε με προεδρικό διάταγμα την οργανωτική επιτροπή INBio (Institute 

Nacional de Biodivensidad), σκοπός της οποίας ήταν η καταγραφή της 

βιοπαραλλακτικότητας μέσα σε μια δεκαετία. Το 1994, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες 

εξεδήλωσαν την πρόθεσή τους να δεσμευτούν ως προς τις βασικές αρχές της αειφορίας
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(sustainability) που θεσμοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου συνεδρίου του 

Ρίο το 1992. [31]

Οι Η.Π.Α. υπήρξαν πρωτοπόρος χώρα στην ανάπτυξη εθνικής περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970 δεν έκαναν καμιά 

ουσιαστική ενέργεια για προώθηση της περιβαλλοντικής τεχνολογίας μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 αρκετές χώρες κατανόησαν 

την επιτακτική ανάγκη για τη νομοθετική ρύθμιση των δραστηριοτήτων των διαφόρων 

φορέων σε σχέση με το περιβάλλον. Οι όροι οικολογική βιομηχανία, οικολογικά πάρκα 

και οικολογική ειρήνη είναι πλέον συνήθης πρακτική σε κύκλους ακαδημαϊκών και 

δημοσιογράφων. Στον Πίνακα 2.1. παρουσιάζεται συνοπτικά η εξελικτική πορεία των 

προτύπων που οδήγησαν τελικά στην σύνταξη του ISO 14000. Για τη δημιουργία 

οποιουδήποτε προτύπου υφίσταται μια συγκεκριμένη, προκαθορισμένη διαδικασία μέσα 

από την οποία διαμορφώνεται το πρότυπο. Το σχήμα 2.1. δίνει την πορεία αυτής της 

διαδικασίας. Η εξέλιξη του περιβαλλοντικού προτύπου απεικονίζεται στο σχήμα 2.2. [1]

Πίνακας 2.1.: Εξέλιξη διαφόρων Περιβαλλοντικών Προτύπων που οδήγησαν στην δημιουργία της 
σειράς του ISO 14000_______________________________________________________________________
Έτος Γεγονός
1955 Πρίνστον (ΗΠΑ), Διεθνές Συνέδριο για το Περιβάλλον
1972 Στοκχόλμη, Συνέδριο του ΟΗΕ για το Περιβάλλον

1980 Ουάσινγκτον, Κυβέρνηση Κάρτερ δημοσίευσε την αναφορά 'Τη 
2000''

1984 Περιβαλλοντικό Σύστημα Responsible Care

1987
1. ISO 9000
2. '' Κοινό Μέλλον
3. Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ

1989 Καθιέρωση του ΙΝΒίο στην Κόστα Ρίκα
1991 Σύστημα Keihadren (Ιαπωνία)

1992 1. Η ΕΕ προετείνει τη διαχείριση με Περιβαλλοντικούς Ελέγχους
2. Δημιουργία του BS 7750

1993 Η ΕΕ συμφωνεί για την υιοθέτηση του EMAS και το EMAS δημοσιεύεται
1994 Αναθεώρηση του BS 7750
1995 Τίθεται σε λειτουργία το EMAS
1996 Δημουργϊα της σειράς του ISO 14000

7



Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νέο αντικείμενο εργασίας ανατίθεται στη SC.
Η SC ανατίθεται στη WG 

-------------------^----- '--------------------------------

^—α

; Πρόταση γκ 
a εργασίας

νέο αντεικείμενο

Διεθνές Πρότυπο

Σχήμα 2.1.: Πορεία διαμόρφωσης του προτύπου
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Αναφορικά με τα ερωτήματα που πηγάζουν από το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το 

περιβάλλον, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organisation for 

Standardisation, ISO) το 1996 εξέδωσε τη σειρά προτύπων για την περιβαλλοντική 

διαχείριση, ISO 14000, που ουσιαστικά αποτελεί το διεθνές πρότυπο για μια ενιαία 

περιβαλλοντική διαχείριση.

Το σχήμα 2.2. απεικονίζει σχηματικά την εξέλιξη του ISO 14000.[1]

UNCED

ISOTC 207

ISO 9000 BS 7750 ISO 9001

UNCED = 1992 Συμβούλιο του OHE για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
SAGE = 1991 Συμβουλευτική Ομάδα Ανάπτυξης Στρατηγικής για το Περιβάλλον
ISO = Παγκόσμιος Οργανισμός Τυποποίησης
TC = Τεχνική Επιτροπή
BSI = Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων
BS = Βρετανικό Πρότυπο
CIA = Σύνδεσμος Χημικών Βιομηχανιών
SHEMS= Συστήματα Διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
EU = Ευρωπαϊκή Ένωση
EMAS = Διαχείριση Περιβάλλοντος και Μοντέλο Επιθεώρησης
CEN = Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
IEC = Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή

Σχήμα 2.2. Εξέλιξη του προτύπου ISO 14000
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2.2. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management 

System, EMS)

Με τον όρο '' Περιβαλλοντική Διαχείριση'' αναφερόμαστε στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων που καθορίζουν την περιβαλλοντική πολιτική, τους αντικειμενικούς 

σκοπούς και υπευθυνότητες καθώς και τον σχεδίασμά των περιβαλλοντικών στόχων, την 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων και τη διαρκή αξιολόγηση της επίδρασης των 

διεργασιών/αποβλήτων στο περιβάλλον.

Με τον όρο '' Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.)'' αναφερόμαστε σε ένα 

σύστημα συνολικής διαχείρισης που περιλαμβάνει την οργανωτική διάρθρωση, τις 

προγραμματικές δραστηριότητες, τις υπευθυνότητες, τις πρακτικές τις διαδικασίες τις 

λειτουργίες και τους απαιτούμενους πόρους για την εξέλιξη, την εφαρμογή, την 

επίτευξη, την επιθεώρηση και την διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής (Π.Π.) Η 

Περιβαλλοντική Πολιτική αποτελεί έκφραση των στόχων και των αντικειμενικών σκοπών 

μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού σε σχέση με το περιβάλλον, όπως διατυπώνονται 

επίσημα από τα ανώτερα στελέχη στην διοικητική ιεραρχία.

Η ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Πολιτικής θα πρέπει να διέπεται από τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: [30]

1. Να είναι σύμφωνη με την φύση, την κλίμακα και τις περιβαλλοντικές δράσεις του 

οργανισμού.

2. Να περιλαμβάνει δεσμεύσεις για συνεχή βελτίωση, πρόληψη και περιορισμό της 

ρύπανσης/μόλυνσης και συμμόρφωση με την σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία.

3. Να παρέχει το πλαίσιο για τον σχεδίασμά και την επιθεώρηση των αντικειμενικών 

σκοπών και στόχων.

4. Να είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.
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Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 

ελαχιστοποίηση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιδράσεων, η βελτίωση της 

αξιολόγησης των διαδικασιών, ο κύκλος ζωής των προϊόντων και ο σχεδιασμός τους, η 

δέσμευση για ανακύκλωση στα πλαίσια ενός αειφορικού περιβάλλοντος και η παροχή 

εκπαίδευσης και η ενθάρρυνση για χρήση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνίσταται στα 

παρακάτω στοιχεία: [27,30]

♦ Στη δημιουργία μιας περιβαλλοντικής πολιτικής

♦ Στη θεσμοθέτηση αντικειμενικών σκοπών και στόχων

♦ Στην εφαρμογή ενός προγράμματος για καταγραφή της αποτελεσματικότητας

♦ Στην επιθεώρηση και αξιολόγηση του συστήματος, και

♦ Στην βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης.

Βέβαια στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα αναφορικά με την σπουδαιότητα της 

εφαρμογής ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Οι απαντήσεις είναι ποικίλες. 

Η επιστημονική κοινότητα άρχισε να συνειδητοποιεί διαταραχές στο περιβάλλον στη 

δεκαετία του 1970. Σταδιακά ο αριθμός των οικολογικών καταστροφών αυξανόταν, όπως 

επίσης και ο αριθμός των διορθωτικών ενεργειών. Το 1992 στη συνδιάσκεψη του Ρίο με 

θέμα το περιβάλλον έγινε σαφές ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός Συστήματος που 

θα εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που υιοθετούν την αειφορική 

ανάπτυξη. [ 31 ] Στον πίνακα 2.2. σχολιάζονται τα πέντε βασικά στάδια του Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης [25]:
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Πίνακας 2.2.: Συνοπτική Παρουσίαση των πέντε βασικών σταδίων για την ανάπτυξη του Σ.Π.Δ.

1. Δέσμευση και Πολιτική

Τα ανώτερα στελέχη δεσμεύονται να εφαρμόσουν ένα Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση/μόλυνση και 
θεσμοθετείται η πολιτική, η οποία είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο. Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η πολιτική αυτή να 
υιοθετηθεί και από τους υπόλοιπους εργαζόμενους/ συμμετέχοντες στην 
επιχείρηση/οργανισμό

2. Σχεδιασμός
Περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας διατμηματικής ομάδας η οποία εξετάζει τον 
αντίκτυπο των δραστηριοτήτων και των παραγόμενων προϊόντων στο 
περιβάλλον. Ακόμη γίνεται σύγκριση με τα ισχύοντα νομοθετικά πρότυπα.

3. Εφαρμογή

Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει την ανεύρεση των πόρων και τη 
συγκεκριμενοποίηση των μηχανισμών για την επίτευξη των αντικειμενικών 
σκοπών και στόχων καθώς και την αναγνώριση των δραστηριοτήτων και των 
επεξεργασιών που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Επίσης καθιερώνονται και 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

4. Καταμέτρηση & Εκτίμηση
Καταγράφεται και αξιολογείται η επίδοση της εταιρείας ως προς το περιβάλλον 
(περιβαλλοντικοί στόχοι), με βάση τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους 
και γίνεται έλεγχος του Σ.Π.Δ.

5. Ανασκόπηση & Βελτίωση
Σε αυτό το στάδιο αναπτύσσονται οι διαδικασίες και καταβάλλεται προσπάθεια 
για συνεχή βελτίωση του Σ.Π.Δ. Επίσης συγκρίνονται τα αποτελέσματα με 
τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους και αναλύονται οι δυνατότητες για 
περαιτέρω βελτίωση.

Στα πλεονεκτήματα που παρέχει η εφαρμογή του Σ.Π.Δ. περιλαμβάνονται:

♦ Το μειωμένο λειτουργικό κόστος, αναφορικά με την πρόληψη ατυχημάτων και την 

ελαχιστοποίηση των αποβλήτων

♦ Η βελτιωμένη οικονομική επίδοση, αφού στατιστικές αναλύσεις κατέδειξαν ότι οι 

επιχειρίσεις και οι οργανισμοί που εφάρμοσαν το Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης είχαν μειωμένο κόστος παραγωγής.
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2.3. Περιγραφή του EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) [14,30]

To Σχέδιο Οικολογικού Ελέγχου και Επιθεώρησης (EMAS) της Κοινότητας είναι ένα 

εργαλείο διαχείρισης που προσφέρεται στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς για να 

αξιολογούν, να καταγράφουν και να βελτιώνουν της περιβαλλοντική τους απόδοση. Το 

συγκεκριμένο σχήμα πρωτοπαρουσιάστηκε το 1995 (Κανονισμός Συμβουλίου (EEC) Αρ. 

1836/93 της 29 Ιουνίου 1993) και αρχικά περιορίστηκε μόνο στον βιομηχανικό τομέα. 

Από το 2001 το EMAS είναι διαθέσιμο σε όλους τους τομείς της οικονομίας, 

συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (Κανονισμός (EC) Αρ. 

761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 19 Μαρτίου 2001). 

Επιπρόσθετα, το EMAS ενδυναμώθηκε με την ενσωμάτωση του EN/ISO 14001 ως το 

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης απαραίτητο για την απόκτηση του EMAS.

Η συμμετοχή στην διαδικασία είναι προαιρετική και εκτείνεται σε δημόσιους και 

ιδιωτικούς οργανισμούς στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή 

(European Economic Area, ΕΕΑ) - Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. Τέλος, ένας 

διαρκώς αυξανόμενος αριθμός κρατών εφαρμόζουν το EMAS, στα πλαίσια της 

διαδικασίας προετοιμασίας για την είσοδό τους στην Ε.Ε.

2.3.1. Τα κύρια στάδια του EMAS

Ένας οργανισμός για να πιστοποιηθεί κατά EMAS θα πρέπει να συμμορφωθεί με τα 

ακόλουθα βήματα:

1. Θα πρέπει να διενεργήσει μια περιβαλλοντική ανασκόπηση, λαμβάνοντας υπόψη 

όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, των 

προϊόντων της, των υπηρεσιών και των μεθόδων που ακολουθεί προκειμένου να 

εκτιμήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και του νομικού και ρυθμιστικού 

καθεστώτος, όπως επίσης και τις υφιστάμενες πρακτικές και διαδικασίες 

περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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2. Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω ανασκόπησης, θα πρέπει να εγκαθιδρύσει 

ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θα υπηρετεί την 

περιβαλλοντική πολιτική που θεσπίζει η διοίκηση.

3. Να διενεργεί τακτικούς περιβαλλοντικούς ελέγχους, ώστε να διαπιστώνει στην 

πράξη την αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση του εφαρμοζόμενου συστήματος.

4. Να προχωρεί στην σύνταξη μιας δημόσιας '' δήλωσης' 'αναφορικά με την απόδοση 

της επιχείρησης σε θέματα περιβάλλοντος, η οποία θα περιλαμβάνει τα 

αποτελέσματα με βάση τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και τα μελλοντικά βήματα 

που θα πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να είναι συνεχής η βελτίωση της 

περιβαλλοντικής απόδοσης του οργανισμού.

Η περιβαλλοντική ανασκόπηση, το ΣΠΔ, η διαδικασία ελέγχου και η περιβαλλοντική 

δήλωση θα πρέπει να εγκριθεί από κάποιον εγκεκριμένο οργανισμό για το EMAS, και στη 

συνέχεια η ισχύουσα δήλωση θα πρέπει να σταλεί στο Εγκεκριμένο Σώμα του EMAS για 

εγγραφή στα μητρώα και τελικά διατίθεται δημοσίως, πριν ακόμη η επιχείρηση 

χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό του EMAS.

2.3.2. Πλεονεκτήματα του EMAS

Τα πιο βασικά πελονεκτήματα της εφαρμογής του EMAS συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• Από τη μια μεριά μειωμένο κόστος στις πρώτες ύλες, με την ελαχιστοποίηση των 

απαιτούμενων υλών, της καταναλισκόμενης ενέργειας και της κατανάλωσης νερού. 

Από την άλλη μεριά συντελεί στην δημιουργία μηδενικής ή και αρνητικής αξίας στις 

εκροές των επιχειρήσεων, όπως η απόθεση των στερεών αποβλήτων και η 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.

Αυτά τα πλεονεκτήματα δεν είναι ορατά μόνο στον βιομηχανικό τομέα: επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών, πανεπιστήμια, δημόσιοι οργανισμοί, είναι δυνατόν να 

επωφεληθούν από την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των πρώτων υλών.

• Ελαχιστοποίηση του ρίσκου: μειωμένα περιβαλλοντικά κόστη είναι δυνατόν να 

μετατραπούν σε οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση, τα οποία θα προκύψουν από
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την εμπιστοσύνη των μετόχων, των επενδυτών, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 

των τραπεζικών οργανισμών, στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

• Η εγκαθίδρυση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης συχνά είναι δυνατόν 

να δημιουργήσει ικανές προϋποθέσεις για βελτίωση στην αποδοτικότητα της 

επιχείρησης.

• Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήμαπ^ ικανοποιώντας τις περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις της επιχείρησης.

• Αυξημένη ικανότητα για συμμόρφωση της επιχείρησης με την περιβαλλοντική 

νομοθεσία.

• Η πιστοποίηση κατά EMAS και η επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση αποτελούν 

αποδείξεις συνετής περιβαλλοντικής διαχείρισης και ενδιαφέροντος για το γενικότερο 

κοινωνικό καλό. Συνεπώς, το περιβαλλοντικό αυτό εργαλείο βελτιώνει το προφίλ της 

επιχείρησης για θέματα περιβαλλοντικά και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στις 

δραστηριότητες μάρκετινγκ της επιχείρησης και να βελτιώσει τις σχέσεις της 

επιχείρησης με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους μετόχους.

• Η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην εφαρμογή του σχεδίου περιβαλλοντικής 

διαχείρισης θέτει τις βάσεις για επναπροσδιορισμό των σχέσεων εργαζομένων και 

διοίκησης και την εμπλοκή τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και εξέλιξη της 

επιχείρησης.

2.4. Περιγραφή του ISO 14001 [19,23]

Χαρακτηριστικό του προτύπου, το οποίο αποτελεί συγχρόνως και πλεονέκτημά του είναι

ότι περιλαμβάνει ένα ορθά δομημένο από άποψη πληροφοριών και πληρότητας

παράρτημα.

Το πρότυπο είναι εφαρμόσιμο από οποιονδήποτε οργανισμό ο οποίος επιθυμεί να:

♦ Εγκαταστήσει, διατηρήσει και να βελτιώσει ένα Σ.Π.Δ.

♦ Βεβαιωθεί ότι έχει συμμορφωθεί με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Πολιτική

♦ Επιδείξει τη συμμόρφωση του σε τρίτους

♦ Αναζητήσει πιστοποίηση του Σ.Π.Δ. από έναν εξωτερικό οργανισμό

♦ Καθορίσει και να καταστήσει γνωστή τη συμμόρφωση του με το διεθνές πρότυπο.
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Ταυτόγχρονα με τον καθορισμό της πλήρους ακτίνας δράσης του ISO 14001, ιδιαίτερη

έμφαση δίνεται στους ακόλουθους αντικειμενικούς σκοπούς:

♦ Ο κύριος σκοπός του προτύπου έγκειται στην ενίσχυση της προσπάθειας για την 

προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση ισορροπίας στα πλαίσια των 

κοινωνικοοικονομικών αναγκών

♦ Το Σ.Π.Δ. μπορεί να ενσωματωθεί στις διαχειριστικές απαιτήσεις που καλύπτονται για 

παράδειγμα στο ISO 9000

♦ Το πρότυπο περιέχει μόνο εκείνα τα στοιχεία του συστήματος που μπορούν να 

επιθεωρηθούν αντικειμενικά με σκοπό την πιστοποίηση και/ή την αυτοδιακήρυξη.

♦ Το πρότυπο απαιτεί από την επιχείρηση/οργανισμό να θεσπίσει μια περιβαλλοντική 

πολιτική, και να θέσει αντικειμενικούς σκοπούς, λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές 

απαιτήσεις και τις υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με την έκταση των 

περιβαλλοντικών επιδράσεων. Εκτός από τη συμμόρφωση με την υπάρχουσα 

νομοθεσία και τους κανονισμούς, η επιχείρηση/οργανισμός πρέπει να δεσμευτεί όσον 

αφορά τη συνεχή βελτίωση.

♦ Για να πραγματοποιηθούν οι αντικειμενικοί σκοποί του Σ.Π.Δ. πρέπει να ενθαρρύνει 

τις επιχειρίσεις/οργανισμούς για χρήση της πιο εξελιγμένης τεχνολογίας που είναι 

διαθέσιμη όπου βέβαια είναι οικονομικά βιώσιμο.

Σε καμιά περίπτωση το πρότυπο δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις που να αφορούν την υγεία

του προσωπικού και των συμμετεχόντων στον οργανισμό. Ωστόσο δεν αποθαρρύνει την

επιχείρηση/οργανισμό από το να ενσωματώσει τέτοια στοιχεία στο σύστημα διαχείρισης.

Επίσης το πρότυπο δεν διατυπώνει συγκεκριμένα κριτήρια περιβαλλοντικής επίδοσης.

Επίσης γίνεται μια ασαφής αναφορά στην αειφορική ανάπτυξη.
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2.4.1. Πλεονεκτήματα του Προτύπου ISO 14000 [19,23]

Κυρίαρχο ανάμεσα στα πλεονεκτήματα υιοθέτησης του προτύπου είναι η βελτίωση της 

δημόσιας εικόνας της επιχείρησης/οργανισμού και η ενδυνάμωσητου αμυντικού 

μηχανισμού στην περίπτωση μηνύσεων, αφού πολλές φορές η πλημμελής διαχείριση 

θεμάτων περιβαλλοντικών είναι δυνατόν να οδηγήσει σε επιβολή κυρώσεων, κυρίως 

όταν πρόκειται για βιομηχανίες ιδιαίτερα επιβαρυντικές για το φυσικό περιβάλλον.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το αρχικό κόστος εγκατάστασης ενός 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης λειτουργεί αποτρεπτικά σε κάποιες επιχειρίσεις 

και ειδικότερα στις μικρές εταιρείες και οργνανισμούς.

Οι επιχειρίσεις που έχουν ήδη εγκαταστήσει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

αναγνωρίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους εξής τομείς:

♦ Υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων

♦ Μειωμένο λειτουργικό κόστος

♦ Διαχείριση Αλλαγών σε Επίπεδο Προμηθειών

♦ Αυξημένη Παραγωγικότητα

♦ Βελτιωμένη Οικονομική Επίδοση

♦ Συνεπής Συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις

♦ Περιορισμός της γραφειοκρατίας (αλόγιστης χρήσης εντύπων)

♦ Μείωση των αποβλήτων

♦ Βελτιωμένες σχέσεις με την Πολιτεία και τους Πελάτες

♦ Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην επιχείρηση και τον οργανισμό

♦ Βελτιωμένη Περιβαλλοντική Επίδοση

To ISO 14001 είναι δυνατόν να αποτελέσει ταυτόγχρονα ένα περιβαλλοντικό πρότυπο 

καθώς και μια κατανοητή προσέγγιση στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με 

πολλά πλεονεκτήματα, όπως προανεφέρθηκε.

Ωστόσο είναι πιθανό μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός να έχει ήδη εγκαταστήσει ένα 

Σ.Π.Δ. και παράλληλα να χαρακτηρίζεται από βελτιωμένη περιβαλλοντική επίδοση χωρίς 

να έχει προηγηθεί πιστοποίηση.
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2.4.2. Ανασκόπηση των προτύπων της σειράς ISO 14000 και της τρέχουσας 

κατάστασης πιστοποίησης

Κατάσταση του ISO 14000 διεθνώς

Ο αριθμός των χωρών που έχουν υιοθετήσει τα πρότυπο του ISO 14000 είναι αρκετά 

μεγάλος. Στο σχήμα 2.3. παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση του αριθμού των 

πιστοποιημένων επιχειρίσεων κατά χώρες. Στα σχήματα 2.3 και 2.4. απεικονίζεται η 

αύξηση των πιστοποιημένων επιχειρίσεων και των δύο διεθνών προτύπων (ISO 9000 και 

14000) τα τελευταία χρόνια. [1]

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ιαπωνία κατέχει την πρώτη θέση και ακολουθούν η Γερμανία 

και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ιαπωνία το μεγαλύτερο ποσοστό των 

επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ανήκει στον 

κλάδο της ηλεκτρονικής και των τηλεπικοινωνιών. Στις Σκανδιναβικές χώρες την πρώτη 

θέση ανάμεσα στις επιχειρίσεις που εφαρμόζουν κάποια Σ.Π.Δ. είναι κατασκευαστικές 

εταιρείες ενώ στη Γερμανία οι χημικές.

Αξίζει να παραθέσουμε εδώ ένα συγκριτικό στοιχείο, που δηλώνει ότι ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που πιστοποιούνται κατά ISO 9000 είναι πολύ μεγαλύτερος από τις 

αντίστοιχες που πιστοποιούνται κατά ISO 14000. [3,39]

Σχήμα 2.3. Πιστοποιημένες επιχειρήσεις κατά EMAS ανά χώρα
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Σχήμα 2.4. f Ίιστοποιημένες επιχειρήσεις κατά ISO 14000 ανά χώρα

2.5. Βασικές Διαφορές μεταξύ EMAS και ISO 14000 [26]

Η προφανέστερη διαφορά είναι ότι το EMAS είναι ένας εθελοντικός κανονισμός ενώ το 

ISO 14001 είναι διεθνές πρότυπο. Κατά συνέπεια, ενώ το EMAS ισχύει μόνο για τις 

περιοχές εντός της EE, tq ISO 14001 ισχύει παγκοσμίως.

Άλλες βασικές διαφορές περιλαμβάνουν τα εξής:

• το EMAS είναι συγκεκριμένο και αφορά τις βιομηχανικές δραστηριότητες, ενώ το ISO 

14001 ισχύει για τις δραστηριότητες, τα προϊόντα, και τις υπηρεσίες σε όλους τους 

τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μη βιομηχανικών δραστηριοτήτων, όπως την 

κυβέρνηση. Εντούτοις, επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του EMAS, οι μη βιομηχανικές 

δραστηριότητες περιλαμβάνονται σε πειραματική βάση.
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Σχήμα 2.4. Πιστοποιημένες επιχειρήσεις κατά ISO 14000 ανά χώρα

2.5. Βασικές Διαφορές μεταξύ EMAS και ISO 14000 [26]

Η προφανέστερη διαφορά είναι ότι το EMAS είναι ένας εθελοντικός κανονισμός ενώ το 

ISO 14001 είναι διεθνές πρότυπο. Κατά συνέπεια, ενώ το EMAS ισχύει μόνο για τις 

περιοχές εντός της ΕΕ, το ISO 14001 ισχύει παγκοσμίως.

Άλλες βασικές διαφορές περιλαμβάνουν τα εξής:

• το EMAS είναι συγκεκριμένο και αφορά τις βιομηχανικές δραστηριότητες, ενώ το ISO 

14001 ισχύει για τις δραστηριότητες, τα προϊόντα, και τις υπηρεσίες σε όλους τους 

τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μη βιομηχανικών δραστηριοτήτων, όπως την 

κυβέρνηση. Εντούτοις, επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του EMAS, οι μη βιομηχανικές 

δραστηριότητες περιλαμβάνονται σε πειραματική βάση.
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• To EMAS απαιτεί μια εκτενή αρχική περιβαλλοντική ανασκόπηση ως τμήμα του 

Σ.Π.Δ. Κάτι τέτοιο δεν απαιτείται συγκεκριμένα στο ISO 14001 αν και είναι 

προτεινόμενο στο Παράρτημα 3.1 του ISO 14001.

• To EMAS εστιάζει αμεσότερα στη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης από το 

ISO 14001, το οποίο δίνει περισσότερη έμφαση στην καθιέρωση και τη βελτίωση του 

Σ.Π.Δ. ενώ η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης υποννοείται δεν 

προϋποθέτεται.

• To EMAS απαιτεί τη δημοσίευση μιας επικυρωμένης δημόσιας περιβαλλοντικής 

δήλωσης και μιας ετήσιας απλουστευμένης δήλωσης. To ISO 14001 δεν απαιτεί 

δημόσια δήλωση. Απλά προτείνει στις επιχειρήσεις την διερεύνηση πιθανότητας για 

εξωτερική επικοινωνία. Εξαρτάται από την επιχείρηση να αποφασίσουν ποιες 

πληροφορίες θα εξωτερικεύσουν. Επιπλέον, ενώ το EMAS απαιτεί από την επιχείρηση 

να καταστήσει δημόσια διαθέσιμες τις πολιτικές του, τα προγράμματα, και το Σ.Π.Δ., 

το ISO 14001 απαιτεί μόνο η πολιτική να είναι διαθέσιμη στο κοινό για το 

περιβάλλον.

• To EMAS προϋποθέτει πιο εκτενή έλεγχο ομαλής εφαρμογής από ότι το ISO 14001. 

To EMAS, αντίθετα με το ISO 14001, προσδιορίζει επίσης ως μέγιστη περίοδο 

ελέγχου τα τρία έτη.

• Οι απαιτήσεις του Σ.Π.Δ. για το EMAS αφορούν και την προετοιμασία ενός 

καταλόγου περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο οποίος δεν απαιτείται στο ISO 14001.

2.6 Παραδείγματα Εφαρμογής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

διεθνώς [1]

• Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Στα πλαίσια μιας προσπάθειας να καθοριστεί πόσο επικερδής είναι η εφαρμογή ενός 

Σ.Π.Δ. τόσο για το περιβάλλον όσο και για την εκάστοτε εθνική οικονομία, έγινε μια 

εταιρική συμφωνία μεταξύ δέκα Πολιτειών στις Η.Π.Α. Το 1996 η Ομοσπονδιακή Ομάδα 

Εργασίας για την ανάπτυξη και εφαρμογή Σ.Π.Δ. ξεκίνησε τις επαφές με ένα ευρύ φάσμα 

βιομηχανιών αναζητώντας ταυτόγχρονα εθελοντές για πιλοτικά προγράμματα εφαρμογής
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Σ.Π.Δ. που θα εξέταζαν την αποτελεσματικότητά τους. Η Ομοσπονδιακή Ομάδα Εργασίας 

απαρτιζόταν από αντιπροσώπους διαφόρων φορέων, όπως της Υπηρεσίας Προστασίας 

Περιβάλλοντος (ΕΡΑ), του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας, του 

Πανεπιστημίου της Βόρειας Κρολίνας της Σχολής Νομικών Επιστημών της Talune, του 

Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και μιας νομικής εταιρείας της Ουάσινγκτον. Η 

ομάδα κατέληξε σε ένα σύνολο κριτηρίων για να αποτιμήσει τα περιβαλλοντικά και 

οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης ενός εθελοντικού χαρακτήρα ΣΠΔ με βάση το ISO 

14000. Η μεθοδολογία της έρευνας σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή 

η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων πολιτειών.

Οι επαφές κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών μονάδων και φορέων 

συμπεριλαμβανομένων των εξής: αγροτικές καλλιέργειες, κατασκευαστικές εταιρείες, 

αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες επικάλυψης μετάλλων και στρατιωτκές βάσεις. Ο 

στόχος της πιλοτικής εφαρμογής ΣΠΔ είναι δύο κατευθύνσεων:

- Η κατανόηση των αλλαγών στις περιβαλλοντικές επιδόσεις των επιχειρήσεων μετά 

την εφαρμογή των ΣΠΔ

- Η εντονότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση συνοδευόμενη και από θετική πορεία 

στον οικονομικό τομέα της επιχείρησης

Είναι χαρακτηριστικό γεγονός ότι η εφαρμογή ΣΠΔ στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν 

στο συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα επιχορηγήθηκαν κατά 60% από το επίσημο 

κράτος. Παράλληλα υπήρξε καθοδήγηση στην ανάπτυξη και υιοθέτηση στρατηγικών και 

προγραμμάτων αλλαγής της περιβαλλοντικής πολιτικής των επιχειρήσεων, καθώς επίσης 

και εκστρατείες βελτίωσης της κοινής γνώμης αναφορικά με τις επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν ΣΠΔ. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα αυτών των ενεργειών ήταν η 

ενθάρρυνση για την υιοθέτηση των ΣΠΔ και των επιθεωρήσεων περιβαλλοντικής 

συμμόρφωσης. Στα πλαίσια της ενθάρρυνσης αυτής οι εταιρείες που διεξάγουν 

περιβαλλοντικούς ελέγχους ή εφαρμόζουν τα πρότυπα του ISO 14000 δεν θα υπόκεινται 

σε πρόστιμα ή ποινές για παραβιάσεις που διαπιστώνονται με την προϋπόθεση ότι 

αναλαμβάνονται αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες.
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• Ισπανία

Εκτεταμένες έρευνες στην Ισπανία κατέδειξαν ότι οι Αξιολογήσεις των Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων ήταν ιδιαίτερα γενικού χαρακτήρα, υστερούσαν σε εμπεριστατωμένες 

αναλύσεις και δεν παρείχαν αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα που 

ανέκυπταν. Οι Εκτιμήσεις των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) άρχισαν να 

εφαρμόζονται στην Ισπανία το 1988 σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 85/337/ΕΟΚ στα 

πλαίσια γενικότερων προγραμμάτων. Έκτοτε δημιουργήθηκε αυτόνομη εθνική 

νομοθεσία. Οι ΕΠΕ χαρακτηρίστηκαν τελικά από περιορισμένο πεδίο εφαρμογής εξαιτίας 

κυρίως του γεγονότος ότι πραγματοποιείται στο τελευταίο στάδιο της σχεδιαζόμενης 

διαδικασίας και έτσι δεν αποτελεί εχέγγυο για την έκδοση οδηγίας εκ μέρους της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Οι ΕΠΕ είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στα κάτωθι στάδια:

- Στάδιο επίτευξης: Για τις διεργασίες που δεν περιορίζονται σε ένα περιορισμένο 

εύρος, αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο ώστε να επιλεγεί η ιδανική περιοχή (μία ή 

περισσότερες) ώστε να εκτιμηθεί η δυνατότητα εφαρμογής.

- Εναλλακτικό στάδιο: Σε αυτό το δεύτερο στάδιο σχεδιασμού της διεργασίας 

επιλέγονται οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις και οι ιδανικές περιοχές πριν να 

συγκριθούν εις βάθος.

- Στάδιο ολοκλήρωσης: Στοχεύει στην εκπόνηση μιας λεπτομερούς ανάλυσης των 

εναλλακτικών λύσεων που έχουν επιλεγεί και των επιδράσεών τους καθώς και των 

διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν για την προστασία και την 

αναβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Τελικός σκοπός είναι η καταγραφή του 

προγράμματος για τις διάφορες φάσεις του σχεδιασμού.

• Ταϋλάνδη

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης άρχισαν να εφαρμόζονται με την εφαρμογή 

του νόμου της Εθνικής Δράσης για Περιβαλλοντική Ποιότητα και με την καθιέρωση του 

Εθνικού Περιβαλλοντικού Συμβουλίου (ΕΠΣ) το 1975. Το ΕΠΣ περιελάμβανε το τμήμα 

Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιδράσεων (ΕΠΕ) που είχε τη γενική ευθύνη για το
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σχεδίασμά των διαδικασιών Αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΠΕ). Στα 

πλαίσια της στήριξης των προγραμμάτων των βιομηχανιών που θα αξιολογούνταν από το 

τμήμα ΕΠΕ, το ΕΠΣ συνέταξε ένα εγχειρίδιο που περιελάμβανε τις σημαντικότερες 

οδηγίες για μια πρώτη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων. Το εγχειρίδιο 

περιελάμβανε διάφορες οδηγίες, που η κάθε μία εστιαζόταν σε ένα συγκεκριμένο θέμα 

της ΕΠΕ:

- Γενικές οδηγίες για την προετοιμασία της δήλωσης των περιβαλλοντικών επιδράσεων

- Συμπληρωματικές οδηγίες για συγκεκριμένα σημεία της περιβαλλοντικής δήλωσης

- Οδηγίες για την προετοιμασία της αρχικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης

- Οδηγίες για ορθή διατύπωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων

- Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιδράσεων έχει συνήθως 

μορφή επίσημου κειμένου

2.7. Ευαισθητοποίηση Επιχειρήσεων για Συστήματα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης [1]

Έρευνες που έγιναν σε 1500 βιομηχανίες και επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένο 

Βασίλειο καταδεικνύουν ότι ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για τα προκαταρκτικά στάδια του 

Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, δεν οδηγεί κατ' ανάγκη προς πιστοποίηση στο 

εγγύς μέλλον.

Το τμήμα Περιβαλλοντικής Υγείας και Ασφάλειας της Apple Computers, η εταιρεία Arthur 

D. Little Inc.- μια διεθνής εταιρεία συμβούλων - και η εταιρεία Dun & Bradstreet/Quality 

Systems Update (QSU) εκπόνησαν έρευνες για να προσδιορίσουν τον βαθμό 

ευαισθητοποίησης και ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για το ISO 14000.

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ήδη ΣΠΔ τα επεξεργάζονται και τα αναπροσαρμόζουν 

ώστε να επιτύχουν την ταχύτερη δυνατή συμμόρφωσή τους με το ISO 14000. Ειδικά οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν διατακτικές ως προς την εφαρμογή του ISO 14000, γιατί 

προέβλεπαν υψηλό αρχικό κόστος, δυσχέρεια συμμόρφωσης, επιπλέον φόρτο εργασίας 

και αυξημένο κόστος για ενδεχόμενη πιστοποίηση.
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Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους βασικούς λόγους προβληματισμού των 

βιομηχανιών σχετικά με την εφαρμογή του ISO 14000.

• Βαθμός Αρχειοθέτησης 16%

• Διαθέσιμοι πόροι για εγκατάσταση 19%

• Κόστος 22%

• Αλλαγή δραστηριοτήτων επιχείρησης 3%

• Δέσμευση διεύθυνσης 13%

• Εφαρμοσμένη ανελαστικότητα 6%

• Αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών 4%

. Άλλο 1%

• Ενίσχυση αντιμετώπισης προβλημάτων 5%

• Αύξηση επιπέδου ευαισθητοποίησης 3%

• Αύξηση επιπέδου παρείσφρησης 8%

Αποτελέσματα της έρευνας της Apple

Τα αποτελέσματα από την έρευνα της Apple κατέδειξαν ότι τα κίνητρα για 

περιβαλλοντική πιστοποίηση των επιχειρήσεων/οργανισμών συνοψίζονται στα εξής:

• Απαιτήσεις πελατών : 26%

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα : 24%

• Βελτίωση του ήδη υπάρχοντος ΣΠΔ : 21%

• Δημόσιες σχέσεις : 11%

• Θετική επίδραση στος κυβερνητικούς οργανισμούς : 9%

• Εκσυγχρονιστικές τάσεις : 7%

Η ίδια βαρύτητα δόθηκε στα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται η εναρμόνιση με τα πρότυπα, η βελτιωμένη πειρβαλλοντική 

επίδοση, η τυποποίηση προγραμμάτων υποστήριξης, το συγκριτικό πλεονέκτημα, η
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ικανοποίηση των πελατών, η συμμόρφωση με τους κανονισμούς και οι καλές δημόσιες 

σχέσεις. Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 14000 δίνονται στο 

παρακάτω :

• Θετική Επιρροή στους κυβερνητικούς κανονισμούς 6%

• Βελτίωση περιβαλλοντικής επίδοσης 11%

• Προτυποποίηση περιβ. Δραστηριοτήτων της εταιρείας 8%

• Επισημοποίηση υποστήριξης προγραμμάτων 10%

• Εναρμόνιση προτύπων 12%

• Συμμόρφωση με νόμους 7%

• Διατήρηση ενέργειας/πρώτων υλών 4%

• Μείωση νομοθετικών προβλημάτων 5%

• Κόστος ελέγχου 4%

• Επιρροή αγοραστών/προμηθευτών 5%

• Καλές δημόσιες σχέσεις 8%

• Ικανοποίηση προσδοκιών πελατών 11%

• Συγκριτικό πλεονέκτημα 9%

Αξίζει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι η έρευνα έδειξε ότι, εάν η εγκατάσταση του ISO 

14000 λάμβανε χώρα στα τέλη του 1995, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα 

εγκαθιστούσε το πρότυπο σε συγκεκριμένο εργοστάσιο, το 22% σε όλες τις 

δραστηριότητες της εταιρείας, το 17% θα εστιαζόταν σε συγκεκριμένο τμήμα ενώ το 

13% δήλωνε ότι δεν γνώριζε τον ακριβή τρόπο εφαρμογής του.

Επίσης το 65% τωων εταιρειών δεν διέθετε αρμόδιο τμήμα ή ομάδα για την ανάπτυξη 

και εφαρμογή του προτύπου, ενώ η πλειοψηφία σχεδόν των επιχειρήσεων (76%) δεν 

σχεδίαζε να απαιτήσει από τους αγοραστές/προμηθευτές να πισττοποιηθούν κατά ISO 

14000.

Παράλληλα το 38% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι ήταν καλά πληροφορημένες σε 

θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης το 32% δήλωσε ότι διέθετα κάποια πρακτική γνώση 

του θέματος το 2% δήλωσε ότι έχει περιορισμένη γνώση ενώ το 4% δήλωνε ότι 

γνώριζε ελάχιστα ή και αγνοούσε εντελώς το θέμα.
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Πρωτοβουλίες για εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Αποτελεί χαρακτηριστικό γεγονός για την χώρα της Μεγάλης Βρετανίας ότι η πλειοψηφία 

των 85 θεωρούμενων ως καλύτερων επιχειρήσεων δήλωσαν ότι η ανάληψη 

πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και εφαρμογή ΣΠΔ αποτελεί ουσιώδη παράγοντα 

μελλοντικής επιτυχίας. Η πρωταρχική σκέψη των βιομηχανιών ήταν ότι τα εθελοντικά 

πρότυπα - ISO 14001, BS 7750 και EMAS προσφέρουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε 

συγκεκριμένες αγορές, βελτιώνουν την ποιότητα και ελαττώνουν το κόστος της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Από την έρευνα αυτή προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

• Το 86% των επιχειρήσεων επιθυμούσε την πιστοποίηση κατά ISO 14001, ενώ το 

83% συμμορφωνόταν με τις εξελίξεις του BS 7750 και του EMAS.

• Αν και το 10% των επιχειρήσεων είχε πιστοποιηθεί κατά BS 77501. Η πλειοψηφία 

(60%) θεωρούσε πιο σημαντική την πιστοποίηση κατά ISO 14001.

• Περίπου το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων δήλωσε ότι ήθελε να αναγνωριστεί η 

προσπάθειά τους από τρίτους ως μια πρωτοβουλία για εφαρμογή ΣΠΔ, ενώ το 50% 

δήλωσε ότι στόχευε σε μια αναγνώριση γενικότερου χαρακτήρα.

• Ανεξάρτητα από το αν στόχευαν σε πιστοποίηση από τρίτους το 85% των 

επιχειρήσεων δήλωσε ότι το ΣΠΔ που σκόπευαν να εφαρμόσουν θα πρέπει να είναι 

σύμφωνο με ένα καθολικά αποδεκτό πρότυπο.

• Το 86% των επιχειρήσεων ήταν ήδη πιστοποιημένες κατά ISO 9000. Οι μισές από 

αυτές δήλωσαν την πρόθεση να συγχωνεύσουν το ΣΠΔ με το υπάρχον σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας.
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□ Εμπόδια στην προσέγγιση Επιχείρησης / ΣΠΔ [1,18]

Η εταιρεία A.D. Little εκπόνησε μια έρευνα σε συνεργασία με τους διευθυντές 

περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας 185 εταιρειών των ΗΠΑ και του Καναδά, αναφορικά 

με τα εμπόδια που υψώνονται στην προσέγγιση των επιχειρήσεων και των Σ.Π.Δ. Η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναφέρθηκαν σε διάφορα προβλήματα που παρεμπόδιζαν 

τη βλετίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως:

♦ Μη ικανοποιητική συσχέτιση περιβαλλοντικών και επιχειρησιακών θεμάτων

♦ Θέματα κόστους και ανεύρεσης πόρων

♦ Οργανωτικές δυσκολίες

♦ Πολυπλοκότητα των κανονισμών

♦ Αδυναμία να πειστεί η διεύθυνση ότι το περιβάλλον αποτελεί σημαντικό 

επιχειρησιακό θέμα.

Η έρευνα κατέδειξε ότι τα περιβαλλοντικά θέματα αντιμετωπίζονται ως ουσιαστικά 

προβλήματα της επιχείρησης μόνο από το 4% των ερωτηθέντων ενώ από το 27% τα 

ίδια θέματα μόλις αρχίζουν να απασχολούν την διεύθυνση των επιχειρήσεων.

α Προσέγγιση του ISO 14000 από τις ήδη πιστοποιημένες επιχειρήσεις κατά 

ISO 9000 [1]

Σύμφωνα με την έρευνα των D&B/QSU το 31% των 1.880 πιστοποιημένων κατά ISO 

9000 εταιρειών στις ΗΠΑ δήλωσε ότι σχεδιάζει να πιστοποιηθεί κατά ISO 14000. 

Αντίθετα το 48% των εταιρειών που έχει ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO 9000 δήλωσε ότι 

δεν είναι στα άμεσα σχέδιά τους να πιστοποιηθούν και κατά ISO 14000. Το σχήμα 2.6. 

απεικονίζει σχηματικά τα μελλοντικά σχέδια των επιχειρήσεων που δεν έχουν πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής επιθεώρησης.
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Σχήμα 2.6: Μελλοντικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν εφαρμόσουν ΣΠΔ

Σύμφωνα με μια έρευνα της Price Waterhouse LLP, η οποία δημοσιεύτηκε το 1995, οι 

αμερικανικές εταιρείες θα διεξήγαγαν πιο συχνά περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, εάν 

υπήρχε οποιοσδήποτε τρόπος εξασφάλισης ότι τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων δεν 

θα στραφούν εναντίον τους σε περίπτωση που αυτά αποδειχτούν αρνητικά. Αξίζει επίσης 

να τονιστεί ότι από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι όσες επιχειρήσεις είχαν συναλλαγές 

με αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού διεξήγαγαν συχνά τέτοιες περιβαλλοντικέςς 

επιθεωρήσεις.

Η έρευνα της Price Waterhouse LLP με τίτλο ' 'Προαιρετική Περιβαλλοντική Ανασκόπηση 

των Επιχειρήσεων των ΗΠΑ' ’ συνέπεσε με την εξέλιξη των τριών προτύπων 

επιθεώρησης ISO 14010, ISO 14011 και ISO 14012. Η έρευνα αυτή σχεδιάστηκε για να 

διερευνήσει τον βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τα αποτελέσματα των 

επιθεωρήσεων.

Από τις 369 εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 75% διέθετε ήδη περιβαλλοντικά 

επιθεωρησιακά προγράμματα. Η πλειοψηφία αυτών δήλωσε ότι ο λόγος ήταν ''οι 

σωστές συναλλαγές ή λόγοι διασφάλισης, ή προληπτικός έλεγχος της περιβαλλοντικής 

τους διαχείρισης''Ο βασικός και πρωταρχικός σκοπός της έρευνας ήταν η 

ευαισθητοποίηση των ιθυνόντων των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και εφαρμογή
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περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Περίπου μόνο το 60% των επιχειρήσεων που 

διεξήγαγε ελέγχους είχαν επίσημη δήλωση πολιτικής που συνήθως είχε υπογράφει από 

κάποιο διευθυντικό στέλεχος ή τον πρόεδρο της εταιρείας. Το 95% των επιχειρήσεων 

που διεξήγαγε επιθεωρήσεις ανέφεραν αυξημένη ή ευαισθητοποίηση της διεύθυνσης ως 

αποτέλεσμα αυτών των επιθεωρησιακών προγραμμάτων.

2.8. Έρευνα αναφορικά με την εφαρμογή ΣΠΔ στις ελληνικές βιομηχανίες [1]

Η υφιστάμενη κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων, αναφορικά με θέματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, βασίστηκε σε έρευνα που συμπεριλήφθηκε στην 

βιβλιογραφική πηγή ' 'ISO 9000 & ISO 14000' ’ του καθηγητή κ. Ι.Σ. Αρβανιτογιάννη.

Η έρευνα συμπεριελάμβανε 500 τυχαία επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις διαφόρων 

κλάδων, στις οποίες στάλθηκαν ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας αφορούσαν το 42% των εταιρειών, αφού μόνο σαυτό το ποσοστό 

ανταποκρίθηκε στην έρευνα. Η γενική εικόνα της έρευνας έδειξε ότι αντίστοιχα θέματα 

χειρίζονται από τις επιχειρήσεις με σκεπτικισμό και επιφύλαξη.

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για 

θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Απ'το σχήμα προκύπτει ότι ένα αρκετά υψηλό 

ποσοστό (63%) δηλώνει έντονο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την προστασία του, 

γεγονός που προφανώς συνεπάγεται και την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων.

Σχήμα 2.7.: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εφαρμογή ΣΠΔ
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Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τους χώρους απόθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων. 

Το 42% μόνο των αποβλήτων υφίσταται ανακύκλωση, το 33% των αποβλήτων 

αποτίθεται σε υφιστάμενες χωματερές, το 15% διοχετεύεται σε ποτάμια και το 10% σε 

θαλάσσια συστήματα.

10%

42% 15%

33%

□ Θάλασσα 

Ξ Ποτάμια

□ Χωματερές

□ Γίνεται 
ανακύκλωση

Σχήμα 2.8. Χώροι απόθεσης των αποβλήτων

Στο σχήμα 2.10 απεικονίζονται τα υπάρχοντα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ένα ποσοστό 30% των βιομηχανιών που συμμετείχαν στην έρευνα εφάρμοζε κάποιου 

είδους πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος. Από το ποσοστό αυτό το 12% των 

επιχειρήσεων είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001, το 6% κατά EMAS, ενώ το 70% των 

βιομηχανιών εφαρμόζουν πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με το 

καταστατικό της επιχείρησης.
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Σχήμα 2.9.: Ύπαρξη ΣΠΔ στις ελληνικές επιχειρήσεις

12% 6% 12%

70%

□ EMAS

□ ISO 14001

□ Ορίζεται από το 
καταστατικό της 
επ ιχείρησης

□ Κάποιο άλλο

Σχήμα 2.10.: Υπάρχοντα συστήματα περιβαλλονπκής διαχείρισης

Άξιζει να σημειωθεί ότι από ένα σημείο και μετά, σύμφωνα με τις Οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να πιστοποιήσουν τις 

διαδικασίες του κατά ISO 14001.
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Στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο έχει ήδη διαπιστωθεί ιδαιϊτερα ανοδική τάση σε επίπεδο 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης, γεγονός που αδιαμφισβήτητα θα οδηγήσει 

σε ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στο περιβάλλον και ως εκ τούτου στην ποιότητα ζωής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην παραγωγή της αρμονικής και ισόρροπης 

ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας. Η ανάπτυξη 

πρέπει να είναι σταθερή, διαρκής μη πληθωριστική, και να σέβεται το περιβάλλον...'' 

[7]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σ.Π.Δ. ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Η εξέταση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα άλλων 

πανεπιστημίων είναι σημαντική για διάφορους λόγους. Όχι μόνο επιτρέπει την σύγκριση, 

αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και συμπερασμάτων. 

Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει την πρόοδο συγκεκριμένων επιλεγμένων πανεπιστημίων προς 

την κατεύθυνση της βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσής τους και πώς το έχουν 

επιτύχει ενώ το επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσει τις δραστηριότητες μέσα στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, συγκρίνοντας και αναλύοντας παράλληλα τα αντίστοιχα 

κίνητρα για τις δύο περιπτώσεις. Τα στοχεία συγκεντρώθηκαν μετά από επικοινωνία με 

τα αντίστοιχα ιδρύματα και από την εξέταση της ιστοσελίδας τους.

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και αυτά που αφορούν θέματα αειφόρου ανάπτυξης 

είναι δυνατόν να επιμεριστούν σε τέσσερεις τομείς:

1. Περιβάλλον, το οποίο καλύπτει τις παραδοσιακότερες πτυχές όπως τα 

απόβλητα και τους χρησιμοποιούμενους πόρους.

2. Ασφάλεια. Επικαλύψεις με το περιβάλλον σε διάφορα ζητήματα. Οι ομοιότητες 

στην εφαρμογή σημαίνει ότι τίθενται συχνά από κοινού. Περιλαμβάνει επίσης τις 

νομικές απαιτήσεις.

3. Κοινωνική Ευημερία. Το θέμα αυτό σχετίζεται έμμεσα με το περιβάλλον, αλλά 

καθώς η ατζέντα των ζητημάτων, που καλύπτει η περιβαλλοντική διαχείριση 

διευρύνεται, περιλαμβάνει και την κοινωνική ευημερία.

4. Διαχείριση. Εξετάζει πώς τα παραπάνω ζητήματα έχουν ενσωματωθεί σε ένα 

ενιαίαο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Κάθε ενότητα θα δώσει έμφαση σε εκείνα τα ιδρύματα που έχουν σημειώσει σημαντική 

πρόοδο, τι έχουν κάνει, τη μεθοδολογία που ακολουθούν και τα σημαντικά στοιχεία που 

συνέβαλλαν στην επιτυχία τους.
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Περιβάλλον

• Ηλεκτρική ενέργεια

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι το προφανέστερο των στοιχείων της περιβαλλοντικής 

ευθύνης και έχει προσελκύσει την περισσότερη δραστηριότητα. Το βασικό κίνητρο είναι 

η μείωση κόστους με ταυτόγχρονη αύξηση της αποδοτικότητας και συχνά επιτυγχάνεται 

χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένης περιβαλλοντικής πολιτικής. Σημαντικότερη πρόοδος 

έχει σημειωθεί στα ιδρύματα που έχουν υιοθετήσει μια ολιστική μέθοδο και 

συνδυασμένες αλλαγές στις διαδικασίες, μέσω προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των 

εμπλεκόμενων φορέων και την χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων. Τον Δεκέμβριο 

του 1998 το βραβείο Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Μ. Βρεττανίας δόθηκε στο 

πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, στο Πανεπιστήμιο John Moores του Λίβερπουλ, στο 

Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και στο Πανεπιστημίου Warwick. Ο υπεύθυνος φορέας 

για την απόδοση των συγκεκριμένων βραβείων είναι το Σχήμα Πιστοποίησης Ενεργειακής 

Απόδοσης (Energy Efficiency Accreditation Scheme)1.

Στη Γλασκώβη εφαρμόστηκε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που συνδύαζε αυστηρούς 

ελέγχους στην αγορά με τους νέους ελέγχους ενεργειακής αποδοτικότητας και ένα 

σχέδιο εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης τόσο του προσωπικού όσο και των 

σπουδαστών. Σημαντικές παράμετροι στην επιτυχία του προγράμματος ήταν οι συχνές 

αναθεωρήσεις του και ο τακτικός έλεγχος της προόδου του. Βασικό επίσης κίνητρο για 

την εφαρμογή και διατήρηση του προγράμματος ήταν και το γεγονός ότι ένα μέρος των 

μειώσεων του ενεργειακού κόστος, που επιτεύχθηκε από το Πανεπιστήμιο, επιστράφηκε 

από το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας με τη μορφή επιχορήγησης.

1 Το Σχέδιο Πιστοποίησης Ενεργειακής Αποδοτικότητας ( Energy Efficiency Accreditation Scheme) 
καθιερώθηκε το1992 από τον Energy Systems Trade Association (ESTA) σε συνδιασμό με τον 
φορέα βράβευσης και το Ινστιτούτο Ενέργειας. Το βραβείο επικυρώνεται από το CBI και το 
Εθνικό Ενεργειακό Ίδρυμα. Το συγκεκριμένο βραβείο αξιολογεί επιχειρήσεις και ινστιτούτα 
αναφορικά με την εφαρμογή των ενεργειακών πολιτικών. Διερευνά βελτιώσεις που έλαβαν χώρα 
μέσω επενδύσεων και πρακτικών μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, σε περίοδο τριών 
χρόνων.
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Στην Αμερική ένα από τα επιτυχέστερα προγράμματα μείωσης της ενεργειακής 

κατανάλωσης εφαρμόστηκε στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Buffalo. Το 

σχέδιο καθιερώθηκε το 1982 και έχει προσφέρει στο πανεπιστήμιο έσοδα της τάξης των 

84 εκατ. δολλαρίων, με κόστος εφαρμογής του 17,5 εκατ. δολλαρϊων.

Και στην περίπτωση αυτή βασική παράμετρος επιτυχίας του προγράμματος αποτέλεσε 

ένας ενθουσιώδης Ενεργειακός Διευθυντής που συνδύασε τις χαμηλού κόστους αλλαγές 

στις διαδικασίες λειτουργίας του πανεπιστημίου με την ανάπτυξη ενός προγράμματος 

ευαισθητοποίησης του προσωπικού για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Χρησιμοποιώντας τα χρηματικά ποσά που προήλθαν από τις "ήπιες" λύσεις χαμηλότερου 

κόστους με μικρό χρόνο απόσβεσης κατάφεραν να επηρεάσουν τα πιο ' 'δραστικά'', 

υψηλού κόστους προγράμματα, τα οποία παρουσίαζαν χρόνο απόσβεσης της τάξης των 

7 και 8 ετών. Ενέργειες οι οποίες ελήφθησαν προς την κατεύθυνσης της μείωσης του 

κόστους ήταν η επανατοποθέτηση νέων λαμπτήρων, καθώς και η τοποθέτηση 

συστημάτων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Τα περισσότερα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα απαιτούσαν την εφαρμογή τακτικών 

υψηλού προφίλ και ευρέως αποδεκτών στον χώρο του πανεπιστημίου και την 

υποστήριξη των τακτικών αυτών από στατιστικές. Το Πανεπιστήμιο του Rochester στην 

Νέα Υόρκη στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης αναφορικά με το θέμα ενέργειας 

τοποθέτησε στην είσοδο του κεντρικού κτιρίου φωτεινή πινακίδα που αναγράφει την 

κατανάλωση ενέργειας την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μία παρόμοια μέθοδος 

εφαρμόστηκε στο Taj Mahal στην Ινδία για να υπενθυμίζει στο κοινό την καταστροφή 

που προκαλείται από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Φοιτητές του Πανεπιστημίου του Middlesex, σε έρευνα που διεξήγαγαν διαπίστωσαν ότι 

το κλείσιμο των Η/Υ, όταν δεν χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τα 

Σαββατοκύριακα, οδηγεί σε μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας ανά συσκευή 

από 96 λίρες σε 13 λίρες ετησίως. Ορισμένα πανεπιστήμια της Αγγλίας 

συμπεριλαμβανομένου και του Middlesex, προσέλαβαν έκτακτο προσωπικό για το 

σβήσιμο των λαμπτήρων και των υπολογιστών την νύχτα, όταν αυτοί δεν 

χρησιμοποιούνταν. Επιπλέον, εγκατέστησαν οθόνες σε κάθε επιμέρους Τμήμα του
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Πανεπιστημίου, για να παρακολουθούν ποιοι λαμπτήρες και ποιες συσκευές δεν 

χρησιμοποιούνται και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δύο βασικές παράμετροι για την επίτευξη προόδου στο θέμα της ενεργειακής 

κατανάλωσης είναι η ύπαρξη Διευθυντή Ενέργειας και η γνώση του πού έχει 

καταναλωθεί ενέργεια και πόσο. Επισημαίνεται ότι σε αρκετά πανεπιστήμια τα οποία δεν 

προέβλεπαν θέση Ενεργειακού Διευθυντή, τον ρόλο αυτό και τις αρμοδιότητές του 

αναλάμβανε ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας. Αυτό βέβαια πολλές φορές σήμαινε 

ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένη πολιτική ενέργειας για να εφαρμοστεί.

Η έλλειψη πληροφοριών, σχετικά με τον τρόπο που η ηλεκτρική ενέργεια και το νερό 

χρησιμοποιούνται, έκανε την ανάπτυξη λύσεων δύσκολη υπόθεση. Συχνά το πρόβλημα 

προέρχεται από την στέγαση σε μεγάλα κτίρια διαφόρων Τμημάτων. Σε πολλές 

περιπτώσεις, οι μετρήσεις που διενργούνται αφορούσαν μόνο τα κτίρια, σε άλλες μόνο 

τον προαύλιο χώρο-που στην συγκεκριμένη περίπτωση των αγγλικών πανεπιστημίων 

καταλαμβάνουν πολύ μεγάλες εκτάσεις- ενώ σε κάποιες άλλες ολόκληρη την 

πανεπιστημιούπολη. Το κόστος εφαρμογής εξειδικευμένων λύσεων ορθολογικής 

διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας συγκρινόμενο με τα οφέλη που απορρέουν από 

κάτι τέτοιο, χαρακτηρίστηκε πολλές φορές ως το βασικό αντι-κίνητρο, ιδιαίτερα σε κτίρια 

όπου στεγάζονται περισσότερες των μία σχολές καθώς είναι δύσκολη υπόθεση να 

συγκεντρωθούν κοινά στοιχεία και να αναχθούν σε μία κοινή βάση.

• Νερό

Πολύ λίγα από τα πανεπιστήμια με τα οποία υπήρξε επαφή έχει σημειώσει οποιαδήποτε 

σημαντική πρόοδο προς τη μείωση της χρήσης του νερού. Αν και η χρήση του νερού, 

στα πανεπιστήμια αυτά, συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του Ενεργειακού 

Διευθυντή, οι προσπάθειές τους αφορούσαν κυρίως στην ηλεκτρική ενέργεια και το 

φυσικό αέριο. Μέρος του προβλήματος όπως και στην περίπτωση της ηλεκτρικής 

ενέργειας ήταν η έλλειψη πληροφοριών. Υδρόμετρα ήταν ακόμα πιό δύσκολο να 

εγκαταστήσουν από μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.
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Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου παρουσίασε σε αναφορά του ουσιαστική 

αποταμίευση νερού από την εγκατάσταση αυτόματων συσκευών και άλλα 

εξειδικευμένων προγραμμάτων κατά περίπτωση. Επιπλέον,το Πανεπιστήμιο του Buffalo 

έχει εφοδιαστεί με βρύσες και ντουζ χαμηλής ροής, με σημαντικά αποτελέσματα.

Το θέμα της διάθεσης των χημικών ουσιών στους αποχετευτικούς αγωγούς καλύπτεται 

από τις διαδικασίες που καθορίζοντα από το Τμήμα Υγειινής και Ασφάλειας των 

Πανεπιστημίων. Εδώ βέβαια τίθεται το πρόβλημα, το οποίο έχει εντοπιστεί από πολλά 

πανεπιστήμια, και αφορά το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων μπορεί να ρίξει 

στο αποχετευτικό σύστημα οτιδήποτε με ανεξέλεγκτο τρόπο. Ο έλεγχος της εκροής 

αφέθηκε κυρίως στην ευθύνη της αντίστοιχης για την συγκεκριμένη περιοχή Επιχείρηση 

Ύδατος, χωρίς το πανεπιστήμιο να αναλμβάνει κάποιον ενεργό ρόλο.

• Θέρμανση και Εξαερισμός

Τα μισό από τα πανεπιστήμια που ερωτήθηκαν είχαν ένα Σύστημα Διαχείρισης της 

Ενέργειας (Building Energy Management System BEMS) με την ονομασία TREND. Άλλα 

πανεπιστήμια, όπως το University of North London προωθούσαν την εφαρμογή ενός 

τέτοιου συστήματος αλλά το κόστος εγκατάστασης στην φάση αυτή ήταν αποτρεπτικό.

Το πανεπιστήμιο του Central Lancashire είχε εγκαταστήσει το σύστημα TREND σε όλο το 

κολλέγιο αλλά δεν είχε αποκομίσει θετικές απόψεις για τα οφέλη από την λειτουργία του. 

Τα παλαιό συστήματα θέρμανσης και το σχέδιο των κτιρίων εμπόδισαν συχνά την 

εγκατάσταση ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου και μείωσαν τα οφέλη. Αυτό ήταν 

ιδιαίτερα οξύ στο πανεπιστήμιο του Cambridge, το οποίο λόγω της παλαιότητας των 

κτιρίων ήταν αρκετά δύσκολο να θερμανθούν με την εγκατάσταση ενός κεντρικού 

συστήματος. Παρόλα αυτά υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούν 25% λιγότερο αέριο και 

55% λιγότερο νερό από τον μέσο όρο των άλλων πανεπιστημίων και έχουν οδηγηθεί σε 

ετήσιες αποταμιεύσεις της τάξης του 1,6 εκατομμυρίου λιρών. 

Διάφορα πανεπιστήμια είχαν αναπτύξει τις πολιτικές μεταφορών, οι οποίες κυμαίνονται 

από απλές δαπάνες για χώρους στάθμευσης ως και συνεργασία με τις τοπικές αρχές.
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Στο Πανεπιστήμιο του Βόρειου Λονδίνου ένα νέο πρόγραμμα κτιριακής αναδόμησης 

οδήγησε στην κάλυψη με χορτάρι του βασικού πάρκου αυτοκινήτων. Αυτό αρχικά 

συνάντησε κάποιου είδους αμφισβήτησης αλλά σύντομα αποτέλεσε μια μικρή πράσινη 

''όαση'' στο κέντρο μιας ιδιαίτερα αστικοποιημένης περιοχής. Το πανεπιστήμιο 

εξυπηρετείται αρκετά καλά από τις δημόσιες συγκοινωνίες και στην παρούσα φάση της 

επικοινωνίας υπήρχε σχέδιο συννενόησης με τις τοπικές αρχές για ακόμη καλύτερες 

τροποποιήσεις στις γραμμές των λεωφορείων. Ο παρόμοιος σύνδεσμος με τις τοπικές 

αρχές του Πανεπιστήμιο του Central Lancashire έχει οδηγήσει στη μετακίνηση κάποιων 

λεωφορειοδρόμων μέσω της πανεπιστημιούπολης.

Στο Πανεπιστήμιο του Bristol ετήσια χρέωση του χώρου στάθμευσης της τάξης των 286 

λιρών προσφέρει στις αρχές του πανεπιστημίου την οικονομική ευχέρεια να παράσχει 

εγκαταστάσεις στάθμευσης ποδηλάτων, την παροχή δανείων για το προσωπικό και τους 

σπουδαστές για αγορά εισιτηρίων λεωφορείων και την επιχορήγηση με κάποιο ποσό του 

τοπικού προγράμματος συγκοινωνίας. Το σχέδιο πραγματοποιείται από κοινού με το 

τοπικό νοσοκομείο.

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge και του Εδιμβούργο, όπως και το Bristol παρείχαν άτοκα 

δάνεια στους σπουδαστές και το προσωπικό για την μετακίνηση με μέσα δημόσιας 

συγκοινωνίας. Το Πανεπιστήμιο του John Moores στο Λίβερπουλ επέκτεινε τα δάνεια για 

να καλύψει και την αγορά των ποδηλάτων. Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου 

προχώρησε ένα βήμα παραπέρα με την επίσημη καταγραφή όλων των οχημάτων που 

διαθέτει, τον ετήσιο αριθμό χιλιομέτρων, που τα πανεπιστημιακά οχήματα 

πραγματοποιούν, καθώς και τον αντίστοιχο αριθμό ταξί και αποστάσεων που με αυτά 

διανύουν. Έτσι είναι σε θέση να ελέγχουν πόσες από τις μετακινήσεις αυτές είναι 

απαραίτητες και σε σημαντικό βαθμό να τις περιορίσουν.

• Απόβλητα και Α νακύκλωση

Γενικά τα απόβλητα θεωρούνται ως μία από τις πιο βασικές περιβαλλοντικές 

παραμέτρους. Στα πανεπιστήμια που ερωτήθηκαν, το πιο δαπανηρό τμήμα της διάθεσης 

των αποβλήτων ήταν τα ειδικά απόβλητα, λόγω των απαιτήσεων Υγειινής και Ασφάλειας.
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Αναφέρεται ότι το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire παρουσίασε μία αύξηση της 

τάξης του 700% στα ειδικά απόβλητα, όταν χρειάστηκε να κάνει πιο αυστηρές τις 

πρακτικές που εφάρμοζε σε ό,τι αφορούσε την Υγειινή και Ασφάλεια του Πανεπιστημίου. 

Τα έξοδα για τα γενικής φύσης απόβλητα χρεώνονται στην κεντρική διοίκηση του 

Πανεπιστημίου, ενώ τα ειδικής φύσης απόβλητα διατίθενται με ευθύνη των επιμέρους 

Τμημάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διαχείριση των επικίνδυνων απορριμμάτων 

αντιμετωπίζεται κεντρικά από το πανεπιστήμιο για να αποφευχθούν περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η πλειοψηφία των πανεπιστημίων που εξετάσθηκαν εφάρμοζαν κάποιο πρόγραμμα 

ανακύκλωσης αλλά και στην περίπτωση αυτή το κόστος αποτελούσε αποτρεπτικό 

παράγοντα. Σημαντική παράμετρος, υπεύθυνη τις περισσότερες φορές για την μη 

βιωσιμότητα τέτοιων εγχειρημάτων, είναι το γεγονός της μόλυνσης των ανακυκλώμενων 

υλικών. Το πανεπιστήμιο του Βόρειου Λονδίνου ελπίζει στη βελτίωση του ποσοστού 

ανακύκλωσης κατά 60-70% με την αγορά και χρησιμοποίηση μιας νέας συσκευής 

ανακύκλωσης ποικίλων υλικών (Multi-material Recycling Facility, MRF). Εκτιμάται ότι η 

συγκεκριμένη λύση είναι πιο συμφέρουσα από την διάθεση σε χωματερή.

Σε αρκετές περιπτώσεις προγράμματα ανακύκλωσης στηρίζονται από αντίστοιχα 

προγράμματα των τοπικών αρχών, όπως στο Πανεπιστήμιο του Central Lancashire. 

Ελάχιστα πανεπιστήμια εφάρμοζαν πλήρη διαχωρισμό των υλικών, όπως για παράδειγμα 

το πανεπιστήμιο του Bradford και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα του πανεπιστημίου. 

Επισημαίνεται επίσης ότι εκπαιδευτικά ενημερωτικά προγράμματα, που ενθάρρυναν την 

χρήση διπλής όψεως φωτοτυπίες και την σύνταξη e-mails για αποφυγή χρησιμοποίησης 

χαρτιού, εφαρμόζονται σε περιορισμένο αριθμό αγγλικών πανεπιστημίων.

• Αγορά προμηθειών - Αλυσίδα ανεφοδιασμού

Οι περισσότεροι υπεύθυνοι των περιβαλλοντικών τμημάτων αναφέρουν δυσκολίες στην 

επίτευξη προόδου σε αυτήν την περιοχή. Τα πανεπιστήμια του Cambridge και του 

Middlesex έχουν και τα δύο δεσμευτεί στην αγορά του ανακυκλωμένου χαρτιού. Το 

Cambridge παράλληλα έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό κεφάλαιο για την κάλυψη του
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κόστους του συμπληρωματικού χαρτιού που χρειάζεται. Το Πανεπιστήμιο του Bradford 

προχωρά στην αγορά χαρτιού μόνο εάν το κόστος είναι ουδέτερο.Η μεγαλύτερη 

πρόοδος αναφέρεται στο Πανεπιτήμιο του Hertfordshire, όπου είχαν οριστεί τα κριτήρια 

αγοράς και έχουν δημιουργηθεί ερωτηματολόγια προμηθευτών. Πραγματοποιήθηκαν 

επίσης σεμινάρια αναφορικά με τους τρόπους ανεφοδιασμού και ποιοι απο αυτούς 

κρίνονται συμφέροντες για το πανεπιστήμιο.

• Βιοποικιλότητα

Η μεγαλύτερη πρόοδος αναφέρεται στον τομέα της χρήσης φυτοφαρμάκων, η οποία 

όμως τις περισσότερες φορές ρυθμίζεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Σημαντικά 

βήματα πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Bristol-Τμήμα Γεωπονίας το οποίο 

εκπόνησε ειδικές μελέτες για την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων, την 

σπορά και την κομποστοποίηση των γεωργικών προϊόντων, καθώς και την 

εφαρμοζόμενη πολιτική διχείρισης των συσκευασιών των γεωργικών φαρμάκων. Το 

Πανεπιστήμιο του Central Lancashire διαμόρφωσε τους εξωτερικούς του χώρους με την 

φύτευση στος κήπους του ποικιλιών επικίνδυνων προς εξαφάνιση.

• Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Λίγα μόνο από τα πανεπιστήμια με τα οποία υπήρξε επαφή ανέφεραν κάποιου είδους 

προεργασία σε θέματα ανακαίνισης των κτιρίων με την χρήση συσκευών αποταμίευσης 

της ενέργειας εκεί που τα πάγια κόστη το επέτρεπαν. Κανένα από τα πανεπιστήμια δεν 

δήλωσε ότι συμμετείχε σε διαδικασίες που αφορούσαν την επιλογή κατάλληλων υλικών 

ανακαίνισης. Κάτι τέτοιο καθίσταται αποτρεπτικό, λόγω είτε περιορισμένου 

προϋπολογισμού είτε ιδιαίτερα υψηλού κόστους των φιλικών προς το περιβάλλον 

υλικών.

• Αέριες Εκπομπές

Στα περισσότερα πανεπιστήμια λάμβανε χώρα απευθείας καταγραφή των εκπομπών από 

τους βραστήρες και τους καυστήρες. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ποσότητες C02 που
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απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα προκύπτουν από υπολογισμούς και συσχετισμούς 

με την ποσότητα της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αντίθετα με το εκπεμπόμενο C02/ 

που χαρακτηρίζεται ως σημαντική περιβαλλοντική παράμετρος, τα χημικά που 

ενδεχομένως εκπέμπονται από τις καμινάδες είναι ασήμαντων ποσοτήτων, και όπως και 

στην περίπτωση της ρύπανσης του νερού, το θέμα αυτό χειρίζονται τα αντίστοιχα 

τμήματα Υγειινής και Ασφάλειας των πανεπιστημίων. Ως εκ τούτου και αφού δεν 

υφίστανται καταμετρήσεις απελευθερωμένων στην ατμόσφαιρα ποσοτήτων χημικών, δεν 

έχουν ληφθεί κάποιου είδους διορθωτικές ενέργειες από μέρους των ερωτηθέντων 

πανεπιστημίων.

• Ασφάλεια

Λόγω της ομιοιότητας που παρουσιάζουν στην εφαρμογή και στην φιλοσοφία τους, σε 

πολλά πανεπιστήμια, τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Υγειινής και Ασφάλειας λειτουργούν 

κάτω από την εποπτεία του ίδιου διευθυντή. Εν μέρει αυτό γίνεται ως μέτρο μείωσης 

κόστους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πανεπιστήμιο του John Moores στο Λίβερπουλ, 

το οποίο εφαρμόζει έναν συνδυασμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγειινής, Ασφάλειας και 

Περιβάλλοντος.

• Μηνύσεις, χειρισμός των χημικών και νομοθετικές απαιτήσεις

Η συνειδητοποίηση της πιθανότητας η ανώτερη διοίκηση των πανεπιστημίων να 

διώκεται στο πλαίσιο του Νόμου Προστασίας του Περιβάλλοντος (Environmental 

Protection Act, 19902) προσδιορίστηκε από διάφορα πανεπιστήμια ως σημαντικό κίνητρο 

για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους διαδικασιών. Κάτι τέτοιο ήταν ιδιαίτερα 

σημαντικό για το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire όταν προχώρησαν σε 

συγχώνευση με το Κολλέγιο Newton Rigg. Επισημαίνεται ότι το τελευταίο είχε διωχθεί 

νομικά δύο φορές στο παρελθόν, για λόγους που αφορούσαν μη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

2 Sunkin,M.,Ong,M.D.,Wight,R.,(1998),' ’Sourcebook on Environmental Law'',Cavendish
Publishing Sourcebook Series
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Επιπλέον τόσο το Πανεπιστήμιο του Cambridge όσο και του Bristol έχουν διωχθεί στο 

παρελθόν για απώλειες από κάποια πηγή ακτινοβολίας. Μια διαρροή πετρελαίου στο 

Πανεπιστήμιο του Leeds κόστησε στην διοίκηση του πανεπιστημίου ποσό 50.000 λιρών. 

Στην παρούσα φάση το Πανεπιστήμιο του Bath αντιμετωπίζει μήνυση για έκρηξη σε έναν 

αγωγό, η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό ενός εργάτη.

Ευημερία

• Τοπική Κοινωνία και το LA21 Σχέδια?

Το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές σε ένα πρόγραμμα 

με την επωνυμία ' 'Συνεργασία για Ενέργειες στο Περιβάλλον - Partnership for Action on 

the Environment' 'ως τμήμα του LA21 προγράμματος. Διαδραμάτισε επίσης ρόλο-κλειδί 

στη σύνταξη της Επιτροπής του Λόρδου Provost με θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Παράλληλα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία σε κάθε επίπεδο για θέματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης με άλλα ιδρύματα και επιχειρήσεις στην πόλη, μέσω του 

θεσμού της ' 'Αντιπροσωπείας Οικονομικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου-Council's 

Economic Development Agency ’ ’.

• Κοινωνικά Ζητήματα

Η κάλυψη με χορτοτάπητα του πάρκινγκ αυτοκινήτων στο Πανεπιστήμιο του Βόρειου 

Λονδίνου έχει βελτιώσει την ποιότητα διαβίωσης στην πανεπιστημιούπολη και 

συνετέλεσε ουσιαστικά στην ευημερία του προσωπικού και των σπουδαστών.

• Α ναθεώρηση του προγράμματος σπουδών

Τα κίνητρα για την αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών ήταν ποικίλοι, όπως 

και η πρόοδος που παρουσιάστηκε στα πανεπιστήμια που πραγματοποίησαν το 

συγκεκριμένο εγχείρημα. 3

3 Local Agenda 21: Η απαντητική αναφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη απέναντι 
στην Σύνοδο Κορυφής στο Ρίο το 1992
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Κανένα πανεπιστήμιο δεν είχε κατορθώσει να διεξαγάγει πλήρη επανεξέταση των 

παρεχόμενων μαθημάτων αλλά τα περισσότερα ήταν σε θέση να αναφέρουν κάποια 

πρόοδο στο θέμα. Άλλες προτεραιότητες όπως οι δεξιότητες για τη ζωή και την παροχή 

ίσων ευκαιριών, αποτέλεσαν εμπόδιο στην πρόοδο του ζητήματος της προσαρμογής του 

προγράμματος σπουδών στο Μπρίστολ και το Middlesex.

Το Πανεπιστήμιο του Βόρειου Λονδίνου, ως μέρος του μάρκετινγκ του, ανέπτυξε το 

πρόγραμμα σπουδών του, με τρόπο που συνδύαζε "τις δεξιότητες για τη ζωή" με την 

διδασκαλία κοινωνικής ευθύνης με υποκατεύθυνση τον σεβασμό στο περιβάλλον και την 

ευαισθητοποίηση σε θέματα μείζονος σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη . 

Στο πανεπιστήμιο του Surrey- Κολλέγιο της Τέχνης και Μόδας ένα μεγάλο μέρος της 

διδασκαλίας προσανατολίστηκε στο σχέδιο για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη 

προσελκύοντας μεγάλο ενδιαφέρον από τη βιομηχανία.

Το πανεπιστήμιο του Bath συνδύασε τη διδασκαλία του με το κατάστημα καλλυντικών 

''The Body Shop'' ιδρύοντας την Ακαδημία της Επιχείρησης ’’The Business 

Academy''.Το πανεπιστήμιο Bradford και Nottingham Trent έχουν ήδη αρχίσει 

αναθεωρήσεις των διδασκόμενων μαθημάτων τους προσπάθεια που έτυχε σημαντικής 

υποστήριξης ιδιαίτερα από τα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής. Αξίζει εδώ να 

επισημανθεί ότι στην πορεία αυτή πολλές φορές δημιουργούνται παρανοήσεις και 

παρεξηγήσεις όπως για παράδειγμα χαρακτηριστική είναι η απορία ενός υπευθύνου για 

την αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών :"Γιατί θα έπρεπε κάποιος που 

σπουδάζει οπτικομετρία να μάθει για το περιβάλλον όταν δεν είναι απαραίτητο οι 

περιβαλλοντολόγοι να μάθουν για την οπτομετρία;

Στο Cambridge, το University of North London και το Middlesex, σπουδαστές από τα 

τμήματα περιβαλλοντικής κατεύθυνσης συμπεριλήφθηκαν στα προγράμματα και τις 

αναφορές ελέγχου του πανεπιστημίου. Το κολλέγιο Elmwood ανέφερε ότι ένα από τα 

βασικά οφέλη της υιοθέτησης του προτύπου ISO 14001 είναι η παροχή δυνατοτήτων 

στην συμμετοχή των σπουδαστών.
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Διαχείριση

• Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Στην παρούσα φάση μόνο το Πανεπιστήμιο Malardalens στην Σουηδία, το Κολλέγιο 

Elmwood στη Σκωτία και το Hochschu/e Zittau στο Gor/itzaτο Πανεπιστήμιο LevetBernd 

Delakowitz στη Γερμανία (το οποίο έχει κινήσει τις διαδικασίες για απόκτηση του EMAS) 

έχουν πιστοποιηθεί με διεθνώς αναγνωρισμένα Σ.Π.Δ.[37]

Το Σ.Π.Δ. του Malardalens ξεκίνησε από μία κυβερνητική οδηγία που ενθάρρυνε τις 

δημόσιες υπηρεσίες να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση. Παράλληλα το να 

είναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει αποκτήσει ISO 14001 αποτέλεσε ένα 

επιπρόσθετο κίνητρο.

Τόσο για το Elmwood όσο και για το Hochschule Zittau στοιχεία - κλειδιά για την 

εφαρμογή ενός επικυρωμένου περιβαλλοντικού προτύπου αποτελούν η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας τους και η νομιμοποίηση της περιβαλλοντικής τους εργασίας. 

Παράλληλα ανέπτυξαν κανάλια επικοινωνίας με τους σπουδαστές τους και τους παρείχαν 

την δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμμετέχοντας τόσο στην 

διαμόρφωση του Σ.Π.Δ. όσο και στην παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του. Το 

Πανεπιστήμιο του Los Angeles Καλιφόρνια οδηγήθηκαν στην υιοθέτηση Σ.Π.Δ. επειδή 

είχε χαρακτηριστεί ως ο 3ος μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας της πόλης 

και ως εκ τούτου η διοίκηση του πανεπιστημίου επιθυμούσε τη βελτίωση της εικόνας του 

προς τα έξω [38].

Πολλά από τα εξεταζόμενα πανεπιστήμια ήταν μέλη του Φόρουμ για το Μελλοντικό 

ΗΕ214 Πρόγραμμα, γεγονός που σήμαινε ότι είχαν αναπτύξει πολιτικές για το 

περιβάλλον και είχαν σημειώσει κάποια πρόοδο προς την ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός 

Σ.Π.Δ. Τα περισσότερα πανεπιστήμια στόχευαν στην ανάπτυξη κάποιων στοιχείων

4 ΗΕ21: Higher Education 21 Project (Σχέδιο 21 για την Ανώτατη Εκπαίδευση). Το Σχέδιο αυτό το 
τρέχει το Φόρουμ για το Μέλλον, και στοχεύει στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών πολιτικών σε 25 
Ινστιτούτα Ανώτατης Εκπαϊδευσης.Στοχεύει ακόμη στην αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών για 
μια σειρά ζητημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. [6]
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συμβατών με το ISO 14001 αν και δεν είχαν ιδιαϊετερες βλέψεις για πλήρη αναγνώριση. 

Κάποια άλλα πανεπιστήμια, όπως το Bradford και το πανεπιστήμιο του Central Lancashire 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων περισσότερο 

προσανατολισμένων, όπως το Σχέδιο Βραβείων Οικολογικής Πανεπιστημιούπολης5 ή το 

Σχεδιάγραμμα για μια Πράσινη Πανεπιστημιούπολη6. Για το Bradford το βασικό κίνητρο 

ήταν το να προσελκύσει ' 'ακόμη και 10 περισσότερους φοιτητές''. Υπάρχει επίσης μία 

αναφορά των ' 'Φίλων της Γης'' (περιβαλλοντικός σύλλογος) , στην οποία αναφέρεται 

ότι το 80% των φοιτητών θα λάμβαναν υπόψη τους την περιβαλλοντική απόδοση του 

πανεπιστημίου κατά την διαδικασία επιλογής του τομέα που θα ήθελαν να σπουδάσουν. 

[7].Το Πανεπιστήμιο John Moors στο Λίβερπουλ ανέπτυξε το δικό του ιδιαίτερο ενιαίο 

σύστημα, που ενσωματώνει την Υγειινή, Ασφάλεια και το Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης.

Το κόστος και η απαίτηση για κατανάλωση διαφόρων υλικών αναφέρθηκαν ως βασικά 

εμπόδια στην εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ. Το πανεπιστήμιο Strathclyde, που έτρεξε ένα 

πιλοτικό πρόγραμμα για το BS77507, και το πανεπιστήμιο Nottigham Trent παρουσίασαν 

και τα δύο προβλήματα με το ποσό γραφικής εργασίας που απαιτήθηκε, αν και τα 

πιλοτικά σχέδια κατηγορήθηκαν ότι ήταν περιττά λεπτομερή. Το Μπρίστολ δεν είχε 

κανένα σχέδιο για ένα Σ.Π.Δ. λόγω του κόστους, αλλά αντ' αυτού παλινδρομούσε 

ανάμεσα σε διάφορα σχέδια βελτίωσης της περιβαλλοντικής του απόδοσης, χωρίς όμως 

να υιοθετεί τελικά κάποιο πλήρως οργανωμένο και καταγεγραμμένο σχέδιο

Διάφορα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά με τους αριθμούς των 

εισαγόμενων σπουδαστών, γεγονός που σημαίνει ότι τα πρόσθετα κεφάλαια δεν είναι 

διαθέσιμα για ανάλυψη άλλου είδους πρωτοβουλιών (Σ.Π.Δ.). Η σωστή πάντως 

διαχείριση των οικονομικών πόρων ενός εκαπιδευτικού οργανισμού εξαρτάται από τον 

τρόπο που η ηγεσία του οργανισμού λειτουργεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο λόγω της 

ισχυρής ηγεσίας, όπως επίσης και το Λίβερπουλ John Moores και το Sunderland.

5 EcoCampus Award Scheme
6 Blueprint for A Green Campus
7 Πρόδρομος του περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14000 για την Μ.Βρετανία
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• Περιβαλλοντικές Αναφορές

Μέχρι τώρα κανένας θεσμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχει πραγματοποιήσει 

κάποια περιεκτική περιβαλλοντική ανασκόπηση. Εντούτοις η κατανόηση και η υποβολή 

εκθέσεων προόδου κρίθηκαν ουσιαστική παράμετρος από τα περισσότερα Κολλέγια. Τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο που έγινε η επαφή με τα βρετανικά πανεπιστήμια, μόνο 

το Sunderland και το Liverpool John Moores συντάσσουν περιβαλλοντικές εκθέσεις και 

τις καθιστούν δημόσια διαθέσιμες. Από την άλλη μεριά αν και αναγνωρίστηκε ως 

ουσιαστική παράμετρος λίγα πανεπιστήμια συντάσσουν εκθέσεις για εσωτερική διάθεση.

Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου υποστηρίζει ότι οι εσωτερικές εκθέσεις είναι ζωτικής 

σημασίας για την επίτευξη προόδου στην διαχείριση των αποβλήτων και την 

κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Το πανεπιστήμιο του βόρειου Λονδίνου 

προγραμμάτιζε να συντάξει μια εσωτερική έκθεση προς το τέλος του έτους για να 

ανακεφαλαιώσει την όποια πρόοδο έχει συντελεστεί το έτος αυτό και παράλληλα να 

θέσει τους στόχους για τη νέα χρονιά. Συμμετείχαν επιπλέον στην διαδικασία 

καθορισμού των ΗΕ21 δεικτών αειφόρου ανάπτυξης οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τους 

βασικούς δείκτες που έχουν τεθεί και από την βρετανική κυβέρνηση.

• Συντονιστής Περιβαλλοντικού Τμήματος

Στα πανεπιστήμια που ανέφεραν την ύπαρξη της θεσμικής θέσης του '' Συντονιστή των 

Περιβαλλοντικών Θεμάτων '' παρουσιάστηκε ιδιαίτερα σημαντική πρόοδος. Ο ρόλος 

τους ήταν γενικά συμβουλευτικός και υποστηρικτικός στις αποφάσεις της ανώτερης 

διοίκησης. Παράλλληλα, στις αρμοδιότητές τους ήταν και η διαχείριση των 

προϋπολογισθέντων χρημάτων για την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής 

κατεύθυνσης.

το Bristol, η εκμετάλλευση των εσόδων από τα εισιτήρια στους χώρους στάθμευσης 

επέτρεψαν την υλοποίηση εξειδικευμένων σχεδίων. Σε άλλα, όπως το Cambridge, το 

Τμήμα Περιβάλλοντος με επικεφαλής τον Συντονιστή Πειρβαλλοντικών Θεμάτων, 

εργάστηκε για την τροποποίηση των υπαρχόντων προϋπολογισμών. Αυτό είχε σαν
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θετικό αποτέλεσμα την ύπαρξη πιο ολοκληρωμένων λύσεων, ενσωματωμένων σε μια πιο 

ουσιαστική επιχειρησιακή βάση.

Οι περιβαλλοντικές επιτροπές και οι ομάδες εργασίας συχνά περιλαμβάνουν και τους 

σπουδαστές στην ανάπτυξη των περιβαλλοντικών πολιτικών και προγραμμάτων τους. Η 

συμμετοχή των σπουδαστών σήμαινε ότι τα προγράμματα ήταν περισσότερο 

προσανατολισμένα από την μέση της ' Ιεραρχίας'' στον πανεπιστημιακό χώρο και προς 

τα πάνω και προς τα κάτω παρά από την μέση προς τα κάτω.

Σχήμα 3.1 : Προσανατολισμός διαμόρφωσης και εφαρμογής των περιβαλλοντικών πολιτικών και 
προγραμμάτων
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• Α ναθεώρηση Διαφάνειας

Αν και όχι άμεσα περιβαλλοντικού περιεχομένου, μια πρόσφατη κυβερνητική οδηγία 

οδήγησε στην σύνταξη της Αναθεώρηση Διαφάνειας (' 'Transparency Review''). Στην 

παρούσα φάση η Αναθεώρηση εφαρμόζεται σε οκτώ ερευνητικούς πανεπιστημιακούς 

οργανισμούς, βρίσκεται στη φάση δύο, και προϋποθέτει εντατικότερη διδασκαλία στα 

πανεπιστήμια για τον προσδιορισμό του πώς η κυβερνητική χρηματοδότηση κατανέμεται 

μέσα σε ένα ίδρυμα εκπαίδευσης. [7]

Ο κύριος στόχος της Αναθεώρησης είναι να παρασχεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες για τις Δημόσιες Χρηματοδοτικές Αναθεωρήσεις, και να προσδιοριστεί μέχρι 

ποιού σημείου η διδασκαλία προωθεί την έρευνα. Η πρόθεση είναι η αύξηση του ποσού 

των χρημάτων που ξοδεύεται στην έρευνα αλλά με έναν πιο εστιασμένο τρόπο. Στην 

συγκεκριμένη στιγμή διερεύνησης των βρετανικών πανεπιστημίων οι απαιτήσεις της 

Αναφοράς Διαφάνειας ήταν σε μορφή αρκετά πρώιμη. Το Πανεπιστήμιο του Βόρειου 

Λονδίνου συγκεντρώνει αυτήν την περίοδο τις πληροφορίες του, οι οποίες απαιτούν τον 

προσδιορισμό του ακαδημαϊκού χρόνου που καταναλώνεται στην έρευνα και τη 

διδασκαλία καθώς και τον αντίστοιχο χώρο και τις βοηθητικές ύλες που δεσμεύονται σε 

κάθε δραστηριότητα. Είναι προφανές ότι μια τέτοια διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα. 

Αν και αναφέρεται μόνο ως Αναθεώρηση θεωρήθηκε ως σημαντικό βήμα προς την 

ανάπτυξη χρήσιμων διοικητικών εργαλείων που συναφή με τη διαδικασία συλλογής 

πληροφοριών που απαιτείται από ένα Σ.Π.Δ.
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Σύνοψη

Συνολικά, παρά τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται στην έκθεση Toyne8 και την 

αναθεώρησή της, η πρόοδος προς τη βελτιωμένη περιβαλλοντική απόδοση στον τομέα 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται διφορούμενη. Ουσιαστικής σημασίας 

παράμετρος, ώστε ένα τέτοιο σχέδιο να προχωρήσει, είναι η ανάγκη για ισχυρή 

υποστήριξη από την ανώτερη διοίκηση των πανεπιστημίων και έναν εξίσου ενεργό 

Συντονιστή των Περιβαλλοντικών Θεμάτων. Τα βασικά κίνητρα είναι βέλτιστη 

χρησιμοποίηση των πόρων, η συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και η ανάγκη να 

προσελκυστούν οι νέες ευκαιρίες. Οι νέες ευκαιρίες προέρχονται από την δημιουργία 

ενός ''ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος'' που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 

βασικό εργαλείο του μάρκετινγκ του ιδρύματος για να προσελκύσει επιπλέον ποσά 

χρηματοδότησης των ερευνητικών του προγραμμάτων και προφανώς περισσότερους 

σπουδαστές. Η ύπαρξη μιας βελτιωμένης περιβαλλοντικής απόδοσης δίνει μεγαλύτερη 

αξιοπιστία στην έρευνα και στην περιβαλλοντική διδασκαλία των πανεπιστημίων, και 

προσφέρει επίσης νέες ευκαιρίες διδασκαλίας με στόχο πάντα την μεγαλύτερη ευημερία 

των σπουδαστών.

Παράλληλα τα ιδρύματα αποκτούν ισχυρότερη θέση και μπορούν να επηρεάσουν και να 

συνεισφέρουν στην τοπική κοινότητα, για το κοινωνικό όφελος. Η αυξανόμενη 

αποδοτικότητα των πόρων και ο μειωμένος κίνδυνος παρέκκλισης από τις νομικές 

απαιτήσεις τοποθετούν τα ιδρύματα σε μια ισχυρότερη οικονομική θέση. Διαμορφώνουν 

επίσης ένα πιο υπέυθυνο προφίλ των πανεπιστημίων απέναντι στους χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς και την δημόσια δαπάνη. Η άμεση χρηματοδότηση και οι βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις εξόδων είναι τα βασικά εμπόδια στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών 

σχεδίων των πανεπιστημίων. Παρόλα αυτά η έλλειψη εσωτερικής ροής των 

πληροφοριών καθώς και ανατροφοδότησης της συντελούμενης προόδου ήταν συχνά 

δύσκολη υπόθεση. Το επόμενο Κεφάλαιο θα εξετάσει την περιβαλλοντική απόδοση του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το κεφάλαιο 5 θα κάνει μια ανασκόπηση της 

περιβαλλοντικής απόδοσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε σχέση με τα 

συμπεράσματα του προηγούμενου κεφαλαίου.

8 [8]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝ.ΜΑΚ.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην παρούσα φάση δεν εφαρμόζει κάποια συγκεκριμένη 

περιβαλλοντική πολιτική και οι όποιες προσπάθειες καταβάλλονται προς την κατεύθυνση 

αυτή είναι μεμονωμένες και σε καμιά περίπτωση δεν εξυπηρετούν σαφή στρατηγική του 

πανεπιστημίου.

Οι περιβαλλοντικές παράμετροι, οι οποίες εξετάστηκαν και παρατίθενται στη συνέχεια, 

αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και τις εκπομπές CO. Δυστυχώς, 

δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για εκπομπές άλλων αερίων, όπως το διοξείδιο του 

άνθρακα (C02) και το διοξείδιο του θείου (S02).

Αναφορικά με τα στερεά απόβλητα του πανεπιστημίου, δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα 

στοιχεία, μια εκτίμηση μπορεί να γίνει μόνο για την κατανάλωση χαρτιού. Επισημαίνεται 

ότι διαίτερο πρόγραμμα ανακύκλωσης δεν υφίσταται.

4.1. Κατανάλωση Ενέργειας

Τα στοιχεία για την κατανάλωση ενέργεια συλλέχθηκαν μετά από επικοινωνία με το 

Τεχνικό Τμήμα του ΠΑΝ.ΜΑΚ. και αφορούν την χρονική περίοδο 1995-2002. Στους 

πίνακες 4.1 - 4.8 δίνονται οι ενεργειακές καταναλώσεις για κάθε έτος ξεχωριστά, ενώ το 

διάγραμμα 4.1. δείχνει την διακύμανση του μηνιαίου μέσου όρου της κατανάλωσης κάθε 

έτους. Στο παράρτημα 4 παρατίθενται αναλυτικά διαγράμματα της ενεργειακής 

κατανάλωσης για τα υπόλοιπα έτη.
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Πίνακας 4.1.Ενεργειακή Κατανάλωση το 2001
Μήνας (2001) Κατανάλωση (KWh)
Ιανουάριος 103.200
Φεβρουάριος 132.000
Μάρτιος 105.600
Απρίλιος 114.000
Μάιος 92.400
Ιούνιος 109.200
Ιούλιος 134.400
Αύγουστος 105.600
Σεπτέμβριος 156.000
Οκτώβριος 126.000
Νοέμβριος 136.800
Δεκέμβριος 158.400

Πίνακας 4.3 .Ενεργειακή Κατανάλωση το 1999
Μήνας (1999) Κατανάλωση (KWh)
Ιανουάριος 109.200
Φεβρουάριος 139.200
Μάρτιος 124.800
Απρίλιος 75.600
Μάιος 98.400
Ιούνιος 124.800
Ιούλιος 118.800
Αύγουστος 128.400
Σεπτέμβριος 127.200
Οκτώβριος 112.800
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Πίνακας 4.2.Ενεργειακή Κατανάλωση το 2000
Μήνας (2000) Κατανάλωση (KWh)
Ιανουάριος 104.400
Φεβρουάριος 118.800
Μάρτιος 114.000
Απρίλιος 85.200
Μάιος 127.200
Ιούνιος 116.400
Ιούλιος 106.800
Αύγουστος 114.000
Σεπτέμβριος 111.600
Οκτώβριος 122.400
Νοέμβριος 134.400
Δεκέμβριος 158.000

Πίνακας 4.4.Ενεργειακή Κατανάλωση το 1998
Μήνας (1998) Κατανάλωση (KWh)
Ιανουάριος 72.000
Φεβρουάριος 99.600
Μάρτιος 84.000
Απρίλιος 84.000
Μάιος 70.800
Ιούνιος 106.800
Ιούλιος 110.400
Αύγουστος 91.200
Σεπτέμβριος 114.000
Οκτώβριος 98.400
Νοέμβριος 106.800
Δεκέμβριος 128.400

Πίνακας 4.5.Ενεργειακή Κατανάλωση το 1997

Μήνας (1997) Κατανάλωση (KWh)
Ιανουάριος 66.000
Φεβρουάριος 94.800
Μάρτιος 81.600
Απρίλιος 91.200
Μάιος 62.400
Ιούνιος 102.000
Ιούλιος 74.400
Αύγουστος 56.400
Σεπτέμβριος 94.800
Οκτώβριος 82.800
Νοέμβριος 96.000
Δεκέμβριος 105.600
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Πίνακας4.6.Ενεργειακή Κατανάλωση το 1996

Μήνας (1996) Κατανάλωση (KWh)
Ιανουάριος 60.000
Φεβρουάριος 88.800
Μάρτιος 76.800
Απρίλιος 74.400
Μάιος 63.600
Ιούνιος 86.400
Ιούλιος 60.000
Αύγουστος 39.600
Σεπτέμβριος 66.000
Οκτώβριος 68.400
Νοέμβριος 62.400
Δεκέμβριος 98.600

Πίνακας 4.7.Ενεργειακή Κατανάλωση το 1995

Μήνας (1995) Κατανάλωση (KWh)
Ιανουάριος 60.000
Φεβρουάριος 75.600
Μάρτιος 63.600
Απρίλιος 74.400
Μάιος 49.200
Ιούνιος 70.800
Ιούλιος 66.000
Αύγουστος 45.600
Σεπτέμβριος 60.000
Οκτώβριος 55.200
Νοέμβριος 68.400
Δεκέμβριος 91.200

Πίνακας Υ.8 .Ενεργειακή Κατανάλωση το 1994

Μήνας (1994) Κατανάλωση (KWh)
Ιανουάριος 56.400
Φεβρουάριος 80.400
Μάρτιος 66.000
Απρίλιος 67.200
Μάιος 52.800
Ιούνιος 70.800
Ιούλιος 58.800
Αύγουςττος 40.800
Σεπτέμβριος 69.600
Οκτώβριος 80.400
Νοέμβριος 69.600
Δεκέμβριος 84.000

Πίνακας 43 .Ενεργειακή Κατανάλωση το 2002

Μήνας (1994) Κατανάλωση (KWh)
Ιανουάριος 110.400
Φεβρουάριος 135.600
Μάρτιος 123.600
Απρίλιος 152.040
Μάιος 105.600
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Πίνακας 4.10 Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειακής Κατανάλωσης

[ y If lTj « L

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ιανουάριος 56.400 60.000 60.000 66.000 72.000 109.200 104.400 103.200

Φεβρουάριος 80.400 75.600 88.800 94.800 99.600 139.200 118.800 132.000

Μάρτιος 66.000 63.600 76.800 81.600 84.000 124.800 114.000 105.600

Απρίλιος 67.200 74.400 74.400 91.200 84.000 75.600 85.200 114.000

Μάιος 52.800 49.200 63.600 62.400 70.800 98.400 127.200 92.400

Ιούνιος 70.800 70.800 86.400 102.000 106.800 124.800 116.400 109.200

Ιούλιος 58.800 66.000 60.000 74.400 110.400 118.800 106.800 134.400

Αύγουστος 40.800 45.600 39.600 56.400 91.200 128.400 114.000 105.600

Σεπτέμβριος 69.600 60.000 66.000 94.800 114.000 127.200 111.600 156.000

Οκτώβριος 80.400 55.200 68.400 82.800 98.400 112.800 122.400 126.000

Νοέμβριος 69.600 68.400 62.400 96.000 106.800 _* 134.400 136.800

Δεκέμβριος 84.000 91.200 98.600 105.600 128.400 - 158.000 158.400

* δεν υπάρχουν διαθέσμα στοιχεία

Διάγρειιια 4.1. : Διακύμανση του μηνιαίου μέσου όρου της ενεργειακής κατανάλωσης
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4.2. Κατανάλωση Νερού

Από την Τεχνική Υπηρεσία του πανεπιστημίου δόθηκαν στοιχεία που αφορούν την 

κατανάλωση νερού για τα έτη 1998-2000 και ενός τετράμηνου του 1997. Η έλλειψη 

διατήρησης συστηματικού αρχείου επισημαίνεται ως βασική παράμετρος 

προβληματισμού, η οποία θα πρέπει να ρυθμιστεί στην διαδικασία ανάπτυξης ενός 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Ο πίνακας 4.11. και το διάγραμμα 4.3. παρουσιάζει τα στοιχεία αυτά:

Πίνακας 4.11 Κατανάλωση Νερού την περίοδο 1998-2000

Έτος
Κατανάλωση Νερού 

(σε κυβικά μέτρα, m3)

1998 15.515

1999 12.460

2000 9.825

Ιανουάριος 2001- Απρίλιος 2001 9.022

Σχολιάζεται ότι υπάρχει μια αρκετά σημαντική μείωση στην κατανάλωση νερού, της 

τάξης του 36%, που οφείλεται σε καλύτερη και τακτικότερη συντήρηση των υδραυλικών 

συστημάτων του πανεπιστημίου.

Διάγραμμα 4.3. Κατανάλωση Νερού την περίοδο 1998-2000
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Όπως προαναφέρθηκε τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα αφορούν μετρήσεις που έγιναν 

για το εκπεμπόμενο μονοξείδιο του ανθρακα (CO) από τους τρεις καυστήρες του 

πανεπιστημίου. Για τα σημαντικότερα ''άερια του θερμοκηπίου’C02 και S02 , δεν 

υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία. Αξίζει πάντως να επισημανθεί ότι οι ποσότητες αυτές είναι 

δυνατόν να υπολογιστούν, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα μέτρησή τους, 

από τα στοιχεία της ενεργειακής κατανάλωσης με ιδιαίτερα πολύπλοκους υπολογισμούς, 

που ξεφεύγουν από τους σκοπούς της παρούσης διπλωματικής δραστηριότητας.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα στοιχεία που αφορούν τις ποσότητες του 

εκπεμπόμενου CO.

Πίνακας 4.12: Εκπομπές CO

Περίοδος CO (ppm)

5/3/2000

1ος καυστήρας 8

142ος καυστήρας 5

3ος καστήρας 1

28/2/2002

1ος καυστήρας 11

292ος καυστήρας 6

3ος καστήρας 12

16/1/2002

1ος καυστήρας 16

342ος καυστήρας 7

3ος καστήρας 11

20/11/2001

1ος καυστήρας 10

132ος καυστήρας 3

3ος καστήρας 0

9/4/2001

1ος καυστήρας 4

242ος καυστήρας 0

3ος καστήρας 20

11/12/2001

1ος καυστήρας 0

02ος καυστήρας 0

3ος καστήρας 0
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5/3/2001

1ος καυστήρας 0

12ος καυστήρας 0

3ος καστήρας 1

5/2/2001

1ος καυστήρας 2

28,62ος καυστήρας 11,8

3ος καστήρας 12,8

3/1/2001
1ος καυστήρας 0

2
2ος καυστήρας 2

3ος καστήρας -

Σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία οι όροι σωστής λειτουργίας των 

καυστήρων είναι οι ακόλουθοι:

Παράμετρος Τιμή
Ελάχιστη Επιτρεπόμενη θεμροκρασία καυσαερίων 180°C

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια 20%

Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαεριών σε C02 10%

Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης 1 της κλίμακας Bacharach
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Πίνακας 4.13: Συγκεντρωτικός Πίνακας παραμέτρων καυσαερίων

Παράμετρος °C Δείκτης Αιθάλης % co2 % απώλειες

1ος καυστήρας 218 0 12,2 8,5

5/3/2000 2ος καυστήρας 219 0 11,3 8,5

3ος καστήρας 221 0 12,5 8,8

1ος καυστήρας 219 0 11 9,5

28/2/2002 2ος καυστήρας 212 0 10,5 7,1

3ος καστήρας 204 0 13,4 7,8

1ος καυστήρας 208 0 12 8

16/1/2002 2ος καυστήρας 213 0 12,2 7,9

3ος καστήρας 211 0 12,1 8,1

1ος καυστήρας 215 0 12,8 10

20/11/2001 2ος καυστήρας 217 0 10,2 7,7

3ος καστήρας 201 0 13,4 7,5

1ος καυστήρας 204 0 12,3 10,5

9/4/2001 2ος καυστήρας 226 0 19,9 21,8

3ος καστήρας 285 0 12,8 2,7

1ος καυστήρας 221 0 12,1 8,3

11/12/2001 2ος καυστήρας 217 0 12,2 7,7

3ος καστήρας 219 0 12,9 7,8

1ος καυστήρας 210 0 12,8 7,8

5/3/2001 2ος καυστήρας 216 0 10,8 9,4

3ος καστήρας 215 0 13,8 7,2

1ος καυστήρας 213 0 11,7 8,8

5/2/2001 2ος καυστήρας 213 0 11,8 8,5

3ος καστήρας 215 0 12,8 7,9

1ος καυστήρας -

3/1/2001 2ος καυστήρας 212 0 12,1 8,1

3ος καστήρας 218 0 13,4 7,6

1ος καυστήρας 230 0 12,1 8,5

22/10/2000 2ος καυστήρας 246 0 11,7 8,6
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3ος καστήρας 229 0 13,1 7,5

7/4/2000 1ος καυστήρας 209 0 7,9 7,9

2ος καυστήρας 216 0 7,4 7,4

3ος καστήρας 219 0 7,5 7,5

2/2/2000 1ος καυστήρας 206 0 7,5 8,1

2ος καυστήρας 232 0 8,1 7,9

3ος καστήρας 214 0 7,9 8,2

7/1/2000 1ος καυστήρας 223 0 8 8

2ος καυστήρας 238 0 9,1 9,1

3ος καστήρας 236 8,2 8,2

4.4. Στερεά Απόβλητα

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν εφαρμόζει κάποια συγκεκριμένη πολιτική στο θέμα των 

στερεών αποβλήτων. Εκτιμάται ότι η ποσότητα χαρτιού (Α^) που καταναλώνεται ετησίως 

ανέρχεται σε 7,402 τόνους. Μετρήσεις για τα υπόλοιπα είδη χαρτιού (χαρτόνι, οικιακό 

χαρτί κλπ) δεν υπάρχουν.

Επίσης δεν καταγράφονται και τα υπόλοιπα είδη αποβλήτων που ενδεχομένως υπάρχουν, 

γυαλί, πλαστικό, σίδερο, αλουμίνιο.

Αναφορικά με την ανακύκλωση, τονίζεται ότι δεν ακολουθείται πρόγραμμα 

ανακύκλωσης, με την χρήση ειδικών κάδων ανακύκλωσης. Επισημαίνεται ότι η 

ανακύκλωση επαφύεται στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού, αφού σακούλες 

απορριμμάτων για τη συλλογή του χρησιμοποιημένου χαρτιού υπάρχουν στα γραφεία 

του πανεπιστημίου. Η ποσότητα χαρτιού που συλλέγεται και δεν είναι ιδαίτερα 

σημαντική μεταφέρεται από εταιρεία ανακύκλωσης του κυρίου Γεωργίου Αργυρίου, 

στους χώρους της χαρτοβιομηχανίας ΜΕΛ Α.Ε. Η διαδικασία αυτή άρχισε μέσα στο 2002 

και προβλέπει αποκομιδή του συλλεγόμενου χαρτιού 2 φορές το κάθε εξάμηνο.
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Είναι προφανές, ότι ειδικό πρόγραμμα ανακλύκλωσης με την τοποθέτηση ειδικών κάδων 

ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικών φιαλών και αλουμινίου, πρέπει να μελετηθεί καθώς και 

η ένταξη και ευαισθητοποίηση ολόκληρου του έμψυχου δυναμικού του πανεπιστημίου 

(προσωπικού και σπουδαστών) στο πρόγραμμα αυτό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σ.Π.Δ. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το κεφάλαιο αυτό θα κάνει μια ανασκόπηση της περιβαλλοντικής απόδοσης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε σχέση με τα συμπεράσματα του προηγούμενου 

κεφαλαίου. Θα εξετάσει βασικά ζητήματα σχετικά με τη βελτίωση της απόδοσης και θα 

προσδιορίσει τα κίνητρα και τα οφέλη. Θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα από άλλα 

ιδρύματα και τη βιομηχανία για να αποτυπώσει την βέλτιστη πρακτική.

Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε τρεις βασικές ενότητες. Αρχικά θα εξετάσει τις βασικές 

παραμέτρους που απαιτούνται για να βελτιώσουν την περιβαλλοντική απόδοση του 

πανεπιστημίου. Θα διερευνήσει την Επικοινωνία, την Διαχείριση και τα Οικονομικά 

Εργαλεία, τη Νομοθεσία και τελικά το όραμα του Πανεπιστημίου, εξετάζοντας παράλληλα 

τις ευκαιρίες και τις απειλές για το ΠΑΝ. ΜΑΚ. Το δεύτερο τμήμα θα συνοψίσει τα 

παραπάνω, αναλύοντας τις Δυνάμεις και Αδυναμίες για το πανεπιστήμιο, καθώς και τις 

Ευκαιρίες και τις Απειλές (SWOT Ανάλυση).

Δυστυχώς μια ανάλυση κόστους - οφέλους, αν και θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη στο σημείο 

αυτό της μελέτης, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης λεπτομερών 

οικονομικών στοιχείων, ιδίως για τα άυλα οφέλη. Η έλλειψη εργαλείων αξιολόγησης κάνει 

την περιοχή αυτή ιδιαίτερα σημαντική και ενδιαφέρουσα για περαιτέρω μελέτη.

Η τελική περίληψη θα αναδείξει τα βασικά κίνητρα για τη βελτιωμένη περιβαλλοντική 

απόδοση και θα καταλήξει τελικά σε ένα κεφάλαιο προτάσεων σχετικά με το πώς είναι 

δυνατόν να εφαρμοστεί το όραμα του πανεπιστημίου και να επιτευχθεί η λειτουργική 

τελειότητα.
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1. Επικοινωνία

Στην καρδιά ενός περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης είναι η αντιπαραβολή των 

πληροφοριών και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Το Σ.Π.Δ. είναι ένα βασισμένο στην 

επικοινωνία διοικητικό εργαλείο, με στενό συσχετισμό με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

(ISO 9000), εργαλείο το οποίο επιτρέπει στο ΠΑΝ.ΜΑΚ. να καταγράψει τις 

περιβαλλοντικές επιδράσεις από τις διαδικασίες του, να τις αξιολογήσει και να λάβει τις 

όποιες αποφάσεις απαιτούνται ώστε να εξαλειφθούν.

Η επικοινωνία κατανέμεται σε τέσσερεις ενότητες:

1. κοινοποίηση της πολιτικής και του οράματος του πανεπιστημίου

2. προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων

3. εσωτερική κυκλοφορία των πληροφοριών

4. εξωτερική επικοινωνία

Αν η τελευταία ενότητα δεν συμπεριλαμβάνεται στις απαιτήσεις του ISO 14001, παρόλα 

αυτά δημιουργεί τις περισσότερες ευκαιρίες για τον οργανισμό που εφαρμόζει το Σ.Π.Δ.

• Κοινοποίηση της πολιτικής και του οράματος του ΠΑΝ.ΜΑΚ.

Αποτελεί μια περιοχή όπου το ΠΑΝ.ΜΑΚ έχει αδύναμη παρουσία. Αυτό σημαίνει ότι 

ελάχιστοι άνθρωποι στο Πανεπιστήμιο γνωρίζουν την Πολιτική Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισής του. Επισημαίνεται εδώ ότι ουσιαστικά δεν διαθέτει κάποια σαφή πολιτική για 

την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού ή κάποια πολιτική για το θέμα των μεταφορών. Ο 

προφανής λόγος για την έλλειψη διαμόρφωσης μιας ξεκάθαρης πολιτικής απέναντι σε 

θέματα περιβάλλοντος είναι η διαφορετική ιεράρχηση των ζητημάτων που καλείται να 

χειριστεί το πανεπιστήμιο.

Αναγνωρίζεται πάντως ότι η δέσμευση της ανώτερης διοίκησης του πανεπιστημίου καθώς 

και η ύπαρξη κάποιου προτωπόρου στην εφαρμογή Σ.Π.Δ. είναι παράμετροι 

πρωταρχικής σημασίας για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης. Στην παρούσα
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φάση το ΠΑΝ.ΜΑΚ. στερείται οράματος για το περιβάλλον, καθώς τα θέματα αυτά 

βρίσκονται χαμηλά στην ιεραρχία των προτεταιοτήτων του. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό 

για το κτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του πανεπιστημίου καθώς και 

κοινού οράματος που εναθαρρύνει μαρκοπρόθεσμη δέσμευση ’' [33]

Αξιολογώντας την εμπειρία του πανεπιστήμιο στη Σουηδία από την εφαρμογή ενός 

επικυρωμένου Σ.Π.Δ. - ISO 14001, συμπεραίνουμε ότι ένα Σ.Π.Δ. απαιτεί αλλαγή 

στάσης απέναντι στην περιβαλλοντική εργασία. Πραγματοποιώντας κάτι τέτοιο, που ίσως 

είναι και το πιο δύσκολο στάδιο, συνειδητοποίησαν ότι η διοίκηση στη συνέχεια ήταν σε 

θέση να εφαρμόσει με επιτυχία τα προγράμματά που κατέστρωσαν.

• Προσδιορισμός Αρμοδιοτήτων

Πιθανή ανεπαρκής κοινοποίηση της πολιτικής του πανεπιστημίου και των ευθυνών των 

εμπλεκόμενων σε αυτή έχει επιπτώσεις στο πανεπιστήμιο ποικιλοτρόπως: από την 

εφαρμογή των διαδικασιών έως και τη γενική συμμετοχή του προσωπικού και των 

σπουδαστών. Και αυτό γιατί έλλειψη αποσαφηνισμένης γνώσης των διαδικασιών που θα 

πρέπει να ακολουθηθούν καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο την διασφάλιση ότι οι αρμοδιότητες 

θα κατανεμηθούν και θα διεκπεραιωθούν σωστά.

Για να επιτευχθεί εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΠΑΝ.ΜΑΚ. είναι απαραίτητο να 

συντελεστούν διαφοροποιήσεις στις δομές συμπεριφορών, μετατοπίζοντας βασικό 

μέρος των ευθυνών στο προσωπικό και τους σπουδαστές. Θα πρέπει δηλαδή να γίνουν 

πλήρως κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η εξοικονόμηση της 

ηλεκτρικής ενέργειας και τί μπορεί να κάνει ο καθένας για αυτό.

Κάτι ανάλογο είναι προφανές ότι ισχύει και για τα στερεά απόβλητα. Ιδιαίτερη πρόνοια 

για την ανακύκλωση της ποσότητας του χαρτιού γραφείου, που καταναλώνεται από 

πλευράς πανεπιστημίου, δεν υπάρχει και επαφύεται στην ευαισθητοποίηση του καθενός 

ξεχωριστά να εφαρμόζει κάποιου είδους πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Βασική παράμετρος για την επιτυχία ενός ολοκληρωμένου Σ.Π.Δ. είναι η σωστή 

διαδικασία ανατροφοδότησης της εφαρμογής του συστήματος. Η ανατροφοδότηση
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μπορεί να ρίξει φως σε περιοχές και τομείς που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και 

εξειδικευμένης εκαπίδευσης . Η Baroness Diana Warwick υπογράμμισε τον σημαντικό 

ρόλο που διαδραματίζει το προσωπικό στη διαμόρφωση και την εκπλήρωση του 

οράματος, αλλά για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι ανάγκη να διδαχθούν νέες δεξιότητες. 

[32]

• Εσωτερική Πληροφόρηση

Χωρίς εσωτερική πληροφόρηση, η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι αρκετά δύσκολη. 

Η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με θέματα περιβαλλοντικά, 

θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα ειδικής για τον σκοπό αυτό επιτροπής. Επισημαίνεται 

ότι η ύπαρξη ενός εκτεταμένου συστήματος μέτρησης των καταναλισκόμενων υλών 

κρίνεται απαραίτητη. Πρωταρχικής σημασίας είναι και η απευθείας κοινοποίηση τόσο στη 

διοίκηση όσο και στην επιτροπή, που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της κατανάλωσης 

των υλών, των πληροφοριών που σχετίζονται με αυτή, και όχι μόνο για λόγους 

πληρωμής των αντίστοιχων λογαριασμών.

Η ανατροφοδότηση είναι επίσης σημαντική για την επιτυχία των σχεδίων που πρόκειται 

να εφαρμοστούν. Όπως η εμπειρία του πανεπιστημίου στο Buffalo κατέδειξε, η υποβολή 

έκθεσης σχετικά με την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας συνετέλεσε ουσιαστικά 

στην λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος μείωσης 

της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν δεν υπήρχε αρχείο της ενέργειας που καταναλώθηκε 

στο παρελθόν δεν θα ήταν δυνατόν να συσχετιστούν διάφοροι παράγοντες που οδηγούν 

στην πρόβλεψη της μελλοντικής απαιτούμενης ενέργειας και ως εκ τούτου να 

κατασταρωθεί το σχέδιο μείωσής της ποσότητας αυτής.

Είναι γεγονός πάντως ότι η διαδικασία της εσωτερικής πληροφόρησης θα πρέπει να 

λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις, όχι μόνο από ' 'την κορυφή προς τα κάτω''. Ένα από 

τα πιό κλασικά παραδείγματα των παραπάνω είναι η γνωστή εταιρεία Xerox, της οποίας 

ολόκληρη η φιλοσοφία του μάρκετινγκ και της παραγωγής μετασχηματίστηκε από μια 

ιδέα ενός απλού τεχνικού.
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Στο Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, εκφράστηκαν πολλά παράπονα 

που αφορούσαν την '' εξαφάνιση μέσα στην γραφειοκρατία του πανεπιστημίου 

πολλών προτάσεων από πλευράς προσωπικού. Η αναγνώριση των προτάσεων σε όλες τις 

βαθμίδες των εμπλεκομένων στις διαδικασίες του πανεπιστημίου είναι πολύ σημαντική 

προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης για ανάληψη αρμοδιοτήτων και εκπλήρωσης του 

οράματος του πανεπιστημίου.

• Εξωτερική Πληροφόρηση

Διάφορα σημαντικά πανεπιστήμια συντάσσουν περιβαλλοντικές εκθέσεις που εμφανίζουν 

την δέσμευσή τους για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι εκθέσεις αυτές προορίζονται για εξωτερική πληροφόρηση. Προσδιορίζουν τις ευθύνες 

τους και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, πώς χειρίζονται τα θέματα αυτά και 

ποια πρόοδος έχει συντελεστεί. Ο κύριος σκοπός της εξωτερικής αυτής επικοινωνίας είναι 

η ενημέρωση όσων, με πιο ειδικό ή ευρύ τρόπο, σχετίζονται με τις λειτουργίες του ΠΑΝ. 

ΜΑΚ και μπορεί να είναι:

• Προσωπικό: διδακτικό και διοικητικό

• Φοιτητές: τωρινοί, μελλοντικοί και απόφοιτοι

• Κυβέρνηση - Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

• Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί: ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικοί πόροι

• Βιομηχανία

• Άλλα πανεπιστήμια

• Οργανιμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Δήμος Θεσσαλονίκης

• Άλλοι Φορείς: Ε.Υ.Α.Θ., Δ.Ε.Η.

Οι περιβαλλοντικές εκθέσεις εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Έτσι, όχι μόνο συντελούν 

στην διατήρηση καλών σχέσεων εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους άμεσα και έμμεσα 

εμπλεκόμενους φορείς αλλά αποτελούν και ένα σημαντικό εργαλείο μάρκετινγκ ώστε το 

ΠΑΝ.ΜΑΚ. να είναι σε θέση να προσελκύσει νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης και γενικά 

βελτιώνει την εικόνα του πανεπιστημίου.
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Για την κυβέρνηση και τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, η περιβαλλοντική έκθεση 

επιβεβαιώνει τη δέσμευση του πανεπιστημίου στην διαφάνεια και την αποδοτική χρήση . 

Παράλληλα δείχνει την πλήρη συνειδητοποίηση από πλευράς πανεπιστημίου των 

κινδύνων και των ευθυνών που η λειτουργικές του διαδικασίες συνεπάγονται καθώς και 

την πλήρη δέσμευσή του να μειώσει τις αρνητικές επιδράσεις αυτών στο περιβάλλον. Για 

το προσωπικό και τους σπουδαστές, οι περιβαλλοντικές εκθέσεις προωθούν επίσης την 

αίσθηση δέσμευσης αυτών στο όραμα και τους σκοπούς του πανεπιστημίου. Επικοινωνία 

με τους αποφοίτους και δη νέους επαγγελματίες διευρύνει το όραμα του πανεπιστημίου 

και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό δίαυλο κοινοποίησης των στόχων και προγραμμάτων 

στην αγορά και την βιομηχανία.

Τέλος είναι προφανές ότι οι Περιβαλλοντικές Αναφορές συμβάλουν στη δημιουργία και 

διατήρηση καλών σχέσεων με την τοπική κοινωνία και τις νομοθετικές αρχές αφού 

πρωτίστως υπηρετούν την διαφάνεια και την αξιοπιστία στην εφαρμογή συγκεκριμένων 

προγραμμάτων.

2. Εργαλεία Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Αποσαφηνίζοντας πλήρως το όραμα και την πολιτική του και έχοντας σαφείς γραμμές 

επικοινωνίας και ευθύνης το πανεπιστήμιο είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις 

πληροφορίες που απορρέουν απο αυτό για να διαχειριστεί τις περιβαλλοντικές του 

επιδράσεις. Για να επιτύχει κάτι τέτοιο θα πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόσει εργαλεία 

διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης.

Λήψη Αποφάσεων

Ενδελεχής κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα προγράμματα του πανεπιστημίου 

εφαρμόζονται, μέσω της επίτευξης εσωτερικής επικοινωνίας, συμβάλει στην καλύτερη 

λήψη αποφάσεων. Τονίζεται ότι η έλλειψη εμπειρίας σε ένα ευρύτερο επίπεδο πάνω σε 

θέματα περιβαλλοντικής φύσης οδηγεί τη διοίκηση του πανεπιστημίου στην υιοθέτηση 

μιας επιφυλακτικής στάσης σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση σχεδίων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Πάντως η επαρκής ανατροφοδότηση από την εφαρμογή των όποιων 

προγραμμάτων στο μέλλον υιοθετηθούν ελαχιστοποιεί το στοχείο του ρίσκου, που
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μοιραία εμπεριέχεται σε οποιδήποτε πρόγραμμα. Μια πιο εκτενής πληροφόρηση 

αναφορικά με τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου διασφαλίζει την ανάπτυξη 

περισσότερο ολοκληρωμένων λύσεων.

Στο πανεπιστήμιο του Bradford λεπτομερής ανάλυση των ρευμάτων αποβλήτων όλων 

των Τμημάτων του Πανεπιστημίου έδωσε την δυνατότητα προσδιορισμού άγνωστων 

πηγών αποβλήτων. Το αποτέλεσμα της προηγούμενης ανάλυσης οδήγησε σε ένα 

συνακόλουθο πρόγραμμα, το οποίο προέβλεπε όχι μόνο ανακύκλωση αλλά και αλλαγές 

στις εως τότε πρακτικές εργασίας και αγοράς των απαιτούμενων υλών. Παρόμοιες 

λύσεις εφαρμόστηκαν και στο Imperial College, όπως για παράδειγμα πλήρης ανάλυση 

των νοσοκομειακών αποβλήτων (προέρχονται από το Κέντρο Υγείας του πανεπιστημίου) 

αποκάλυψε ότι μια συγκεκριμένη μορφή χρωστικών ουσιών που ανιχνεύτηκαν σε 

μεγάλες ποσότητες είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. 

Ακολουθοώντας την ίδια φιλοσοσοφία, τα Τμήματα Πληροφορικής και ΓΓ οδηγήθηκαν 

στην ανάπτυξη νέων συστημάτων, στοχεύοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας.

• Οικονομικός Έλεγχος

Η φιλοσοφία πίσω από το θέμα του οικονομικού ελέγχου είναι '' εκείνος που 
χρησιμοποιεί ένα υλικό/πόρο είναι περισσότερο υπεύθυνος για το κόστος του''. Με 

βάση το προηγούμενο είναι εφικτή η βελτίωση της αποδοτικότητας, γεγονός που 

υποστηρίζεται από την θεωρία ότι οι πόροι εκείνοι που αποκαλούνται ' 'ελεύθεροι προς 

χρήση από όλους' ’ , δεν χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο.

Η άποψη ότι η μεταβίβαση της ευθύνης των προϋπολογισμών σε κάθε επιμέρους μονάδα 

του πανεπιστημίου και κάθε υπηρεσία του, και ως εκ τούτου ο έλεγχος αυτών να 

διενεργείται τοπικά, δεν είναι χωρίς προβλήματα. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι σε πολλά 

ιδρύματα δημιουργήθηκαν προβλήματα στην προσπάθεια αποκέντρωσης των 

οικονομικών δραστηριοτήτων, κυρίως λόγω του ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να 

συνοδεύεται από επαρκή πληροφόρηση των αρμοδιοτήτων, δεξιότητες ικανοποιητικής 

διαχείρισης, και κατανόηση και δέσμευση στο κοινό όραμα του πανεπιστημίου. 

Δυστυχώς πολλές φορές ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι εφικτό, αφού οι παραπάνω
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συνθήκες είναι δύσκολο να επιτευχθούν, και τα θέματα προτεραιότητας του 

πανεπιστημίου ιεραρχούνται διαφορετικά, με αποτέλεσμα πολλά ζητήματα κόστους να 

αποφεύγονται αντί να επιλύονται. Στην τελευταία κατηγορία ζητημάτων 

συγκαταλέγονται και τα περιβαλλοντικά, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι αποτελούν μια 

επείγουσα πραγματικότητα, εντούτοις όμως η αντιμετώπισή τους προϋποθέτει επιπλέον 

μερίδιο του προϋπολογισμού και ως εκ τούτου είναι προτιμότερη η αποφυγή 

ενασχόλησής. Το ίδιο υφίσταται και με θέματα υγειινής και ασφάλειας όπου οι 

συνεπαγόμενες διαδικασίες αποφεύγονται αντί να ακολουθούνται λόγω του 

βραχυπρόθεσμου κόστους.

Η ικανότητα της εφαρμογής και επιχορήγησης ' 'τοπικών'' συστημάτων, προβλέπεται 

να οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρηματικών ποσών για το πανεπιστήμιο, θα ενθαρρύνει 

την διατύπωση περισσότερων προτάσεων για ανάπτυξη προγραμμάτων και θα τονώσει 

το ηθικό του πορσωπικού. Είναι προφανές ότι είναι απαραίτητη η σαφής καταγραφή και 

ο διαρκής έλεγχος των επιτελούμενων διαδικασιών στα διάφορα τμήματα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να θέσουμε το ζήτημα του ''κύκλου ζωής'' του κόστους 

(lifecycle costing). Πολλές φορές το κόστος της διάθεσης των αποβλήτων είναι 

υψηλότερο από το κόστος αγοράς των απαιτούμενων υλών, και ως εκ τούτου είναι 

σημαντικό το προσωπικό και οι υπεύθυνοι για τις προμήθειες να το γνωρίζουν ότων 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις αγορές. [31]

Δυστυχώς οι επιχορηγήσεις συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη την παραπάνω πραγματικότητα 

και αναμένουν τα κόστη να καλύπτονται από το πανεπιστήμιο. Πάντως για το ΠΑΝ.ΜΑΚ. 

τα γενικά έξοδα είναι εύκολο να ανιχνευτούν και συνεπώς να ελεγχθούν από την 

οικονομική υπηρεσία του πανεπιστημίου, αλλά προκειμένου να παρακολουθούνται οι 

διαδικασίες αυτές και από πιθανούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, που επιθυμούν την 

επιχορήγηση προγραμμάτων υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου, είναι απαραίτητη η 

χάραξη σαφούς πολιτικής και ο ξεκάθαρος καθορισμός των αρμοδιοτήτων.
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• Οικονομική Μόχλευση

Ένα κοινή διακαιολογία μη εφαρμογής Σ.Π.Δ. είναι ότι το περιβάλλον κοστίζει τα 

χρήματα, είτε ως συμπληρωματικό κόστος είτε λόγω ενός υψηλού κόστους αρχικού 

κεφαλαίου. Η μελέτη των περιπτώσεων διαφόρων επιχειρήσεων δείχνει ότι συχνά 

απαιτείται περίοδος απόσβεσης τουλάχιστον τριών ετών. Για πόρους μετρήσιμους η 

περίοδος απόσβεσης του κόστους είναι εύκολο να υπολογισθεί,αλλά για άυλους πόρους 

κάτι τέτοιο συχνά είναι πολύπλοκη υπόθεση. Για παράδειγμα, τα Πανεπιστήμια του 

Εδιμβούργου και του Cambridge δεν διαθέτουν τα κεφάλαια για να καλύψουν το 

συμπληρωματικό κόστος για ανακυκλωμένο έγγραφο.

Ολιστική προσέγγιση τέτοιων θεμάτων μπορεί να βοηθήσει στην επίλυσή τους αλλά 

συχνά απαιτεί εφαρμογή πρόσθετων οικονομικών εργαλείων. Επαναχρησιμοποίηση των 

αποταμιευμένων χρηματικών ποσών και ο συνδυασμός των προϋπολογισμών δίνει τη 

ώθηση σε κάποια από τα πιο πολύπλοκα περιβαλλοντικά προγράμματα. Τα χρήματα από 

την εισαγωγή εισιτηρίων στη στάθμευση στο πανεπιστήμιο του Bristol χρησιμοποιήθηκαν 

για την χρηματοδότηση ενός προγράμματος που θα περιλάμβανε: υπηρεσία

συγκοινωνίας με λεωφορεία μέσα στην πανεπιστημιούπολη,εισαγωγή εγκαταστάσεων 

ποδηλάτων και να παροχή άτοκων δανείων για την χρησιμοποίηση της δημόσιας 

συγκοινωνίας.

Εκμεταλλευόμενο τα αποτεμιευμένα ποσά από την εφαρμογή διαφόρων επιμέρους 

σχεδίων μέσα σε ένα αρχικό πρόγραμμα, το κρατικό πανεπιστήμιο Buffalo της Νέας 

Υόρκης με ουσιαστικά άμεσες επιστροφές υποστήριξε την ανάπτυξη ενός πιλοτικού 

ενεργειακού συστήματος που είχε μια αναμενόμενη περίοδο απόσβεσης του αρχικού 

πάγιου κεφαλαίου 7,5 ετών. ετών. Για περισσότερο από 14 έτη, μια αρχική επένδυση 

17.3 εκατομμυρίων δολλαρίων έχει παραγάγει συσσωρευμένη αποταμίευση άνω των 84 

εκατομμυρίων. Οικονομικά το σχέδιο ήταν επιτυχές αλλά η επιτυχία της προήλθε από μια 

ολιστική προσέγγιση επίλυσής και την ανάπτυξη ενός ενθουσιώδους σχεδίου μάρκετινγκ 

από τον Ενεργειακό Διευθυντή του πανεπιστημίου.
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3. Νομοθεσία

• Διαδικασίες και Αρμοδιότητες

Καλά κοινοποιούμενες διαδικασίες και μεταβίβαση ευθυνών, σε συνδυασμό με την 

κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού και των φοιτητών, θα βελτίωνε τις συνθήκες 

ασφάλειας και θα μείωνε τον κίνδυνο ατυχών περιστατικών. Λεπτομερείς κατάλογοι 

καταγραφής και ελέγχου των επικίνδυνων υλικών είναι επίσης απαραίτητοι, αλλά θα 

παράσχει επίσης χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά το συντονισμό των διαδικασιών 

αγοράς. Στην απίθανη περίπτωση που ένα συμβάν λάβει χώρα, το γεγονός ότι υπάρχουν 

καταγεγραμένες διαδικασίες αποφυγής αυτού καθώς και η προηγούμενη στάση 

επιμέλειας από πλευράς πανεπιστημίου, μπορεί να μετριάσει τις ποινές που ενδεχομένως 

επιβληθούν.

Ένας τρόπος να μειωθεί ο κίνδυνος είναι η καθιέρωση των διαδικασιών έκτακτης 

ανάγκης. Αυτές περιλαμβάνουν την ύπαρξη μηχανοποιημένων συστημάτων σε ισχύ για 

να αντιμετωπίσουν ένα ατύχημα και να το αποτρέψουν το από να χειροτερέψει. Στην 

περίπτωση του ΠΑΝ.ΜΑΚ. λόγω της φύση των σπουδών που παρέχονται (Οικονομικές 

και Κοινωνικές) δεν υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια και λοιποί χώροι (π.χ. χημικά 

εργαστήρια, μηχανολογικά κλπ), χώροι όπου κατεξοχήν είναι πιθανόν να συμβεί κάποιο 

ατύχημα.

Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι διάφορα πανεπιστήμια έχουν τελειοποιήσει τις διαδικασίες 

για την αντιμετώπιση γεγονότων κυρίως σχετικά με διαρροές πετρελαίου. 

Το πανεπιστήμιο Bath περιμένει αυτήν την περίοδο την εκδίκαση μαις υπόθεσης για 

έκρηξη σε έναν αγωγό, λόγω της παράνομης ρίψης χημικών ουσιών, έκρηξη η οποίας 

τραυμάτισε σοβαρά έναν εργάτη. Τα πρόστιμα αναμένεται να είναι μεγάλα. Το 

παράδειγμα αυτό αναφέρεται ενδεικτικά καθώς δεν βρίσκει κανενός είδους συσχέτιση με 

πιθανό συμβάν στο ΠΑΝ. ΜΑΚ.

Το βασικό κίνητρο για το πανεπιστήμιο του Central Lancashire αναφορικά με την 

εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ήταν η συμμόρφωση με την
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περιβαλλοντική νομοθεσία κυρίως μετά τη συγχώνευση με το γεωργικό κολλέγιο Newton 

Rigg , το οποίο χαρακτηριζόταν από ατελείς διαδικασίες και σειρά μηνύσεων.

Είναι προφανές ότι, παρά το γεγονός ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία βρίσκεται ακόμη 

υπό διαμόρφωση κυρίως σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πολύ σύντομα 

όπως συνέβη και με τα ζητήματα της Υγειινής και Ασφάλειας κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δέκα ετών, η συμμόρφωση με τις διαρκώς πιο αυστηρές νομικές απαιτήσεις 

θα γίνει πιο ουσιαστική.

• Άλλα μέτρα

Εκτός από τη νομοθεσία, το ΠΑΝ.ΜΑΚ. όπως και τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα 

της χώρας, στο προσεχές μέλλον θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την πίεση μέσω των 

αυξανόμενων οικονομικών δαπανών και των περιορισμών. Οι σημαντικότεροι από αυτούς 

είναι η Φορολογία που σχετίζεται με το θέμα του Φαινόμενου του Θερμοκηπίου (Climate 

Change Levy)1 και οι Κανονισμοί χρησιμοποιούμενων Συσκευασιών και Υλικών.

Ενδεχομένως το ΠΑΝ.ΜΑΚ., λόγω της χρησιμοποίησης των καυστήρων μόνο για 

θέρμανση των κτιρίων και όχι για εκπαιδευτικούς - ερευνητικούς σκοπούς, που σημαίνει 

ότι η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με C022 δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεν θα 

χρειαστεί να εμπλακεί σε σχήματα φορολογικά που σχετίζονται με το συγκεκριμένο 

θέμα. Πάντως επισημαίνεται ότι προγράμματα, που στοχεύουν στην μείωση των 

εκπεμπόμενων ρύπων C02 και CO, θα πρέπει ενδεχομένως να εξεταστούν, αν και κάτι 

τέτοιο απαιτεί δέσμευση και επιπρόσθετα χρηματικά κεφάλαια.

’Climate Change Levy: Φορολογία η οποία θεσπίστηκε από την βρετανική κυβέρνηση για τον 
περιορισμό των αέριων εκπομπών. Αναμένεται να αποτελέσει κοινοτική Οδηγία και για τις 
υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ε.Ε. Sunkin,M.,Ong,M.D.,Wight,R.,(1998),’ 'Sourcebook on 
Environmental Law'',Cavendish Publishing Sourcebook Series

2 To αέριο C02 όπως και το CH4 θεωρούνται από τα βασικά αέρια του θερμοκηπίου.
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Στην Μ. Βρετανία ήδη εφαρμόζεται Κοινοτική Οδηγία3 που αφορά την ανακύκλωση των 

υλικών συσκευασίας στους χώρους των Πανεπιστημίων. Στην Ελλάδα η Οδηγία αυτή 

αναμένεται να εφαρμοστεί στα προσεχή έτη, με την οποία προφανώς και το ΠΑΝ. ΜΑΚ. 

θα αναγκαστεί να συμμορφωθεί. Επομένως τακτικές που θα αφορούν την ανακύκλωση 

στους χώρους του πανεπιστημίου θα πρέπει να μελετηθούν και να εφαρμοστούν σε 

πιλοτικό στάδιο, ίσως πριν ακόμη καταστεί υποχρεωτικό.

• Δέσμευση για Περιβαλλοντική Βελ τίωση

Η νομική συμμόρφωση πρέπει να θεωρηθεί ως ελάχιστη απαίτηση για μια δήλωση 

δέσμευσης για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, και στα πλαίσια αυτά το ΠΑΝ.ΜΑΚ. 

πρέπει να προσπαθήσει να μειώσει τις εκπομπές και τους κινδύνους στο ελάχιστο εφικτό. 

Δεδομένου ότι τη νομοθεσία στοχεύει στην επίτευξη ενός βασικού κατώτατου επιπέδου, 

μια διορατική στρατηγική από μέρους του ΠΑΝ.ΜΑΚ θα πρέπει να στοιχεύει στην 

επίτευξη της τελειότητας σε όλες τις περιοχές, γεγονός που θα οδηγήσει το πανεπιστήμιο 

πέρα από την απλή συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Η τελειότητα, όπως και η 

βέλτιστη πρακτική, πρέπει να τοποθετήσει το το πανεπιστήμιο στην πρώτη γραμμή του 

τομέα.

Οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, εν τούτοις, καλύπτονται είτε από τα 

σχέδια για να αποφευχθεί το πρόβλημα είτε από την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για 

να επιτευχθεί η συμμόρφωση. Με καμιά από τα δύο δεν επιτυγχάνεται η τελειότητα. Το 

όραμα του πανεπιστημίου θα πρέπει να προσανατολίζεται στην επίτευξη συνεχούς 

βελτίωσης και στην εφαρμογή θεμελιωδών λύσεων.

4. Στόχοι - Όραμα

Και τα τρία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν επιτύχει πιστοποίηση κατά το 

διεθνές πρότυπο ISO 14001 δήλωσαν στα κίνητρά τους ότι θα βελτίωνε την 

ανταγωνιστικότητα και το μάρκετινγκ τους. Δήλωσαν επίσης ότι θα νομιμοποιούσε την

3 Sunkin,M.,Ong,M.D.,Wight,R.,(1998),' 'Sourcebook on Environmental Law'',Cavendish 
Publishing Sourcebook Series
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περιβαλλοντική εργασία στα πανεπιστήμιο και θα δημιουργούσε ένα κανάλι επικοινωνίας 

με την ευρύτερη κοινωνία αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αλλά για 

πανεπιστήμια όπως το Cambridge, το Imperial, το Bristol και το Εδιμβούργο, τα οποία 

είναι διεθνώς γνωστά, που η ανάγκη για ύπαρξη κάποιου διαφοροποιητικού στοιχείου 

φαίνεται να είναι λιγότερο σημαντική, τα κίνητρα βασίζονται περισσότερο στην 

αποδοτικότητα των πόρων και την συμμόρφωση με την νομοθεσία. Αλλά η SWOT 

ανάλυση αποκαλύπτει μια σειρά από πιθανές ευκαιρίες, που η ύπαρξη μιας προφανούς 

περιβαλλοντικής και αειφόρου πολιτικής θα έχει για το πανεπιστήμιο.

• Η σημανπκότητα της ύπαρξης Οράματος

Το ΠΑΝ.ΜΑΚ. έχει αναγνωριστεί ώς ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Από 

τους βασικούς του στόχους είναι να καθορίσει ένα όραμα διατήρησης μιας σημαντικής 

θέσης στον χώρο της επιστήμης, της έρευνας και της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και της 

δημιουργίας ενός περιβάλλοντος στο οποίο αυτό μπορεί να ακμάσει. Στην προσπάθεια 

εκπλήρωσης αυτού του οράματος το ΠΑΝ.ΜΑΚ. προβάλλεται με αίσθημα υπηρηφάνειας 

στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Όπως επισημάνθηκε νωρίτερα σε αυτό το κεφάλαιο, η κοινοποίηση της πολιτικής του 

ΠΑΝ.ΜΑΚ., και η ενθάρρυνση κατανόησης των στόχων του, είναι ουσιαστικές 

παράμετροι στην ενασχόληση και ανάμιξη ολόκληρου του πανεπιστημίου στην 

διαδικασία ανάπτυξης ενός Σ.Π.Δ. Προφανώς εξαιτίας της τελειότητας που επικαλείται 

ως βάση της πολιτικής του, είναι απαραίτητη η όποια πολιτική τελικά εφαρμόζεται να 

συνοδεύεται και από λειτουργική τελειότητα.

Όπως ακριβώς στον χώρο της βιομηχανίας αναδεικνύεται η αξία της έννοιας της 

' 'μάρκας'' και των πλεονεκτημάτων που αυτή συνεπάγεται, είναι πολύ σημαντικό τα 

διάφορα συστατικά στοιχεία του ’ 'ονόματος'' του Πανεπιστημίου, και κατά συνέπεια η 

κάθε δραστηριότητα που αυτό αναλαμβάνει, να μην εξασθενίζουν περιοχές όπου το 

πανεπιστήμιο έχει πολύ καλή φήμη.
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Ο κύριος στόχος του καλά εκπαιδευμένου μηχανικού είναι να βελτιστοποιήσει ολόκληρο 

το σύστημα και να αποτιμήσει όλα τα μετρήσιμα οφέλη [18]. 0 στόχος του 

πανεπιστημιακού οράματος είναι να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες του πανεπιστημίου 

αλλά αυτό προϋποθέτει την αποτίμηση όλωντων οφελών, μετρήσιμων και μη. Βέβαια, 

στην περίπτωση του ΠΑΝ. ΜΑΚ. που η πλειονότητα των οφελών είναι μη μετρήσιμα, και 

δεν υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία εκτίμησής τους είναι δύσκολο να βελτιστοποιηθεί το 

σύστημα. Οι ακόλουθες ενότητες θα αναφερθούν σε παραδείγματα από άλλα ινστιτούτα 

και επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και θα 

προσδιορίσουν μερικές από τις ευκαιρίες για το ΠΑΝ.ΜΑΚ. καθώς επίσης και πιθανές 

απειλές.

Η δεύτερη βασική αρχή για έναν μηχανικό είναι να εφαρμόζει τα σωστά βήματα, με την 

σωστή σειρά και την σωστή χρονική στιγμή. Αυτό θα αποτελέσει και τον οδηγό των 

προτάσεων που θα υποβληθούν στο επόμενο κεφάλαιο.

Ευκαιρίες και Απειλές

Σε μια πρόσφατη διάλεξη ο πρόεδρος της εταρείας Carillion, Sir Neville Simms [29] 

δήλωσε ότι ένα από τα πιο εκπληκτικά αποτελέσματα της εφαρμογής ενός Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ήταν η αξιοσημείωτη αύξηση στην υποκίνηση των 

υπαλλήλων. Επισήμανε ότι η φιλοσοφία του Σ.Π.Δ. αιχμαλώτισε το ενδιαφέρον των 

υπαλλήλων και ότι τους οδήγησε να κάνουν μερικές από τις πιο καινοτόμες προτάσεις.

Ο στόχος της λειτουργικής τελειότητας έχει τις συνέπειές του τόσο στην απασχόληση 

όσο και στην διατήρηση του προσωπικού. Στον ακαδημαϊκό τομέα ένα μεγάλο μέρος της 

υποκίνησης προέρχεται από την αποτελεσματική αυτοαπασχόληση, αλλά για το 

προσωπικό διοίκησης πρέπει να έχει να κάνει αρκετά με τους μισθούς τους. Η μετάθεση 

των αρμοδιοτήτων και η εργασία για έναν κοινό στόχο θα συμβάλλει ενεργά στην 

υποκίνηση του προσωπικού. Η εταιρεία Glaxo Wellcome παρέχει πρόσθετα κίνητρα με 

την οργάνωση του σχεδίου Βραβείων του Προέδρου για την απόδοση στους τομείς της 

Υγειινής και Ασφάλειας καθώς και Περιβάλλοντος προκαλώντας το προσωπικό και τους 

διευθυντές να επιδιώξουν βελτιώσεις.[37]
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Επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά την γενική εικόνα των κτιρίων του Πανεπιστημίου αυτή 

είναι αξιοσημείωτα καλή, κυρίως λόγω του ότι πρόκειτα για σχετικά καινούρια κτίρια 

αλλά και στην επιμελή συντήρηση αυτών. Πάντως η εμπλοκή στην ανάπτυξη ενός 

ενδεχομένου Σ.Π.Δ. θα δώσει την ευκαιρία για την διερεύνηση πιθανών λύσεων στο 

πρόβλημα στάθμευσης των αυτοκινήτων, ίσως την αναζήτηση επιπλέον χώρου για την 

στέγαση κάποιων τμημάτων και την αποσυμφόρηση του κεντρικού κτιρίου και γενικά 

προτάσεων για την βελτίωση της ευημερίας των σπουδαστών και του προσωπικού του 

πανεπιστημίου.

Επιρροή

Η αυξανόμενη αξιοπιστία από την κατανόηση των δραστηριοτήτων του τοποθετεί το 

ΠΑΝ.ΜΑΚ. σε μια ισχυρή θέση της επιρροής. Αυτή η επιρροή είναι δυνατόν να ισχύσει 

και για τις λειτουργικές και για τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Όλο και περισσότερο η 

αυξανόμενη περιβαλλοντική ευθύνη οδηγεί τις επιχειρήσεις στο να απαιτούν καλύτερη 

απόδοση από τους προμηθευτές τους. Κατα αντιστοιχία το ΠΑΝ.ΜΑΚ. θα ήταν σε ισχυρή 

θέση να απαιτήσει να αντικαταστήσουν οι πpoμηθεuτέg ή να αποσύρουν τις 

συσκευασίες και τα υλικά που τους προμηθεύουν - υποθέτοντας βέβαια ότι κάτι τέτοιο 

δεν παραβαίνει τις οδηγίες κατανομής του δημόσιου χρήματος. Θα ήταν σε θέση επίσης 

να συμβάλει και να καθοδηγήσει τις τοπικές αρχές στην διαδικασία αντιμετώπισης 

παρόμοιων ζητημάτων. Συνεργασία θα ήταν δυνατόν να υπάρξει και με τους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, και η από κοινού 

οργάνωση σεμιναρίων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η υπευθυνότητα και η συνειδητοποίηση του ρόλου και του οράματος του πανεπιστημίου 

είναι επίσης ευεργετικές παράμετροι κατά την εξέταση της σχέσης του ΠΑΝ. ΜΑΚ. με τις 

διάφορες αρχές. Η συμμετοχή όλων των άμεσα και έμμεσα ενδιαφερομένων στον 

σχεδίασμά των προγραμμάτων του πανεπιστημίου και ενδελεχής διερεύνηση των 

σχετικών ζητημάτων θα ενισχύσουν την θέση του πανεπιστημίου και θα συμβάλει στην 

σωστή προσέγγιση τους. Συνυπολογίζοντας ακόμη το γεγονός ότι η πολιτική σκέψη 

αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος διαρκώς ωριμάζει και στηρίζει τον
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σχεδίασμά βιώσιμων προγραμμάτων, διαφαίνεται ότι διευκολύνεται σημαντικά η 

διαδικασία επιχορήγησης του πανεπιστημίου για την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών.

Το πανεπιστήμιο Malardalens στη Σουηδία δήλωσε στους στόχους του ότι η κατοχή του 

ISO 14001 θα του πρόσφερε τις κατάλληλες ευκαιρίες να αναπτύξει την περιβαλλοντική 

εργασία του και παράλληλα να την νομοποιήσει. Η ύπαρξη ενός ενεργού 

Περιβαλλοντικού Γραφείου στον χώρο του πανεπιστημίου, το οποίο να συντονίζει την 

περιβαλλοντική έρευνα και να συμβάλει με νέες ιδέες στην διερεύνηση θεμάτων 

βιώσιμης ανάπτυξης, είναι από τα στοιχεία που θα μπορούσε να συγκαταλεχθεί στις 

δυνάμεις του πανεπιστημίου. Το κέρδος της αναγνώρισης από τη λειτουργική τελειότητά 

του θα ωθούσε την αξιοπιστία αυτού του γραφείου και θα πρόσφερε νέες ευκαιρίες.

Αυτά αποτελούν συμπεράσματα του πανεπιστημίου του Sunderland, όπου το Κέντρο του 

για την βιωσιμότητα του Περιβάλλοντος έχει δημιουργήσει έδαφος για πολύτιμες νέες 

ευκαιρίες. Ο καθ. Patrick Dowling, πρόεδρος της επιχείρησης CVCP και της ομάδας τομέα 

της βιομηχανίας (Dowling, 1999) [34,9], σχολίασε σε μια ομιλία για τη σημαντική 

επιρροή που η καλή περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να έχει στην κοινωνία και την 

τοπική οικονομία. Σύμφωνα με αυτή, έναντι του συγκριτικά μικρού κόστους μάθησης 

ένας πολύ καλά καταρτισμένος πτυχιούχος θα είναι σε θέση να μπορεί να εφαρμόζει 

προγράμματα με εξοικονόμηση δυνάμεων με οφέλη πολλαπλάσια του κόστους.

Είναι σημαντικό, κατα αντιστοιχία με την βιομηχανία, το πανεπιστήμιο να αναλαμβάνει 

την ευθύνη για την περιβαλλοντική επίδραση που "το προϊόν του'', δηλαδή οι 

απόφοιτοί του έχουν. Αυτή η ομάδα, λόγω των τηρουμένων υψηλών προτύπων της 

εκπαίδευσης τους και της επακόλουθης σημαντικής επαγγελματικής της δραστηριότητας 

έχει μεγάλη επιρροή, όχι μόνο στα όρια της τοπικής κοινωνίας αλλά και σε επίπεδο 

χώρας και Ευρώπης. Το ΠΑΝ.ΜΑΚ. έχει επίσης ένα ιδιαίτερα σεβαστό τμήμα Διοίκησης. 

Καθώς η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο απαιτούν υπαλλήλους οι 

οποίοι να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τα σύνθετα ζητήματα, τα οποία η έννοια 

της βιώσιμης ανάπτυξης εμπεριέχει, δίνεται μια ιδανική ευκαιρία να αναπτυχθούν 

εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων που μπορούν έπειτα να θέσουν τα πρότυπα.
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• Νέες επιχειρησιακές ευκαιρίες

Τα πανεπιστήμια του Sunderland και του Bath έχουν επωφεληθεί από τη νέα επένδυση 

στην διαμόρφωση μιας εμπεριστατωμένης πολιτικής για το περιβάλλον. 

Το πρώτο συνεργάζεται στενά με την αυτοκινητοβιομηχανία Nissan, και το Body Shop 

επενδύει σε περιβαλλοντικά προγράμματα που αναπτύσσονται στο δεύτερο. Το 

πανεπιστήμιο του Lund στη Σουηδία έχει χρησιμοποιήσει τον υπαίθριο χώρο της 

πανεπιστημιούπολης για την διερεύνηση και να ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, όπως για 

παράδειγμα παρουσίαση νέεων τύπων καυστήρων με μειωμένες αέριες εκπομπές κλπ. 

Όπως έχει προαναφερθεί, η δημιουργία και επικύρωση των δραστηριοτήτων ενός 

Περιβαλλοντικού Γραφείου θα προσφέρει νέες συμβουλευτικές ευκαιρίες για τους 

ακαδημαϊκούς.

Οι οργανώσεις που είναι ευαισθητοποιημένες για τα περιβαλλοντικά κριτήρια είναι 

αυτονόητο ότι θα επιδιώξουν να συνεργαστούν σε ερευνητικά προγράμματα με το 

Πανεπιστήμιο, δεδομένου ότι αυτό έχει δεσμευτεί σε εφαρμογή διαδικασιών 

περιβαλλοντικής βελτίωσης.

Όλο και περισσότερο εντείνεται η δημόσια πίεση για προσανατολισμό της επιστήμης με 

υπευθυνότητα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος και 

κατά συνέπεια την ευημερία του σύγχρονου ανθρώπου. Η παραπάνω διαπίστωση 

επηρρεάζει άμεσα το από πού οι επιχειρήσεις αναζητούν συμβουλές, ποιότητα και τη 

διαφάνεια.

• Διδασκαλία

Ο John Salter του Κολλεγίου του Elmwood τονίζει ότι ένα από τα πραγματικά οφέλη του 

ISO 14001 ήταν "οι ευκαιρίες που προσφέρονται στους σπουδαστές να ασχοληθούν". 

Αυτό συμπεριλαμβάνεται και στην έκθεση Toyne [8] που προτείνει τη δυνατότητα για 

τους σπουδαστές να κερδίσουν σημαντικές "δεξιότητες για τη ζωή' από την ανάμειξη
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τους σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης της στρατηγικής 

και υπογράμμισε τη σημασία του ' 'να εφαρμόζεται στην πράξη ότι μαθένεται''.

Υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για την έρευνα και τη διδασκαλία περιβαλλοντικών 

θεμάτων που μπορούν να ενσωματωθούν στις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου. 

Αυτό δεν έχει συμβεί στο παρελθόν λόγω "μιας άγραφης πολιτικής'' σύμφωνα με την 

οποία στο παρελθόν δεν κρινόταν σκόπιμο να γίνει κάτι τέτοιο. 

Διάφορα πανεπιστήμια αναμιγνύουν ήδη τους σπουδαστές τους για να κάνουν τους 

ενεργειακούς ελέγχους, ή να λύσουν τα προβλήματα διάθεσης αποβλήτων. 

Στο πανεπιστήμιο του Cambridge μια ομάδα σπουδαστών ανέλυσε τα ρεύματα 

αποβλήτων στο πανεπιστήμιο και ανέπτυξε μια σειρά σχεδίων ελαχιστοποίησης και 

ανακύκλωσης των αποβλήτων. Αυτό όχι μόνο συνετέλεσε στην ουσιαστική μείωση των 

δαπανών του πανεπιστημίου αλλά επίσης έδωσε στους σπουδαστές την πολύτιμη 

εμπειρία των πραγματικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο ίδρυμα. 

Ο David Egan [10] υποστηρίζει ότι δίνει στους σπουδαστές την δυνατότητα "να έχουν 

μια σημαντική συμβολή στην διαμόρφωση της πολιτικής, των οικονομικών και της 

ιστορίας ενός πραγματικού ινστιτούτου ''. Αυτές είναι ουσιαστικές δεξιότητες που 

υπογραμμίζονται από την παρούσα σκέψη στη διδασκαλία και απεικονίζονται στην 

εμπορευσιμότητα ' των πτυχιούχων.

Επισημαίνεται εδώ ότι το θέμα της αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο ανακύπτει ολοένα και 

περισσότερο στην αντζέντα θεμάτων της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, επιτάσσει την 

αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών των πανεπιστημίων, ώστε να βρεθούν στην 

πρώτη γραμμή των εξελίξεων.

Ο καθ. Howard Newby4 τα παραπάνω, και αναφερόμενος στο έγγρραφο του Υπουργείου 

Εμπορίου και Βιομηχανίας (DTl-Department of Trade and Industry) για την 

ανταγωνιστικότητα, τονίζει ότι "οι δυναμικότερες οικονομίες έχουν ισχυρά 

πανεπιστήμια," και ότι οι πανεπιστημιακοί οργανισμοί θα πρέπει να συμμετέχουν στην 

οικονομία γνώσης και " να είναι ενθουσιώδεις υπερασπιστές των νέων ευκαιριών 

μάθησης ώστε να υπηρετείται η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης του πλανήτη μας ."

4 [34] Newby,Prof.Η., (1999),'' Investment in higher education is vital for the Knowledge 
economy.Keynote address at the Committee of Vice-Chancellors and the Principals of UK 
Universities Annual Residential Meeting.University of Wolverhampton, 16 September 1999.
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Εντούτοις, η βιομηχανία τοποθετείται εντελώς διαφορετικά. 

Όπως Sir John Browne, πρόεδρος της βιομηχανίας πετροχημικών BP Amoco, επισήμανε 

σε μία από τις ομιλίες του: "Οι επιχειρήσεις δεν αντιτίθενται, αλλά κατέχουν θεμελιώδη 

ρόλο στην παράδοση της βιώσιμης ανάπτυξης," προσθέτοντας ότι, "η διαφωτισμένη 

επιχείρηση αναγνωρίζει όλο και περισσότερο ότι υπάρχουν καλοί εμπορικοί λόγοι να 

διαφοροποιούνται από την πλειοψηφία αναφορικά με ζητήματα που έχουν να κάνουν με 

το περιβάλλον." [37]

• Εξωτερικές Απειλές

Ο ανταγωνισμός, ο οποίος εντείνεται στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας και 

αφορά κατά κύριο λόγο την προσέλκυση, σε πρώτο επίπεδο σπουδαστών, και σε 

δεύτερο επίπεδο μερίδιο από τα χρηματοδοτικά προγράμματα, αποτελεί αδιαμφισβήτητα 

μια από τις σημαντικότερες απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει το ΠΑΝ. ΜΑΚ. στην 

προσπάθειά του να αναπτύξει κάποιο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η προβολή 

από άλλους πανεπιστημιακούς οργανισμούς, με αμεσότερη ίσως σχέση με 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις παρόμοιων προσπαθειών είναι αυτονόητο ότι ενώ από την 

μια πλευρά αποτελεί κινητήριο δύναμη για δραστηριοποίηση στον χώρο, από την άλλη 

μειώνει τα διαθέσιμα ποσά για χρηματοδότηση, και στερεί την αίγλη του '' πρώτου 

ενασχολήσαντα'' με το θέμα.

Απειλές επίσης είναι δυνατόν να προέρχονται και από Μ.Μ.Ε. Συνεχής κριτική και 

διερεύνηση της πορείας εξέλιξης των προγραμμάτων του πανεπιστημίου, ενδέχεται να 

αποτελέσουν εμπόδιο στην ομαλή εφαρμογή των σχεδίων του πανεπιστημίου. Παρόλα 

αυτά, η διαμόρφωση και διατηρησιμότητα ενός ισχυρού ''ονόματος'', το οποίο θα 

καλύπτει όλες τις πλευρές των δραστηριοτήτων του, θα προσφέρει μεγαλύτερη 

διαφάνεια και θα συμβάλει ενεργά στον χειρισμό των θεμάτων με τα Μ.Μ.Ε.
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Περίληψη

Έχοντας εξετάσει τα βασικά ζητήματα σχετικά με την περιβαλλοντική βελτίωση, ένας 

χρήσιμος τρόπος σύνοψής τους είναι πραγματοποιώντας μια ανάλυση SWOT της 

απόδοσης του ΠΑΝ.ΜΑΚ.

Η ανάλυση των δυνατών σημείων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών του 

είναι χρήσιμη δεδομένου ότι εστιάζει στις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και 

στις περιοχές εκείνες που είναι δυνατόν να λειτουργήσουν προς όφελος του κολλεγίου.
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Πίνακας 1: SWOT Ανάλυση της Πειρβαλλοντικής κατάστασης του ΠΑΝ.ΜΑΚ.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

• Πολύ καλή φήμη και ποιότητα 
παρεχόμενων σπουδών

1 · Οικονομική ευρωστία

• Εφαρμογή περιορισμένου σχήματος 
ανακύκλωσης

• Κτίρια
(απαίτηση για εγκατάσταση κλιματισμού σε 
όλους τους χώρους)

• Κοινοποίηση των πολιτικών 
(εσωτερική κυκλοφορία)

• Υπολογισμός των αέριων εκπομπών 
(C02, so2)

; · Ανυπαρξία οικονομικών εργαλείων για 
εκτίμηση περιβαλλοντικών....

• Έλλειψη εμπειρίας σε ανάλογα θέματα
• Έλλειψη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

• Υποστήριξη του καλού ' 'ονόματος' ’ 
του Πανεπιστημίου
(Δημόσιες Σχέσεις)

• Διασφάλιση της θέσης του
πανεπιστημίου μακροπρόθεσμα

Διατήρηση της ζήτησης για φοίτηση στα 
τμήματά του
Αυξημένη ζήτηση των αποφοίτων του 
Παροχή διοικητικών δεξιοτήτων

• Επηρεασμός του ζητήματος της 
αειφόρου ανάπτυξης
Ερευνητικές ευκαιρίες

1 · Σχέσεις με τις επιχειρήσεις

• Νέες επιχορηγήσεις και ερευνητικά 
κονδύλια

j · Λειτουργική τελειότητα
Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 
Ευημερία των φοιτητών 
Βελτιωμένες σχέσεις με την τοπική 
κοινωνία/φορείς
Ευκολότερη η οτρατολόγηση έμπειρου 

^^οσωπικο^^

• Ανταγωνισμός από άλλα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα
Ανταγωνισμός για ερευνητικά κονδύλια και 
επιχορηγήσεις

• Περιβαλλοντική Νομοθεσία 
Ευρύτερες υποχρεώσεις 
Υψηλότερα πρόστιμα

• Αυξημένα Κόστη Εφαρμογής ΣΠΔ

• Πίεση και άσκηση κριτικής από τα 
Μ.Μ.Ε.
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Αναθεωρώντας την κατάσταση στο ΠΑΝ.ΜΑΚ. και συγκρίντάς την με την πρόοδο που 

σημειώνεται σε άλλα πανεπιστήμια, είναι δυνατό να προσδιοριστούν τα βασικά κίνητρα 

και τα οφέλη που μια βελτιωμένη περιβαλλοντική απόδοση μπορεί να αποφέρει. 

Μπορούν να επιμεριστούν σε τρεις κατηγορίες: οικονομικά, νομικά και άυλα. 

Ανάμέσα σε αυτές τις κατηγορίες υπάρχει μια σειρά άμεσων και έμμεσων 

συσχετιζόμενων που ασκούν πίεση. Οι πρώτες δύο κατηγορίες είναι ευδιάκριτες ενώ η 

τρίτη είναι μια λιγότερο προφανής ευρεία ομάδα που μπορεί να έχει την επιρροή σε 

όλους τους μετέχοντες και είναι αυτή όπου η περισσότερη βελτίωση μπορεί να 

επιτευχθεί.

Η εξοικονόμηση χρημάτων από την αποδοτική χρήση των πόρων είναι η περιοχή, όπου η 

σημαντικότερη πρόοδος των πανεπιστημίων έχει σημειωθεί, είτε για λόγους 

περιβαλλοντικούς είτε ακριβώς ως αποτέλεσμα καλής διαχείρισης.

Η προόδος εξαρτάται από το ποσό επένδυσης και τη συμμετοχή του προσωπικού στην 

διαδικασία αλλάγων της κουλτούρας και φιλοσοφίας της πολιτικής του πανεπιστημίου. 

Στηρίζεται επίσης στην σωστή και σαφή καταγραφή των διαδικασιών καθώς καιι τον 

διαρκή έλεγχο αυτών. Η πρώτη προφανής περιοχή περιβαλλοντικής ενασχόλησης είναι η 

ενεργειακή κατανάλωση. Αλλά η επένδυση, όπως με πολλά άλλα πανεπιστήμια, έχει 

εμποδιστεί στο παρελθόν από ελλειπή υποβολή σχετικής έκθεσης αναφορικά με την 

εξοικονόμηση ενέργειας και από άλλες προτεραιότητες όπως η συντήρηση των κτιρίων 

κ.α.

Οι νομικές υποχρεώσεις είναι μια ευθύνη που δεν μπορεί να αποφευχθεί, αλλά τα χαμηλά 

πρόστιμα και η ανεπαρκής επιβολή τους συνεπάγονται ότι η συνειδητοποίηση της 

συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς είναι κάτι που ακόμη δεν έχει 

εφαρμοστεί ακόμη στον μέγιστο βαθμό. Καθώς το περιβάλλον κερδίζει έδαφος διαρκώς 

όλο και περισσότερο στα θέματα της πολιτικής ατζέντας η επιβολή των νομικών 

απαιτήσεων και οι σχετικές με αυτές ποινικές ρήτρες αυξάνονται. Αυτό που συχνά 

αγνοείται είναι η ζημία στην εικόνα και τη φήμη του, που ένα πιθανό ατυχές συμβάν θα 

μπορούσε να έχει και η συνεπακόλουθη αύξηση στα ασφάλιστρα. Σε αυτές τις 

πειρπτώσεις οι ελλείπεις διαδικασίες ενισχύσουν μόνο τα προβλήματα, επομένως ο 

στόχος πρέπει να είναι ’' κανένα ατύχημα''.
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Το ΠΑΝ.ΜΑΚ. επωφελείται ήδη από την τρίτη ομάδα κινήτρων. 

Η φήμη του για την τελειότητα στην έρευνα και τη διδασκαλία επεκτείνεται συνεχώς. 

Αντίθετα από πολλά άλλα πανεπιστήμια δεν χρειάζεται ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό 

στοιχείο για να διαφοροποιηθεί στην προσέλκυση σπουδαστών, αλλά παρόλα αυτά 

πρέπει να προστατεύσει τη φήμη του. Για να διατηρήσει το καλό του όνομα, το 

ΠΑΝ.ΜΑΚ. πρέπει να εξασφαλίσει ποιότητα σ' όλο το φάσμα των παρεχόμενων 

σπουδών, με το κάθε τμήμα να προσφέρει αξιοπιστία στο άλλο.Προκειμένου να γίνει 

αυτό πρέπει να προσδιοριστούν όλες τις ανάγκες των εμπλεκομένων στις 

δραστηριότητες του πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των 

σπουδαστών, της βιομηχανίας, των χρηματοδοτικών οργανισμών, των τοπικών αρχών 

και των κατοίκων και επίσης της κυβέρνησης και της κοινωνίας μέσω της επίδρασής τους 

στην οικονομία.

Η επίδραση κάθε μιας είναι δύσκολο να μετρηθεί, αλλά η μεγαλύτερη πίεση προέρχεται 

από τους:

εργοδότες, μέσω της απαίτησης για υψηλής ποιότητας πτυχιούχων, και κατά συνέπεια 

για μια υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που θα παράσχει στους σπουδαστές δυνατότητες 

για την προσωπική εκπλήρωσή τους και την απασχόληση τους

προσωπικό, το οποίο διεκπεραιώνει τις αρμοδιότητές του αποτελεσματικά και τους 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς, οι οποίοι προσφέρουν την δυνατότητα της οικονομικής 

στήριξης και συνεπώς της υλοποίησης των προγραμμάτων.

Λιγότερο απτή είναι η επιρροή από άλλους συμμέτοχοντες, αλλά από αυτούς, η πιο 

ισχυρή είναι η απαίτηση από τις μελλοντικές γενεές, για γνώση και εκπαίδευση να 

αντιμετωπίζουν το ζήτημα της αειφόρου ανάπτυξης, το όφελος της οποίας είναι ακόμη 

άγνωστο: θεματική ενότητα που προσφέρεται ως ευκαιρία για έρευνα στο ΠΑΝ.ΜΑΚ.

Αφού έχουν προσδιοριστεί τα κίνητρα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης 

και των πιθανών οφελών που μπορεί να προσφέρουν σε ένα ίδρυμα όπως το ΠΑΝ.ΜΑΚ, 

είναι τώρα ουσιαστικό να εξεταστεί το πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Το επόμενο 

κεφάλαιο προσδιορίζει τα απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό μια σειράς προτάσεων 

για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου.

83



Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Προτάσεις

Γνωρίζοντας τα κίνητρα και τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχουμε καλύψει μόνο τον μισό δρόμο στην διαδικασία 

βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης του ΠΑΝ.ΜΑΚ. Μπορεί να συντελέσει στη 

βελτίωση μερικών τομέων της απόδοσης αλλά μόνο με τη μείωση των αποβλήτων ή τη 

συμμόρφωση με τη νομοθεσία, ελάχιστα μπορεί να προσφερθούν προς την επίτευξη των 

μεγαλύτερων ευκαιριών και των οφελών που η ' 'τελειότητα'' σε γενικότερο επίπεδο 

θα μπορούσε να επιφέρει.

Οι ακόλουθες προτάσεις καθορίζουν την εφαρμογή ενός σχεδίου για το πώς το 

ΠΑΝ.ΜΑΚ. θα μπορούσε, σε διάρκεια ενός έτους να καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης 

για να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του. Κάθε πρόταση θα συνοδεύεται από μια συνοπτική 

εξήγηση καθώς και από πιθανά σχέδια δράσης. Επιπλέον αυτό το κεφάλαιο θα 

προσδιορίσει τα βασικά συστατικά στοιχεία για την επιτυχία του. 

Τέλος θα ολοκληρώσει την ενότητα των προτάσεων με την αναφορά σε πεδία που 

προσφέρονται για περαιτέρω διερεύνηση και μελέτη.

Σχέδιο Διοίκησης (Management Plan)

1. Καθορίζει το όραμα και δηλώνει τη δέσμευση σε αυτό. Ανάπτυξη σαφούς 

πολιτικής. Είναι ουσιαστικό η πολιτική να είναι πλήρως γνωστή σε όλες τα επίπεδα 

των συμμετοχόντων στις διαδικασίες του πανεπιστημίου και απαραίτητη είναι η 

θετική αντιμετώπισή του όλου θέματος. Η πολιτική που θα πρέπει να υιοθετηθεί θα 

πρέπει να προκαλεί μέσω των απαιτήσεών της αλλά συγχρόνωνς να επιδιώκει την 

πρόοδο μέσω της αποδοτικότητας και όχι μέσα από τη χρήση περιορισμών. Η 

πολιτική για το περιβάλλον πρέπει να καλύψει τις πτυχές που καθορίζονται σε
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διάφορες άλλες πολιτικές όπως για την ενέργεια, την ύδρευση και την διαδικασία 

αγοράς των προμηθειών.

2. Εφαρμογή του Οράματος στους στόχους του Πανεπιστημίου. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό στην κοινοποίηση του οράματος του ΠΑΝ.ΜΑΚ. τόσο εσωτερικά 

όσο και εξωτερικά. Για να επιτευχθεί το Όραμα και να συνεισφέρει στην παγκόσμια 

αειφόρο ανάπτυξη, θα πρέπει αυτό να είναι συμβατό με τους τωρινούς στόχους του 

πανεπιστημίου [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3] και να χτιστεί πάνω σε αυτούς.

3. Κοινοποίηση της πρόθεσης και του Οράματος του ΠΑΝ.ΜΑΚ. σε ολόκληρο 
το πανεπιστήμιο και διευκρίνηση των ωφελειών που αναμένεται να έχει.
Αυτό πρέπει να συμπεριλάμβάνει τις εσωτερικές δημοσιεύσεις 

(συμπεριλαμβανομένων και των αποφοίτων), τους επικεφαλής των τμημάτων, των 

διευθυντών και των διαφόρων επιτροπών. Η εκστρατεία μάρκετινγκ μπορεί επίσης να 

κάνει χρήση εσωτερικής διαφήμισης και κοινοποίηση σε πίνακες πληροφοριών.

4. Πλήρης ανασκόπηση των διαδικασιών του ΠΑΝ.ΜΑΚ. Είναι ουσιαστικό να 

προσδιοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν οι βασικές περιβαλλοντικές επιδράσεις 

προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωριστούν οι κίνδυνοι και να δοθεί 

προτεραιότητα στην αντιμετώπιση τους. Είναι επίσης απαραίτητο για την αξιολόγηση 

της προόδου που επιτελείται.

5. Πλήρης αναθεώρηση της περιβαλλοντικής διδασκαλίας και της έρευνας και 
των διαθέσιμων πόρων. Η ύπαρξη Γραφείου Περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για 

τον συντονισμό ενός μεγάλου μέρους της μελλοντικής δραστηριότητας. Αλλά, 

περιβαλλοντική συσχέτιση θα πρέπει να προσδιοριστεί σε αρκετές από τις 

προσφερόμενες σειρές μαθημάτων προκειμένου να συντονιστεί η διδασκαλία και η 

έρευνα μέσα στο ΠΑΝ.ΜΑΚ. και να προσδιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι. Αυτό είναι 

επίσης σχετικό με το μάρκετινγκ της απόδοσης του πανεπιστημίου.
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6. Ανασκόπηση των απαιτήσεων των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες του 
πανεπιστημίου καθώς και των ρυθμιστικών απαιτήσεων. Θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στα περιβαλλοντικά αιτήματα και οι προσδοκίες των εξωτερικών 

συμμετοχόντων. Αυτό περιλαμβάνει τις προσδοκίες των επιχειρήσεων αναφορικά με 

την απόδοση του ΠΑΝ.ΜΑΚ. και των απαιτήσεων των εργοδοτών για τις δεξιότητες 

των μελλοντικών αποφοίτων. Θα επιδιωχτεί επίσης η κατανόηση των αναγκών και τα 

αιτημάτων των σπουδαστών και της κυβέρνησης, και να περιλάβει και τους άμεσους 

ενδιαφερομένους, όπως π.χ. η τοπική αυτοδιοίκηση και οι μη-κερδοσκοπικοί 

περιβαλλοντικοί οργανισμοί.

7. Έναρξη του προγραμματισμού και ανάπτυξη της στρατηγικής.
Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από τις αναθεωρήσεις, είναι τώρα δυνατόν να 

αξιολογηθεί η θέση του ΠΑΝ.ΜΑΚ. αναφορικά με το όραμα που διαγράφεται, και να 

προσδιοριστεί τι πρέπει να γίνει για να το εκπληρώσει.

Θα πρέπει να περιληφθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες

• Προσδιορισμός της νομοθεσίας
Για να κατανοηθεί το ρίσκο που εμπεριέχεται στον σχεδίασμά μιας

περιβαλλοντικής πολιτικής, το ΠΑΝ.ΜΑΚ. θα πρέπει να γνωρίζουν και την σχετική

νομοθεσία.

• Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων
- τομείς της μέγιστης σημαντικότητας, και ανάπτυξη των λύσεων

• Καθορισμός των συγκριτικών μετρήσεων των επιδόσεων 
Σημαντικός για τη μέτρηση της προόδου.

• Καθορισμός του σκοπού και των αντικειμενικών στόχων 
Με χρονικά όρια

• Προσδιορισμός των σχεδίων χαμηλών προσδοκιών και των σχεδίων μεγάλης 
ακτινοβολίας.
Τα σχέδια χαμηλών προσδοκιών θα παράσχουν αποταμίευση με το ελάχιστο 

κόστος και τα σχέδια μεγάλης ακτινοβολίας θα βελτιώσουν την πληροφόρηση 

και θα καταστήσουν τα επόμενα σχέδια ευκολότερα να εφαρμοστούν.

• Προσδιορισμός των "σκληρών'' θεμάτων και ανάπτυξη ερευνητικών 
σχεδίων.
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Μερικά ζητήματα θα απαιτήσουν την ανάπτυξη νέων λύσεων και θα 

απαιτήσουν περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθούν.

• Αξιολόγηση των προϋπολογισμών και των πόρων 
Απαραίτητο στοιχείο για τον σχεδίασμά.

• Προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων
• Μεταβίβαση των ευθυνών

Εφαρμογή των απαιτήσεων διδασκαλίας. Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων 

απαιτεί ίσως περαιτέρω περιβαλλοντική κατάρτιση όλου του προσωπικού

Στο σημείο αυτό ίσως είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες προσαρμογές στην πολιτική

του πανεπιστημίου

8. Ανάπτυξη προγράμματος διαδασκαλίας. Κατανοώντας τις εκπαιδευτικές 

απαιτήσεις είναι δυνατό να αναπτυχθεί κάποιο σχέδιο διδασκαλίας. Μπορεί επίσης να 

υπάρξει μια απαίτηση για τις ειδικές περιβαλλοντικές σειρές μαθημάτων, όπως για 

παράδειγμα ένα περιβαλλοντικό MBA. Πρέπει τέλος να υπάρξει ένα σχέδιο που θα 

συνταχθεί για να προσδιορίσει και να αναπτύξει την έρευνα για τα προγράμματα 

μέσα στο ΠΑΝ.ΜΑΚ. και το οποίο θα ελέγχεται από τους σπουδαστές.

9. Ανάπτυξη ενός συστήματος σύνταξης εκθέσεων και κοινοποίησης 
πληροφοριών. Το σύστημα αυτό περιέχει τις λεπτομέρειες των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, τις ευθύνες του προσωπικού, νομικές απαιτήσεις και θα μπορούσε να 

επεκταθεί για να ενεργήσει όπως στο σε κατάστημα με απευθείας σύνδεση για την 

αγορά και την τήρηση αρχείων, γεγονός που επιτρέπει την μέγιστη αποδοτικότητα να 

προσδιοριστεί. Θα υπάρχει πρόσβαση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου και θα είναι 

προσιτό σε όλοι που χρειάζονται τις πληροφορίες.

10. Κοινοποίηση των προγραμμάτων και σχεδίων. Αφού έχουν αναπτυχθεί οι 

στόχοι, πρέπει να προσδιοριστεί το κατάλληλο προσωπικό και να κοινοποιηθούν οι 

αρμοδιότητες του καθενός και φυσικά να κατανοηθούν.
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11. Διασφάλιση της συμμόρφωσης με την πολιτική, τις εκθέσεις και τους 
ελέγχους. Αυτό πρέπει να γίνεται σε προγραμματισμένη βάση και αποτελέι μια 

ιδανική ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν οι σπουδαστές.

12. Έκθεση των αποτελεσμάτων. Αυτό θα πρέπει να γίνεται εσωτερικά στο 

ΠΑΝ.ΜΑΚ., αλλά και η εξωτερική κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και ευρημάτων 

των εργασιών είναι εξίσου σημαντική για την ύπαρξη διαφάνειας και για να 

χρησιμοποιηθεί για το μάρκετινγκ του πανεπιστημίου.

13. Επιστροφή στο στάδιο σχεδιασμού (7). Άφου έχει ελεγχθεί η πρόοδος, είναι 

απαραίτητο να προσαρμοστούν τα σχέδια ανάλογα με την έκβαση της όλης 

διαδικασίας.

Αυτές είναι οι βασικές αρχές ενός Συστήματος Περιβαλλοντικού Διαχείρισης. 

Στην ιδανική περίπτωση, το ΠΑΝ.ΜΑΚ. πρέπει να στοχεύσει στην επίτευξη πιστοποίησης 

με κάποιο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο, όπως το ISO 14001.
Αυτό θα μπορούσε εύκολα να επιτευχθεί με ένα απλό πρόγραμμα, όπως η εμπειρία στο 

πανεπιστήμιο Malardalens έχει παρουσιάσει, το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

κατά τη διάρκεια των επόμενων 12-18 μηνών. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι ένα Σ.Π.Δ. 

δεν εξετάζει επαρκώς την πτυχή διδασκαλίας του τομέα της εκπαίδευσης. Αυτό σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι η σκέψη των επιχειρήσεων στοχεύει πέρα από το ISO 

14001, προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, το ΠΑΝ.ΜΑΚ. θα πρέπει να 

βλέπει την επίτευξη πιστοποίησης μόνο σαν αναγνώριση της προόδου του. Πρέπει 

επομένως να καθιερώσει ένα όραμα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης, και να 

συνεργαστεί με άλλες οργανώσεις για να αναπτύξει τα εργαλεία που απαιτούνται για να 

επιτευχθεί αυτό.

Κεντρικά στοιχεία στην επιτυχία της ενσωμάτωσης του οράματος στο ΠΑΝ.ΜΑΚ. είναι:

1. Επικοινωνία

2. Δέσμευση

3. Συμμετοχή
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Αφενός, η επικοινωνία πρέπει να είναι σαφής και θετική οδηγόντας στην κατανόηση από 

ολόληρο το προσωπικό, των οφελειών και των ευθυνών. Αφετέρου, η δέσμευση, ειδικά 

από την ανώτερη διαχείριση, αλλά μέσω της καλής επικοινωνίας αυτό είναι δυνατόν να 

υπάρξει. Τέλος, η συμμετοχή του προσωπικού πρέπει να ενθαρρυνθεί μέσω σχεδίων και 

προγραμμάτων μεγάλης ακτινοβολίας και της κοινοποίησης της επιτυχίας.Το όραμα θα 

πρέπει να συλλάβει και να ακτινοβολεί τον ενθουσιασμό του προσωπικού.Αυτό θα 

ενισχυθεί από την μεταβίβαση των κατάλληλων ευθυνών και τον έλεγχο για να 

διεκπεραιώσουν τα καθήκοντά τους.

Άλλες σημαντικές εκτιμήσεις είναι ο διορισμός ενός ενεργητικού και δεσμευμένου στο 

όραμα του ΠΑΝ.ΜΑΚ. Συντονιστή Περιβαλλοντικών Θεμάτων για να συμβάλει στην 

προώθηση της λειτουργικής βελτίωσης και την ενίσχυση του Γραφείου Περιβάλλοντος 

ή ενός παρόμοιου Σώματος για να συντονίσει την περιβαλλοντική διδασκαλία και την 

έρευνα. Αν και θα υπάρξει κάποια επικάλυψη, αυτές οι δραστηριότητες λόγω των 

απαιτήσεών τους πρέπει να αντιμετωπιστούν χωριστά από το Γραφείο Περιβάλλοντος 

το οποίο θα διαδραματίσει έναν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της εξωτερικής εικόνας 

του πανεπιστημίου.

Ο ρόλος του Συντονιστή των Περιβαλλοντικών Θεμάτων θα είναι σημαντικός στο 

συντονισμό των διάφορων πτυχών δραστηριοτήτων του κολλεγίου. 

Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν τη διαχείριση της ενέργειας την υγειινή και 

ασφάλεια, την αγορά προμηθειών και τον προγραμματισμό, και θα είναι ζωτικής 

σημασίας στην εφαρμογή των αλλαγών συμπεριφοράς που θα καλύψουν όλες αυτές τις 

περιοχές.

Πολλά ιδρύματα έχουν συγχωνεύσει το ρόλο του Περιβαλλοντικού Συντονιστή σε άλλα 

τμήματα όπως τη διαχείριση της Υγειινής και Ασφάλειας και της Ενέργειας αλλά κάποιες 

φορές κάτι τέτοιο αποδυναμώνει τα τμήματα και οδηγεί σε μεροληψία αναφορικά με την 

εφαρμογή των σχεδίων. Η καθιέρωση μιας Ομάδας Περιβαλλοντικής Εργασίας θα 

βοηθούσε σημαντικά στον προγραμματισμό και θα ήταν ένα πολύτιμο φόρουμ για τη 

συμμετοχή των σπουδαστών, των ακαδημαϊκών και άλλων συμβαλλόμενων
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ενδιαφερομένων μερών. Μια συγκεκριμένη Περιβαλλοντική Επιτροπή μπορεί να μην είναι 

άμεσα απαραίτητη αλλά ο Περιβαλλοντικός Συντονιστής πρέπει να αναμιχθεί και να 

εκθέται τα αποτελέσματα σε όλες τις άλλες αρμόδιες επιτροπές για να εξασφαλιστεί 

ολοκλήρωση των διαδικασιών. Ο Περιβαλλοντικός Συντονιστής πρέπει επίσης να είναι 

αρμόδιος για τη σύνατξη μιας πλήρους και σαφούς εσωτερικής και εξωτερικής 

περιβαλλοντικής έκθεσης.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Η εξέλιξη προς ένα βιώσιμο πανεπιστήμιο αναμένεται να δημιουργήσει το κατάλληλο 

έδαφος για την ανάπτυξη πολλών ιδεών για έρευνα. Πολλές από αυτές αφορούν την 

ανάπτυξη λύσεων στα προβλήματα που σχετίζονται με την επίτευξη βελτιωμένης 

απόδοσης. Η εργασία θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί για να αναπτύξει νέα εργαλεία για 

να προσδιοριστούν οι δαπάνες και τα κέρδη.

Οι βασικοί τομείς της μελέτης που αφορούν άμεσα το θέμα της παρούσης εργασίας 

παρατίθενται παρακάτω.

• Μελέτη των περιβαλλοντικών κριτηρίων που απαιτούνται για τα ερευνητικά 

προγράμματα, με τη χρηματοδότηση των συμβουλίων και των επιχειρήσεων που 

θέλουν να επενδύσουν στα προγράμματα αυτά ή να διεξαγάγουν την έρευνα.

• Έρευνα για τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για τα προσόντα των πτυχιούχων, όσον 

αφορά την ικανότητας κατανόησης και υποστήριξης θεμάτων περιβάλλοντος και 

αειφορίας.

• Έρευνα για τις προσδοκίες σπουδαστών από ένα πανεπιστήμιο, και ποια επίδραση 

έχει η περιβαλλοντική απόδοση στην επιλογή του ιδρύματος.

• Έρευνα αναφορικά με τη συνειδητοποίηση του προσωπικού και των σπουδαστών για 

τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πανεπιστήμιο.
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• Κατανόηση της απαίτησης από τους εργοδότες και την κοινωνία γενικότερα για

υπεύθυνους παγκόσμιους πολίτες''.

• Μια περιεκτική περιβαλλοντική ανασκόπηση του πανεπιστημίου είναι ουσιαστική να 

προσδιορίσει σαφώς τη νομική και περιβαλλοντική έκθεσή του.

• Η αξιολόγηση του κόστους εφαρμογής του ISO 14001 Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης.

• Πλήρης ανάλυση κόστους-οφέλους των απειλών και των ευκαιριών που αντιμετωπίζει 

το ΠΑΝ.ΜΑΚ.

Συμπεράσματα

Αν και πολλά έχουν γραφτεί για τη σημαντική θέση που τα πανεπιστήμια κατέχουν στη 

διαμόρφωση των ηγετών και των λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και πώς πρέπει τα 

θέματα αυτά να αντιμετωπιστούν, η αντίδραση είναι αδύναμη. Για εκείνα τα 

πανεπιστήμια που έχουν βελτιώσει την περιβαλλοντική απόδοσή τους, οι λόγοι είναι 

συχνά περισσότερο από το να είναι απλά υπεύθυνοι. Τα περισσότερα έχουν σημειώσει 

πρόοδο στην αποταμίευση χρηματικών ποσών, άλλα έχουν οδηγηθεί εξαιτίας της 

θέλησης για νομική συμμόρφωση. Αλλά η μέγιστη πρόοδος έχει σημειωθεί από εκείνα 

που έχουν προσδιορίσει μια νέα ευκαιρία αγοράς η οποία θα ενεργήσει ως στοιχείο 

διαφοροποίησης για την προσέλκυση τόσο των σπουδαστών όσο των επιχειρήσεων και 

της βιομηχανίας. Αυτό έχει προσφέρει επίσης ένα κίνητρο για την αντιμετώπιση μερικών 

από τα δυσκολότερα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία έχουν συχνά ένα υψηλότερο 

πάγιο κόστος.

Μέχρι τώρα ελάχιστα πανεπιστήμια παγκοσμίως έχουν επιτύχει την πιστοποίηση με ένα 

αναγνωρισμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Αυτό είναι εν μέρει λόγω της 

ακατάλληλης φύσης των παρόντων προτύπων για εφαρμογή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση αλλά και λόγω του αντιληπτού υψηλού κόστους της εφαρμογής ενός ΣΠΔ 

με ένα άγνωστο όφελος. Αυτή η μελέτη στόχευσε στο να προσδιορίσει τα πιθανά για ένα
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ίδρυμα πανεπιστημιακό και να αναγνωρίσει επίσης τις απειλές της μη βελτίωσης της 

περιβαλλοντικής απόδοσης.

Για μερικά πανεπιστήμια που έχουν ήδη αποφασίσει ήδη να διαφοροποιηθούν από την 

δημιουργία ενός υπεύθυνου περιβαλλοντικού προφίλ, αρχίζουν να απολαμβάνουν ήδη τα 

οφέλη. Για ένα πανεπιστήμιο όπως ΠΑΝ.ΜΑΚ., το οποίο δεν έχει αυτήν την περίοδο 

κανένα πρόβλημα να προσελκύει σπουδαστές και ερευνητικά κονδύλια, η αναγνώριση 

τελειότητάς του ενεργεί ήδη ως στοιχείο διαφοροποίησης. Όπως αυτή η μελέτη έχει 

προσδιορίσει, τα κίνητρα για την ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης πρέπει να 

στηρίζονται στην ενίσχυση της φήμης και τη δημιουργία ενός "ονόματος" που θα 

υπερέχει.

Αυτή η διπλωματική δραστηριότητα είναι ίσως σημαντική, επειδή καθώς τα πανεπιστήμια 

προσανατολίζονται σε περισσότερο επαγγελματική λειτουργία, έχει προσπαθήσει να 

διερευνήσει το πώς μπορεί μεταφράσει την ευθύνη σε κίνητρα. Όπως οι επιχειρήσεις 

έχουν συνειδητοποιήσει το όφελος της καλής φήμης, έτσι και τα πανεπιστήμια αρχίζουν 

να αντιλαμβάνονται την χρησιμότητα ύπαρξης ενός καλού ονόματος. Αυτό σημαίνει ότι 

θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στον σχεδίασμά της στρατηγικής τους τις ανάγκες όλων 

των άμεσα και έμμεσα συμμετοχόντων στις διαδικασίες τους και να αναλαμβάνουν την 

ευθύνη για τα αποτελέσματά τους μέσω της διαχείρισης "του προϊόντος τους" δηλαδή 

τους αποφοίτους τους. Μειώνοντας το λειτουργικό τους παθητικό και καταστώντας τις 

διαδικασίες διαφανέστερες θα ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα 

πανεπιστήμια.

Καθώς οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία της αειφόρου 

ανάπτυξης, η διαδικασία βελτίωσης της απόδοσης υπερβαίνει την προστασία του 

περιβάλλοντος και απαιτεί τώρα επίδειξη ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο. Αυτό έχει 

διάφορες επιπτώσεις στο ΠΑΝ.ΜΑΚ. Πρέπει αρχικά να αναγνωρίσει τις ευθύνες του και 

να προσδιορίσει έπειτα μέσα από αυτές, ευκαιρίες και απειλές για το ίδιο. Μπορεί έπειτα 

να αναπτύξει ένα όραμα και ένα σύστημα διαχείρισης για να το επιτύχει. Στον 

προσδιορισμό των ευκαιριών και την ανάπτυξη ενός οράματος, είναι ουσιαστική
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παράμετρος η κατανόηση επίσης το ρόλου της γνώσης στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης 

οικονομίας.

Είναι γεγονός ότι περισσότερα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν προβλήματα από την 

έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι αυτές οι ευκαιρίες για 

αυτά να γίνονται περισσότερο απτές. Αυτό θα προέλθει από την εμπειρία και καθώς όλο 

και περισσότερα εργαλεία αναπτύσσονται. Θα απαιτήσει επίσης τη συμμετοχή των 

πρωτοπόρων για να γίνουν αντιληπτά τα οφέλη που αυτές οι ευκαιρίες παρουσιάζουν. 

Αλλά εξίσου άγνωστο είναι το κόστος της διατήρησης μιας απαθούς στάσης απέναντι στα 

θέματα περιβάλλοντος. Το κόστος αυτό μπορεί μόνο να αυξηθεί καθώς περιβαλλοντικές 

και κοινωνικές πιέσεις στοχεύουν στην επιτάχυνση του ρυθμού της συζήτησης για τα 

ζητήματα αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, μια πολιτική για το περιβάλλον αποτελεί σαφές 
πλεονέκτημα για το πανεπιστήμιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΗΡΞΕ ΕΠΑΦΗ

• Πολιτική

1. Πώς διαμορφώσατε την πολιτική του πανεπιστημίου σας;
2. Πώς και πότε προσδιορίσατε τις βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις 

δραστηριότητές σας;
3. Ποια ήταν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίσατε στην διαδικασία διαμόρφωσης 

της πολιτικής;
4. Έχετε ένα Σ.Π.Δ. ;
5. Στοχεύετε σε πιστοποίηση κατά ISO/EMAS;
6. Αν όχι γιατί όχι;
7. Έχετε κάποια περιβαλλοντική επιτροπή ή είναι ενσωματωμένη σε άλλες επιτροπές;
8. Τί άλλου είδους επιτροπές έχετε;
9. Υγειινή και Ασφάλεια;
10. Ενέργειας;
11. Αγοράς προμηθειών;
12. Αποβλήτων;
13. Πόσο ολοκληρωμένες θα τις χαρακτηρίζατε;

• Δέσμευση

1. Πόσο στηρίζει την πολιτική του πανεπιστημίου σας η ανώτερη διοίκηση;
2. Πώς μεταφέρεται σε αυτή;
3. Κατανεί την σημασία/πιθανές επιπλοκές ενός Σ.Π.Δ. ;
4. Ποια βλέπει (η ανώτερη διοίκηση) να είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της ύπαρξης 

ISO/EMS;
5. Ποια πλεονεκτήματα ελπίζετε να έχετε από την εφαρμογή ενός Σ.Π.Δ. ;
6. Οικονομικής φύσεως;
7. Δημοσίων Σχέσεων;

• Παρούσα Κατάσταση

1. Σε τί κατάσταση βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις;
2. Χρειάζονται εκτεταμένη συντήρηση;

• Κόστος

1. Τί είδους κόστη αντιμετωπίσατε στην διαδικασία εγκατάστασης του Σ.Π.Δ. ;
2. Ανθρώπινο δυναμικό;
3. Εξωτερικοί σύμβουλοι;
4. Υπολογιστικά συστήματα;
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5. Γραφική Ύλη;

• Πόροι - που χρησιμοποιήθηκαν/διαθέσιμοι

1. Ποιούς συμβουλευτήκατε κυρίως;
2. Νομική Πληροφόρηση;
3. Τι είδους πληροφόρηση παρέχεται από την Ε.Ε., την Βρετανική Κυβέρνηση και τους 

Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς; Γνωρίζετε αν υπάρχει; Χρησιμοποιήσατε κάποια;
4. Χρησιμοποιήσατε το Σ.Π.Δ. σαν μια ευκαιρία για διδασκαλία; π.χ. να εμπλακούν οι 

φοιτοιτές στην διενέργεια ελέγχων/σύνταξη αναφορών;

• Επικοινωνία

1. Πώς κοινοποιείτετις πληροφορίες στο πανεπιστήμιο;
2. Σε ποιους τις κοινοποιείτε;
3. Πώς συντηρείτε το ενδιαφέρον;
4. Τί είδους επιτροπές έχετε;

• Διαχείριση

1. Τί είδους δομή έχετε εγκαταστασήσει;
2. Τί είδους θέσεις εργασίας έχετε δημιουργήσει;
3. Οι θέσεις αυτές εμπλέκονται και σε άλλες δραστηριότητες; π.χ. στον τομέα της 

Υγειινής και Ασφάλειας;
4. Πώς γίνεται η χρηματοδότηση;
5. Έχει γίνει μεταφορά οικονομικών αρμοδιοτήτων στα διάφορα τμήματα;
6. Τί καλύπτουν οι προϋπολογισμοί;
7. Είναι η διαδικασία αυτή μεταφοράς των οικονομικών αρμοδιοτήτων πλεονέκτημα ή 

πρόβλημα;

• Πλεονεκτήματα - Προβλήματα/εξωτερικό και εσωτερικά

1. Τί είδους προβλήματα έχετε εντοπίσει;
2. Τί είδους πλεονεκτήματα θα αναγνωρίζατε;

• Εκπαίδευση

1. Πώς έχει ενταχθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην διδασκαλία του πανεπιστημίου 
σας;

2. Πόση πρόοδος έχει συντελεστεί στην διαδικασία αλλαγής του προγράμματος 
σπουδών σας, προς την κατεύθυνση της ένταξης περιβαλλοντικών θεμάτων;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΜΑΚ.

• Να συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας 
αλλά και της Ευρώπης στην έρευνα και τη διδασκαλία.

• Να εκπαιδεύει τους φοιτητές του με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 
τελειότητα, μοναδικότητα και διεύρυνση του οράματος.

• Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορέσει να 
εκπληρωθεί το όραμα του.

• Να κοινοποιήσει στο δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας την 
σημαντικότητα και την δυνατότητα άσκησης κα ικανοποίησης του 
πνεύματος των επιστημονικών πεδίων γενικότερα και της εργασίας που 
γίνεται στο ΠΑΝ.ΜΑΚ. ειδικότερα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΑΝ.ΜΑΚ.

Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

• Εισαγωγή

• Δήλωση Πολιτικής

• Στρατηγική Διαχείρισης

• Υποχρεώσεις για Ακαδημαϊκά Περιβαλλοντικά Θέματα

• Υποχρεώσεις για Διοικητικά Περιβαλλοντικά Θέματα

• Εφαρμογή

Εισαγωγή

Η Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα αναπτυχθεί για να επιβεβαιώσει την πρόθεση 

του ΠΑΝ.ΜΑΚ. να προωθήσει περιβαλλοντικά θέματα σαν ένα στοιχείο των 

δραστηριοτήτων του και να διακυρήξει την δέσμευσή του στη διαρκή βελτίωση και 

καινοτομία των περιβαλλοντικών πρακτικών.

Δήλωση Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το ΠΑΝ.ΜΑΚ. αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητες του είναι δυνατόν να συνοδεύονται από 

επιπτώσεις στο περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο; και προσπαθεί να 

προωθήσει τις αρχές διατήρησης των φυσικών πόρων και προστασίας από την 

περιβαλλοντική ρύπανση. Θα προωθήσει την περιβαλλοντική βέλτιστη πρακτική σε 

ολόκληρη την κοινότητα του πανεπιστημίου και θα διακυρήξει την δέσμευσή του στην 

διαρκή βελτίωση και καινοτομία σε όλες τις πελυρές της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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Στρατηγική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Στην προσπάθεια στήριξης της δήλωσης της πολιτικής του, το ΠΑΝ.ΜΑΚ. θα αναλάβει

πρωτοβουλίες ώστε να:

• Συμπεριλάβει πολιτικές και πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης στην εργασία όλων 

των ακαδημαϊκών τμημάτων, κέντρων και διοικητικές ενότητες του πανεπιστημίου.

• Εισάγει επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης και ανακύκλωσης των 

αποβλήτων μέσα στο πανεπιστήμιο και να χρησιμοποιήσει ανακυκλώσιμα και 

ανακυκλωμένα υλικά, όπου είναι δυνατόν αυτό να πραγματοποιηθεί.

• Ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση καυσίμων με μείωση των απαιτούμενων φορτίων, 

με βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης των 

κτιρίων και με την περιβαλλοντικό σχεδίασμά νέων και ανακαινισμένων κτιριακών 

εγκαταστάσεων.

• Αποφύγει την άσκοπη χρήση επικίνδυνων υλικών και διαδικασιών και να αναλάβει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος όταν η 

χρησιμοποίηση τέτοιων υλικών είναι αναπόφευκτη.

• Διαμορφώσει μια πολιτική συγκοινωνιών, ενθαρρύνοντας την χρήση των μέσων της 

δημόσιας συγκοινωνίας και να παρέχει καλύτερες εγκαταστάσεις για τους πεζούς, 

τους ποδηλάτες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

• Αναλάβει μέτρα για την προστασία της χλωρίδας και ενδεχομένως της πανίδας σε 

ολόκληρη την έκταση του πανεπιστημίου.

• Προωθήσει μια πολιτική αγοράς προμηθειών που θα δείχνει σαφή προτίμηση, όπου 

αυτό είναι εφικτό, σε εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προκαλούν τις 

ελάχιστες δυνατές επιδράσεις στο περιβάλλον.

Αρμοδιότητες για Ακαδημαϊκά Περιβαλλοντικά Θέματα

Στα πλαίσια του σκελετού της πολιτικής, αρμοδιότητες θα πρέπει να δοθούν στα

ακόλουθα Ακαδημαϊκά Όργανα του πανεπιστημίου:

VI
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Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΠΑΝ.ΜΑΚ. συμβουλεύει σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες 

που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ακολουθεί την Πολιτική 

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου.

Αρμοδιότητες για Ακαδημαϊκά Περιβαλλοντικά Θέματα

Ο Διευθυντής των Κτιριακών Εγκαταστάσεων, είναι υπόλογος στον Πρύτανη του

πανεπιστημίου και είναι υπέυθυνος για:

• Εφαρμογή εκείνων των στοιχείων της πολιτικής του πανεπιστημίου τα οποία 

σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου, τη γη και τις υπηρεσίες που 

παρέχει.

Ο Διευθυντής των Περιβαλλοντικών Θεμάτων αναφέρει στον Διευθυντή των Κτιριακών

Εγκαταστάσεων και είναι υπεύθυνος για:

• Να ενημερώνεται για την εξέλιξη στην περιβαλλοντική νομοθεσία και να ενημερώνει 

στην συνέχει τις πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για την επηρροή των νεότερων 

Οδηγιών της ΕΕ καθώς και των Οδηγιών της εθνικής νομοθεσίας στις δραστηριότητες 

του πανεπιστημίου.

• Να προωθεί την ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά θέματα στο πανεπιστήμιο.

• Να εξασφαλίζει την συμμόρφωση με την πολιτική του πανεπιστημίου και να 

καταγράφει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που εφρμόζονται.

• Να εισάγει καινοτόμες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες σχετικές με τις ανάγκες του 

πανεπιστημίου, οι οποίες θα εξασφαλίζουν επίσης την υγειινή και ασφάλεια των 

μελών του πανεπιστημίου και των γειτόνων του.

• Να ετοιμάζει μία ετήσια αναφορά για την πρόοδο της περιβαλλοντικής διαχείρισης 

του πανεπιστημίου.

• Να συμβουλεύει την Επιτροπή Περιβάλλοντος του πανεπιστημίου για την Πολιτική 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Ο Διευθυντής Προμηθειών αναφέρει στον Διεθυντή Οικονομικών του πανεπιστημίου και

είναι υπεύθυνος μαζί με τον Διευθυντή Περιβαλλοντικών Θεμάτων για:

νϋ
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• Τον προσδιορισμό φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, τα οποία θα προταθούν 

για χρήση στο πανεπιστήμιο, καθώς και για την σύσταση καταλόγων με τους 

προμηθευτές.

• Την κυκλοφορία πληροφοριών σχετικά με αυτά τα προϊόντα στα διάφορα τμήματα 

και τις διοικητικές ενότητες του ΠΑΝ.ΜΑΚ.

Εφαρμογή

Οι προτεινόμενες ενέργειες για την εφαρμογή της στρατηγικής είναι οι ακόλουθες:

• Θα πρέπει να συμπεριληφθεί η πολιτική και οι πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 

στην εργασία όλων των ακαδημαϊκών τμημάτων και κέντρων:

Το παραπάνω υπόκειται στις αρμοδιότητες και τον έλεγχο των Διευθυντών των 

Τμημάτων.

• Είναι απαραίτητη η εισαγωγή επαρκούς και αποτελεσματικής διαδικασίας διαχείρισης 

και ανακύκλωσης των αποβλήτων μέσα στο πανεπιστήμιο και να χρησιμοποιήσει 

ανακυκλώσιμα και ανακυκλωμένα υλικά, όπου είναι δυνατόν αυτό να 

πραγματοποιηθεί. Η Πολιτική Διαχείρισης των Αποβλήτων θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη της νέας νομοθεσίας και τις σχετικής λειτουργικής εμπειρίας. Η πολιτική και οι 

ακόλουθες συμβουλευτικές οδηγίες θα δημοσιεύονται και θα ενημερώνονται 

περιοδικά. Ο Διευθυντής των Περιβαλλοντικών Θεμάτων θα εξακολουθεί να 

επεκτείνει τα παρόντα προγράμματα ανακύκλωσης και περαιτέρω προσπάθειες θα 

καταβληθούν για την μείωση της ποσότητας των αποβλήτων.

• Θα στοχεύσουν στη μείωση των ορυκτών πόρων, που σχετίζονται εμμέσως με την 

κατανάλωση ενέργειας: ο Διευθυντής Ενέργειας θα πρέπει να ξεκινήσει μελέτη για 

την κατανάλωση ενέργειας και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων φωτισμού. Διαρκείς προσπάθειες θα πρέπει 

να αναληφθούν για να διασφαλίσουν τη λήψη μέτρων για τη διατήρηση της 

ενέργειας κρατώντας πάντα αποδεκτά επίπεδα φωτισμού και θέρμανσης.

• Ενέργειες θα αφορούν τη διαμόρφωση πολιτικής συγκοινωνιών και διευθετήσεις 

θεμάτων στάθμευσης των αυτοκινήτων.

• Ενέργειες που θα προστατεύουν την χλωρίδα του υπαίθριου χώρου του 

πανεπιστημίου και την πανίδα που πιθανόν υπάρχει.
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• Θα στοχεύουν στην προώθηση μιας πολιτικής αγοράς προμηθειών που θα δείχνει 

σαφή προτίμηση, όπου αυτό είναι εφικτό, σε εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

που προκαλούν τις ελάχιστες δυνατές επιδράσεις στο περιβάλλον. Προσπάθειες θα 

πρέπει να επικεντρωθούν στην αυξημένη χρήση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων 

υλικών. Μια Συμβουλευτική Ομάδα θα καθιερωθεί για να διαμορφώσει και να 

καθορίσει τα πρότυπα ποιότητας για αυτά τα υλικά. Οδηγίες θα αναπτυχθούν για 

χρήση από το προσωπικό του τμήματος προμηθειών, τους προμηθευτές και όλους 

τους εμπλακόμενους.

Ενεργειακή Πολιτική

Η ενεργειακή πολιτική αναπτύσσεται για να διασφαλίσει και να επισημοποιήσει την 

δέσμευση του ΠΑΝ.ΜΑΚ. στην αποδοτικότητα της ενέργειας που καταναλώνεται. Ο 

σκοπός της ενεργειακής πολιτικής είναι να:

♦ Μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και νερού, με συνεπακόλουθη μείωση των 

εξόδων

♦ Προστατέψει το περιβάλλον και να παρατείνει τον χρόνο ζωής των ορυκτών πόρων

Δήλωση Πολιτικής

Το ΠΑΝ.ΜΑΚ. θα προσπαθήσει να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και να 

ελαχιστοποιήσει τα απόβλητα χωρίς να επιδράσει αρνητικά στις συνθήκες ζωής και 

εργασίας στο πανεπιστήμιο. Το ΠΑΝ.ΜΑΚ. στηρίζει απόλυτα τα δικαιώματα του 

προσωπικού και των φοιτητών να δουλεύουν σε κτίρια τα οποία θερμαίνονται και 

φωτίζονται επαρκώς και εξυπηρετούνται γενικώς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα 

στα όρια που τίθενται από την νομοθεσία.

Στρατηγική Ενεργειακής Διαχείρισης

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του ΠΑΝ.ΜΑΚ. είναι οι:
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• Χρήση της καύσιμης ύλης και του νερού όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά

• Να εντείνει την συνειδητοποίηση του προσωπικού αναφορικά με την 

ενεργειακή κατανάλωση

• Να θέσει στόχους και να τους ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να 

αξιολογεί τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης

• Να μειώσει το επίπεδο μόλυνσης, κυρίως των εκπομπών C02 , οι οποίες 

προκαλούνται από την ενεργειακή κατανάλωση

• Αγορά ενέργειας και νερού στην κατά το δυνατόν οικονομικότερη τιμή

Βραχυπρόθεσμα οι αντικειμενικοί στόχοι του ΠΑΝ.ΜΑΚ. είναι οι ακόλουθοι:

• Η ακριβής αναγνώριση των περιοχών του Πανεπιστημίου όπου παρατηρείται 

η μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση

• Η επένδυση σε ένα πρόγραμμα ανάληψης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας

• Η ενσωμάτωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα μελλοντικά σχέδια 

ανακαίνισης των κτιρίων

• Η ανάθεση της ευθύνης για την κατανάλωση ενέργειας στο κάθε τμήμα του 

πανεπιστημίου ξεχωριστά

Όλες οι δραστηριότητες της ενεργειακής διαχείρισης υπόκειται σε περιοδική 

αναθεώρηση. Ο Διευθυντής Ενέργειας θα καθιερώσει τους στόχους και τον ρυθμό 

προόδου. Για τους παραπάνω σκοπούς θα υπάρχει ετήσια αναφορά που θα αναθεωρείται 

και αυτή ανά τακτά διαστήματα.

Αρμοδιότητες

Οι επικεφαλείς των τμημάτων θα είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ενεργειακής 

κατανάλωσης στα πλαίσια των τμημάτων τους, όσο αυτό είναι δυνατόν με τους 

φυσικούς περιορισμούς των κτιριακών εγκαταστάσεων και των υπαρχόντων 

συστημάτων.
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Η διασφάλιση ότι όλος ο εξοπλισμός, που επηρεάζει την κατανάλωση νερού και 

ενέργειας, λειτουργεί και συντηρείται ικανοποιητικά, είναι αρμοδιότητα του Τεχνικού 
Συντήρησης.

Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της ενεργειακής διαχείρισης επιβαρύνει τον 

Διευθυντή Ενέργειας του οποίου οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

• Την θέσπιση αντικειμενικών στόχων ενεργειακής κατνάλωσης και την 

καταγραφή της εξέλιξης προόδου

• Την ανάπτυξη ενός προγράμματος ενεργειακής αποδοτικότητας

• Προώθηση της αποδοτικότητας της ενεργειακής κατανάλωσης και της 

ευαισθητοποίησης του προσωπικού

• Προετοιμασία ετήσιων αναφορών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας

• Διατήρηση αρχείων

• Δημιουργία συνδέσμου με τον Διευθυντή Προμηθειών για την αγορά 

καυσίμου

Η Επιτροπή Ενέργειας είναι υπόλογη στον Πρύτανη και είναι υπεύθυνη για:

• Ανασκόπηση της ενεργειακής απόδοσης του πανεπιστημίου

• Ανασκόπηση της ενεργειακής πολιτικής του πανεπιστημίου και τροποποιήσεις 

όπου κρίνεται σκόπιμο

• Αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων της διαχείρισης ενέργειας

• Ιεράρχηση των δραστηριοτήτων της διαχείρισης ενέργειας
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