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Πεπίλητη 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κία ζπλερψο αλαπηπζζφκελε επαηζζεηνπνίεζε, ηφζν ηεο 

αγνξάο φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ωο ζπλέπεηα, νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη πιένλ λα εηζάγνπλ 

ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη 

παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα εληζρχεηαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά, αιιά θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ε θξνληίδα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί, είλαη ε πεξηγξαθή θαη ε ζχγθξηζε ησλ δχν 

παγθνζκίσο δηαδεδνκέλσλ πξνηχπσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ηνπ ISO 14001 θαη ηνπ 

EMAS, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα (ζεηηθά θαη αξλεηηθά) πνπ ε εθαξκνγή απηψλ έρεη γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ ηα επηιέγνπλ. 

Πην αλαιπηηθά, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο. Καηαγξάθνληαη ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηελ πηνζέηεζή ηνπο, νη βαζηθνί 

παξάγνληεο, ηα νθέιε θαη νη πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο, ελψ 

πεξηγξάθεηαη ην πξνθίι ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηα επηιέγνπλ. 

ην δεχηεξν θαη ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα δχν πην γλσζηά θαη δηαδεδνκέλα 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ην παγθφζκην πξφηππν ISO 14001 θαη ην αληίζηνηρν 

επξσπατθφ EMAS.  

Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηέρεη ηε ζχγθξηζε ησλ δχν πξνηχπσλ, κε ηελ παξάζεζε ησλ 

νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ πνπ απηά παξνπζηάδνπλ. Δπηπιένλ, αλαιχνληαη δχν κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ, κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ζηελ πξάμε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρεη ε εθαξκνγή 

πηζηνπνηεκέλσλ ΠΓ ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην πέκπην θεθάιαην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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Διζαγυγή 

 

ε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε θαη ηαρέσο κεηαβαιιφκελε νηθνλνκία, φπσο απηή πνπ ηζρχεη ζηηο 

κέξεο καο, νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα ελεξγνχλ γξήγνξα θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαξθψο 

ελαιιαζζφκελεο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχλ θαη λα βειηηψλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

αγνξά, αιιά θαη λα εθπιεξψλνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο επζχλεο. Ζ δηαξθψο απμαλφκελε απαίηεζε 

γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε παγθφζκην επίπεδν, γίλεηαη εκθαλήο κέζσ ησλ αλαγθαίσλ 

αιιαγψλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη νη επηρεηξήζεηο. Γελ επαξθεί πιένλ ε επίιπζε ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ 

κε ηε ιήςε κέηξσλ απφ νξηζκέλεο κφλν ρψξεο, αιιά απαηηνχληαη ζπλδπαζκέλεο θαη 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο παγθφζκηαο εκβέιεηαο (Ruzevicius, 2009). 

Μέρξη πξφζθαηα, νη νξγαληζκνί αληηκεηψπηδαλ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα σο απεηιέο γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ελψ νη πεξηβαιινληηθέο ηνπο επζχλεο πεξηνξίδνληαλ 

ζηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο (Halkos and Evangelinos, 2002). 

πγθεθξηκέλα, ε πξψηε εληαηηθή θίλεζε γηα ηελ θαζηέξσζε πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, έγηλε 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν άξρηζαλ λα πξσηνεκθαλίδνληαη έλλνηεο φπσο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλερήο αλάπηπμε θαη 

βηψζηκε αλάπηπμε (Hillary, 2000). Με βάζε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε νηθνλνκία θαη 

ε θνηλσληθή αλάπηπμε ελφο θξάηνπο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ζήκεξα, ρσξίο λα εκπνδίδνληαη νη επθαηξίεο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

κειινληηθψλ γεληψλ (Ruzevicius, 2009). 

Υξνλνινγία ζηαζκφο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ήηαλ ην 1992, φηαλ έιαβε ρψξα ε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην Ρίν Νηε 

Σδαλέηξν. χκθσλα κε ηε δηαθήξπμε πνπ ππνγξάθεθε απφ πνιιέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν, θάζε 

θξάηνο νθείιεη λα έρεη πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πνπ λα αθνξά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 
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νηθνλνκίαο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο εδαθηθήο αλάπηπμεο (Ruzevicius, 2009). Σν γεγνλφο απηφ 

νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ησλ πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, σο κέζσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ αλάγθε πηζηνπνίεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ε απαίηεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ εθαξκνγή ζσζηψλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξαθηηθψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ ΠΓ, φπσο ην ISO 14001 

θαη ην EMAS. 
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1. ςζηήμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ 

 

1.1 Οπιζμψρ 

 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ Deming (1986), ηα πζηήκαηα 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ) απνηεινχλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δηεξγαζηψλ πνπ 

επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα κεηψλνπλ ζπλερψο ηηο επηπηψζεηο ηνπο απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ. Απνηεινχληαη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο, φπσο 

επίζεο θαη απφ κία ζεηξά δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο νη νπνίεο απαηηνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ λα 

εθηηκήζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπ επηπηψζεηο, λα ζέζεη ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο θαη ζα επηδηψμεη 

λα επηηχρεη, λα παξαθνινπζεί ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ θαη λα ππνβάιιεηαη ζε έιεγρν θαη 

αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (Lamprecht, 1997). ε αληίζεζε κε ηηο θπβεξλεηηθέο ξπζκίζεηο 

πνπ επεκβαίλνπλ εμσηεξηθά ηνπ νξγαληζκνχ επηβάιινληαο θαλφλεο, έλα ΠΓ δνκείηαη απφ 

ξπζκίζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο (Coglianese and Nash, 2001). 

1.1.1 Βήμαηα Τιοθέηηζηρ ΠΓ 

 

χκθσλα κε ηνπο Darnall θαη Edwards (2006), πέληε είλαη ηα απαξαίηεηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο ΠΓ: 

  Σν πξψην βήκα πξνυπνζέηεη ηελ ππφζρεζε-δέζκεπζε  ηνπ νξγαληζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ γηα 

ππεχζπλε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. Απηή ε δέζκεπζε, ε νπνία πξέπεη λα δεκνζηνπνηείηαη, 

απνηειεί ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή  ηεο εηαηξίαο θαη πεξηγξάθεη ηε θηινζνθία ηεο ζρεηηθά κε 

ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε θξνληίδα ηνπ πεξηβάιινληνο. ηηο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζπλήζσο ελζσκαηψλνληαη δεζκεχζεηο γηα ζπλερή βειηίσζε, πξφιεςε ηεο 

ξχπαλζεο θαη ζπκκφξθσζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 
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 Σν δεχηεξν βήκα γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο ΠΓ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζπηζε ησλ ζηφρσλ. ε απηφ 

ην ζηάδην, ν νξγαληζκφο νθείιεη λα κεηαθξάζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ πνιηηηθή ζε ζηφρνπο 

θαη λα ζέζεη πξνηεξαηφηεηεο. 

 ην ηξίην βήκα γίλεηαη ε επηινγή ηεο δηαρεηξηζηηθήο δνκήο ε νπνία θαη ζα αθνινπζεζεί απφ 

ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζεζπίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα. 

πγθεθξηκέλα, ε επηρείξεζε εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηεο, εληζρχεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη επηδηψθεη κείσζε 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηπηψζεσλ. 

 ην ηέηαξην βήκα πεξηιακβάλνληαη ε παξαθνινχζεζε θαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλερνχο πεξηβαιινληηθήο βειηίσζεο. Ζ 

επηρείξεζε εληνπίδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε αξρηθά ζέζεη, θαηαγξάθνληαο θαη 

ειέγρνληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη απφ ην ΠΓ. Όηαλ νη απνθιίζεηο απηέο εληνπηζηνχλ, ν 

νξγαληζκφο πξνρσξά ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, επηδηψθνληαο πάληα ηελ πξνζήισζε ζηνπο 

ζηφρνπο. 

 Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν βήκα, πνπ ζπλαληάηαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο πζηεκάησλ 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, πεξηιακβάλεη ηελ επαιήζεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ε απηφ ην ζηάδην δηελεξγνχληαη εθζέζεηο πξνφδνπ θαη εμεηάδνληαη ηπρφλ θαηλνχξηεο 

πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα λέα δεδνκέλα. 

1.1.2 Βαζικοί Παπάγονηερ για Δπιηςσία ζηην Πεπιβαλλονηική Γιασείπιζη 

 

Πνηνη είλαη φκσο νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη θάζε νξγαληζκφο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

έηζη ψζηε λα θαηαθέξεη λα εθαξκφζεη έλα πεηπρεκέλν ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

ην εξψηεκα απηφ έξρνληαη λα απαληήζνπλ νη Wee θαη Quazi, νη νπνίνη ην 2005 δηεμήγαγαλ κία 

έξεπλα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 

14001. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο θαηέιεμαλ ζε επηά θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ θάζε 
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εηαηξία ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί γηα λα δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 

πεξηβάιινλ. 

a. Αθοζίωζε ηες δηοίθεζες ζηελ περηβαιιοληηθή δηατείρηζε. Ζ πξψηε ζεκαληηθή θίλεζε πνπ 

πξέπεη λα θάλεη ε δηνίθεζε είλαη ζα δηαηππψζεη ην πεξηβαιινληηθφ φξακα ηεο εηαηξίαο θαη λα 

ελζσκαηψζεη ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζηελ αηδέληα ησλ ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ πνπ ρξήδνπλ 

πξνζνρήο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα νξηζηεί απφ ηνλ νξγαληζκφ ην πεξηβαιινληηθφ ηνπ φξακα, 

αιιά θαη λα δνκεζεί ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί πξνο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, είλαη βεβαίσο απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ησλ αλσηάηνπ επηπέδνπ 

managers, φπσο επίζεο θαη ε δηάζεζε επαξθνχο θεθαιαίνπ πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ. 

b. Πιήρες ζσκκεηοτή ηωλ εργαδοκέλωλ. Πξνηείλνληαη ε δεκηνπξγία «πξάζηλσλ» νκάδσλ πνπ ζα 

αλαιακβάλνπλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ε ελζάξξπλζή ησλ εξγαδνκέλσλ λα δηαηππψλνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο γηα ηηο νπνίεο θαη ζα επηβξαβεχνληαη. 

c. Εθπαίδεσζε. Ζ εθπαίδεπζε ζα βνεζήζεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ λα απνθηήζεη πεξηβαιινληηθή 

ζπλείδεζε, θαηαξηίδνληαο ην επηπιένλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα 

νδεγήζεη ηνλ νξγαληζκφ ζηελ εθπιήξσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπ ζηφρσλ.  

d. «Πράζηλα» Προϊόληα/ Στεδηαζκός ηωλ Δηαδηθαζηώλ. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζα ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζκελψλ 

επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ε αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ 

πξντφλησλ θαη ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπο, δίλνληαο βάζε ζηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ 

απνβιήησλ, ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπψλ βιαβεξψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

νπζηψλ.  

e. Δηατείρηζε Προκεζεηώλ. Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πεξηβαιινληηθή  επίδνζε 

σο θξηηήξην επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ. Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη ζηνπο 

ήδε ζπλεξγαδφκελνπο πξνκεζεπηέο ηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ έρεη απφ απηνχο φζνλ αθνξά ζην 
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πεξηβάιινλ θαη λα πξνρσξήζεη ζε ζπρλφ έιεγρφ ηνπο πξνο εμαθξίβσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ηνπο επίδνζεο. 

f. Μεηρήζεης. Ζ θαζηέξσζε κεηξήζεσλ ζα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα πνζνηηθνπνηήζεη ην 

επίπεδν ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο επίδνζεο. Δπηπιένλ πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή πεξηβαιινληηθψλ 

ειέγρσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

θαλφλεο. 

g. Δηατείρηζε ηωλ Πιεροθορηώλ. Ζ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηέζζεξα βαζηθά θξηηήξηα: ηελ επηθαηξφηεηα, ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα, ηελ αθξίβεηα θαη ηε ζπλάθεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν νξγαληζκφο νθείιεη λα 

δηαηεξεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ. 

1.1.3 Ππψηςπα ςζηημάηυν Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ 

 

Γηα λα εμαζθαιίζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηηπρία ηνπ ΠΓ πνπ ζα 

εθαξκφζνπλ, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ πηνζέηεζε ελφο εθ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη 

απφ δηεζλή ή/θαη επξσπατθά πξφηππα θαη λα ιάβνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε. 

Σα πην δηαδεδνκέλα πξφηππα ΠΓ είλαη ην δηεζλέο πξφηππν ISO 14001 θαη ην επξσπατθφ 

ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο, EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). ε απηφ ην 

ζεκείν γίλεηαη απιή αλαθνξά ησλ δχν πξνηχπσλ, θαζψο ζηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα 

αθνινπζήζεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ζχγθξηζή ηνπο. 

1.2 Οθέλη και Πποκλήζειρ απψ ηην Δθαπμογή ΠΓ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν δείρλνπλ ζε φιν θαη κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο απέλαληη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γεγνλφο πνπ θαηαγξάθεηαη 

θαη ζηελ εηήζηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νξγαληζκψλ πνπ εθαξκφδνπλ ΠΓ, είηε απηά 

πηζηνπνηνχληαη απφ θάπνηνλ επίζεκν νξγαληζκφ, είηε φρη. Καζψο νη ελέξγεηεο απηέο γίλνληαη 
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νπζηαζηηθά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηίζεληαη ηα εμήο εξσηήκαηα: Απνθνκίδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο επηπιένλ νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ΠΓ θαη αλ λαη πνηα είλαη απηά; Τπάξρνπλ 

δπζθνιίεο θαη εκπφδηα πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ; ηα 

εξσηήκαηα απηά ζα δψζσ απαληήζεηο ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί, θαζψο, φπσο απνδεηθλχεηαη 

απφ ηε βηβιηνγξαθία, ε πηνζέηεζε ελφο ΠΓ κπνξεί λα απνδεηρηεί σθέιηκε αιιά θαη ζε θάπνην 

βαζκφ επηδήκηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

1.2.1 Οθέλη απψ ηην εθαπμογή ΠΓ 

 

Έλα πξψην ζεκαληηθφ φθεινο πνπ απνθνκίδνπλ νη νξγαληζκνί πνπ εθαξκφδνπλ θάπνην ΠΓ, 

είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο δίλεηαη απφ ην ζχζηεκα γηα εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. Σν 

νηθνλνκηθφ απηφ φθεινο ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κεγαιχηεξεο απνδνηηθφηεηαο ζηε 

ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πξψησλ πιψλ, ελψ επηπιένλ, ε κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ 

πνπ εμαζθαιίδεηαη, νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζή ηνπο 

(Hillary, 1997). Πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζε ησλ πφξσλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί επίζεο, απφ ηελ 

αιιαγή ζηε δνκή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ επηβάιιεηαη κέζσ ηνπ ΠΓ, αλ θαη είλαη 

ακθίβνιν αλ ηα ζπγθεθξηκέλα θέξδε πξνθχπηνπλ κφλν κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ 

εηαηξία ή ζπλερίδνπλ λα θαηακεηξνχληαη θαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (Halkos and 

Evangelinos, 2002). Σέινο, ε επηβνιή πξνζηίκσλ πνπ ζπλήζσο επηβάιινληαη ζηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ παξαβαίλνπλ πεξηβαιινληηθέο δηαηάμεηο, παχεη λα απνηειεί εκπφδην γηα εθείλεο πνπ 

εθαξκφδνπλ ΠΓ, θαζψο νη επηρεηξήζεηο απηέο «γιηηψλνπλ» απφ έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ 

νηθνλνκηθφ βάξνο (Zutshi and Sohal, 2004). 

Ωο επηπιένλ εζσηεξηθφ φθεινο ελφο νξγαληζκνχ απφ ηελ πηνζέηεζε ΠΓ είλαη θαη ε ελδερφκελε 

αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ (Halkos and 

Evangelinos, 2002). Οη Nash θαη Ehrenfeld (1997) ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε 
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ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε 

αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

πλερίδνληαο ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνηεξεκάησλ πνπ απνθνκίδνπλ νη νξγαληζκνί θαηά ηελ 

εθαξκνγή ΠΓ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε εθείλν πνπ πεγάδεη απφ ηελ επηβνιή πεξηβαιινληηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 

απζηεξφηεξνη πεξηβαιινληηθνί θαλνληζκνί πνπ επηβάιιεηαη λα ηεξνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, 

θαηαιήγνπλ λα ηηο νδεγνχλ ζηελ εχξεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ θαη ζηελ 

ηξνπνπνίεζε βαζηθψλ ηνπο αξρψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη δηεξγαζηψλ, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο 

ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, αιιά θαη ηελ αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο νθέινπο 

(Porter and Van Der Linde, 1995). 

Πέξα φκσο απφ ηα νθέιε ησλ νξγαληζκψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο, δελ είλαη ιίγα θαη ηα εμσηεξηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ απνθνκίδνπλ. Οη Halkos θαη Evangelinos (2002) αλαθέξνληαη ζε απηά ηα 

πιενλεθηήκαηα ραξαθηεξίδνληάο ηα σο εμσηεξηθά, ζέινληαο λα ππνδειψζνπλ φηη ζρεηίδνληαη κε 

παξάγνληεο έμσ απφ ηελ επηρείξεζε, φπσο ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε 

πξνζπκία ηνπο λα πξνζδψζνπλ ζεκαζία ζηελ αγνξά «πξάζηλσλ» πξντφλησλ. Οη ζπγγξαθείο 

ζπλερίδνπλ ηνλίδνληαο ην γεγνλφο φηη νη εμσηεξηθέο δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο 

απνηεινχλ ζηελ νπζία ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο ΠΓ, θαζψο ηνπο δίλνπλ 

ην έλαπζκα λα αλαπηχμνπλ λέεο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο θαη πιενλεθηήκαηα, φπσο επίζεο 

ιεηηνπξγνχλ θαη σο θιεηδί γηα ηελ είζνδν ησλ εηαηξηψλ ζε λέεο αγνξέο. Πην αλαιπηηθά, ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ απνθνκίδεηαη, κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ΠΓ, λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε λέα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ή λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ παξαγσγή «θηιηθψλ» πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφλησλ (Halkos and 

Evangelinos, 2002). 

Αλ θαη ε εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηνηρείν γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, σζηφζν κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη δηαθεκηζηηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ εκπνξεχεηαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη 
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ππεξεζίεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αχμεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίγλσζεο ησλ θαηαλαισηψλ, 

ην πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πηνζέηεζε ελφο ΠΓ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηίδεηαη κε 

ηε ζεηηθή εηθφλα πνπ θαηαιήγνπλ απηέο λα δεκηνπξγνχλ ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο ηνπο 

(Halkos and Evangelinos, 2002). 

Ζ εηθφλα ηεο ηζρπξήο πεξηβαιινληηθήο δέζκεπζεο πνπ δίλεη έλαο νξγαληζκφο, ηφζν πξνο ηνπο 

εζσηεξηθνχο φζν θαη πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο ηνπ πειάηεο, θαηαγξάθεηαη απφ ηνπο Halko θαη 

Evangelino (2002) σο πνιχ ζεκαληηθή. Οη ίδηνη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ φηη ε γλψκε πνπ έρνπλ νη 

εξγαδφκελνη γηα ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη έρεη κεγάιε ζεκαζία. Παξνκνίσο, ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο σο 

απαξαίηεην δείθηε γηα πηζαλέο επελδχζεηο. 

πλνςίδνληαο, ε απνδνηηθφηεηα ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πξψησλ πιψλ, ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ, ε θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο αγνξέο, ηα νξγαλσηηθά νθέιε θαη ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξίαο, είλαη 

πξνηεξήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα απνθνκίζεη κία επηρείξεζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο ΠΓ 

(Halkos and Evangelinos, 2002). Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο ελέξγεηεο νδεγνχλ ζηελ επέθηαζε 

απφ ηελ απιή εθαξκνγή βαζηθψλ αξρψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, ζηελ πηνζέηεζε 

δηεξγαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά ζηελ αχμεζε ηεο νξγαλσζηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο (Darnall and Edwards, 2006). 

1.2.2 Δμπψδια-Πποκλήζειρ απψ ηην εθαπμογή ΠΓ 

 

Ζ πην ζεκαληηθή πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ έλα 

ΠΓ είλαη ην θφζηνο κε ην νπνίν ζα ηηο επηβαξχλεη απηφ ην λέν ηνπο εγρείξεκα. Σν θφζηνο απηφ 

πνηθίιεη θαζψο εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ (Halkos and Evangelinos, 2002). Σα πην ζεκαληηθά απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο, ε πνιππινθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, ε χπαξμε άιισλ 
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ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, ε δηαζεζηκφηεηα αλζξψπηλσλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ, φπσο επίζεο 

θαη ε ιήςε πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαηά ην παξειζφλ (Hillary, 1997).  

Ζ εθαξκνγή άιισλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο 

πηνζέηεζεο ελφο ΠΓ θαη απηφ γηαηί, απηέο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ θαιά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, 

είλαη εμνηθεησκέλεο κε ηε ζέζπηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε δηφξζσζε ηέηνησλ πνιηηηθψλ θαη έρνπλ 

εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο (Halkos and Evangelinos, 2002). Γηα απηέο ηηο 

επηρεηξήζεηο ε εθαξκνγή ελφο ΠΓ θαη ε ελζσκάησζή ηνπ ζηα ππφινηπα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο, πηζαλφηαηα ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα εληζρχζεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο (Hermann and 

Kleinsorge, 1995). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νξγαληζκνί ρσξίο ή κε αλεπαξθή ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο, κπνξεί λα απνθνκίζνπλ νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε ελφο ΠΓ, σζηφζν ζα πξέπεη λα 

επσκηζηνχλ ην πςειφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ηνπ (Hunt and Johnson, 1995). 

Σν θφζηνο γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο ΠΓ, ζπλήζσο κνηξάδεηαη ζηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ, αλ θαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα πξψηα ζηάδηα θαίλεηαη λα απαηηνχλ ην κεγαιχηεξν θνκκάηη 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε 

πηζαλή πξφζιεςε ελφο ζπκβνχινπ απνηεινχλ ζεκαληηθή επέλδπζε γηα ηνλ νξγαληζκφ 

(Stapelton et al., 2001). 

Σέινο, ην θφζηνο εθαξκνγήο ελφο ΠΓ πνηθίιεη αλάινγα θαη κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Οη 

κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο επηρεηξήζεηο απαηηνχλ ηελ επέλδπζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο θεθαιαίνπ 

θαζψο απαζρνινχλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππαιιήισλ θαη φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Darnall θαη 

Edwards (2006),ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γίλνληαη δέθηεο νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν αλήθνπλ. 

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε θαηαδεηθλχεη φηη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη έλαο νξγαληζκφο 

απφ ηελ πηνζέηεζε ελφο ΠΓ είλαη ζαθψο πεξηζζφηεξα απφ ηηο αληίζηνηρεο πξνθιήζεηο. Σν 

γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε αχμεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πνπ έρεη 
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γίλεη επηηαθηηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα, δηθαηνινγεί ηελ απμεηηθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ 

αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα εθαξκφζνπλ έλα ΠΓ. 

1.3 Σα ΠΓ ζηην Δλλάδα 

 

Απμεκέλν είλαη θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

γηα δεηήκαηα φπσο ε αεηθφξνο αλάπηπμε, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη ε εηαηξηθή 

πεξηβαιινληηθή απφδνζε, σο απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο αλαγλψξηζεο γηα ιήςε κέηξσλ απφ 

ηνπο νξγαληζκνχο απέλαληη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη επηρεηξήζεηο 

ζηελ Διιάδα έρνπλ αξρίζεη λα εθαξκφδνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ ζην θνηλφ πξαθηηθέο γηα 

θαιχηεξε πεξηβαιινληηθή επίδνζε (Papaspyropoulos et al., 2010). Ζ εθαξκνγή ΠΓ θαη ε 

δεκνζίεπζε εμσηεξηθψλ κε νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ πνπ πεξηέρνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απνηεινχλ ελέξγεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

(Papaspyropoulos, 2005). 

Όζνλ αθνξά ζην πξνθίι ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ πνπ επηιέγνπλ λα πηνζεηήζνπλ έλα ΠΓ, 

ζχκθσλα κε ηε Dimadama (2010), ε πιεηνςεθία απηψλ ζπγθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηα δχν 

κεγάια αζηηθά θέληξα, ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ θαιχηεξε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα πξνηεξήκαηα ησλ ΠΓ, ζην κέγεζνο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

κφιπλζεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. Ζ ζπγγξαθέαο 

ζπλερίδεη επηζεκαίλνληαο φηη ε πιεηνςεθία απηψλ ησλ νξγαληζκψλ είλαη κεγάινη ζε κέγεζνο θαη 

έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ αληηθείκελν ηηο εμαγσγέο, εηδηθά ζε αγνξέο πνπ, είηε απαηηνχλ είηε 

πξνηηκνχλ, πξντφληα απφ εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ θάπνην ΠΓ. 

Αθφκε φκσο ε Διιάδα δείρλεη «βξαδπθίλεηε» ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο. χκθσλα κε ηνπο 

Halko θαη Sepeti (2007), απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θακία 

θπβεξλεηηθή απφθαζε πνπ λα σζεί ηνπο νξγαληζκνχο λα επελδχζνπλ ζε ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο πνιηηηθήο. 
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1.4 Πεπίλητη Κεθαλαίος 

 

Ζ ζηξνθή ησλ νξγαληζκψλ ζηελ πηνζέηεζεο πνιηηηθψλ «θηιηθψλ» πξνο ην πεξηβάιινλ, πνπ 

γίλεηαη φιν θαη πην εκθαλήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, νδεγεί ζηελ επηινγή ηνπο λα εθαξκφζνπλ 

πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Ζ επηηπρία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ εμαξηάηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο πνπ αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην πνπ πξνεγήζεθε, ελψ ε νξζή 

πηνζέηεζή ηνπο πξνυπνζέηεη, αλάκεζα ζε άιια, ηε ζπκκεηνρή νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ, ηε 

ζέζπηζε ζηφρσλ θαη ηνλ ζπλερή έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα νδεγήζεη ζε δηνξζσηηθέο 

θηλήζεηο.  

Σα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ επηινγή εθαξκνγήο ελφο ΠΓ είλαη πνιιά 

θαη ζεκαληηθά θαη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε κείσζε ησλ εμφδσλ ηνπο θαη ηελ αιιαγή ηεο 

ζηάζεο, ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ ηνπο, ζε πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα. 

Καηαγξάθνληαο σο βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηελ αλαγθαζηηθή δαπάλε θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα 

λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκφ ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε ιεηηνπξγία 

ελφο ΠΓ, ηα ζπζηήκαηα απηά ηείλνπλ λα επηιέγνληαη ζπρλά απφ ηνπο νξγαληζκνχο, ηφζν 

δηεζλψο φζν θαη ζηελ Διιάδα (αλ θαη ε ηειεπηαία δείρλεη λα βξίζθεηαη ζε πνιχ πξψηκν αθφκε 

ζηάδην ζηνλ ηνκέα απηφ). 

ηα επφκελα δχν θεθάιαηα ζα πξνρσξήζσ ζε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ δχν 

ζεκαληηθφηεξσλ πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ηνπ ISO 14001 θαη ηνπ 

επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο EMAS. 
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2. Ππψηςπα ςζηημάηυν Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ – ISO 

14001 

 

2.1 Σο ωζηημα Σςποποίηζηρ ISO 

 

Ο νξγαληζκφο ISO (International Organization for Standardization) είλαη έλα παγθφζκην δίθηπν 

πνπ αλαγλσξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ζε δηεζλή 

πξφηππα, ζηε ζπλέρεηα ηα αλαπηχζζεη κέζα απφ δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζέηεη πξνο ρξήζε 

παγθνζκίσο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ κε θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ πνπ ζπλαληάηαη ζε 160 ρψξεο αλά 

ηνλ θφζκν, είηε απηέο είλαη αλεπηπγκέλεο είηε αλαπηπζζφκελεο (www.iso.org). 

Καζψο ην φλνκα ηνπ νξγαληζκνχ, «Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο», ζα είρε δηαθνξεηηθά 

αθξσλχκηα γηα θάζε γιψζζα, απνθαζίζηεθε απφ ηνπο ηδξπηέο ηνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη ην φλνκα 

«ISO», ην νπνίν πεγάδεη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε ίζνο (www.iso.gr). 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία (Απξίιηνο 2011), ην ηξέρνλ ραξηνθπιάθην ηνπ ISO 

πεξηιακβάλεη 18600 πξφηππα, ηα νπνία παξέρνπλ πξαθηηθέο ιχζεηο γηα φινπο ζρεδφλ ηνπο 

ηνκείο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο ηνπο 

ηνκείο είλαη ε γεσξγία, ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ, ε κεραλνινγία, ε δηαλνκή, ε κεηαθνξά, ε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, νη ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσληψλ, νη ηερλνινγίεο 

ηξνθίκσλ, ε ελέξγεηα, ην πεξηβάιινλ, ε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζήο θαη ησλ ππεξεζηψλ (www.iso.gr). 

 

 

 

 

 

http://www.iso.org/
http://www.iso.gr/
http://www.iso.gr/
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2.2 Σο Ππψηςπο ISO 14001 

 

2.2.1 Οπιζμψρ 

 

Σν ISO 14001, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ (www.iso.org), 

απνηειεί ην βαζηθφ πξφηππν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη πηζηνπνηεί ηηο επηρεηξήζεηο 

γηα ηνλ πεξηβαιινληηθφ ηνπο έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, ηε ζήκαλζε θαη ηνλ 

θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ ζρεηηθά κε ηηο 

εθπνκπέο αεξίσλ. Δπηπιένλ, παξέρεη ζηνπο νξγαληζκνχο απνηειεζκαηηθά εξγαιεία δηαρείξηζεο 

πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ρεηξίδνληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ κε βέιηηζην ηξφπν ηα πεξηβαιινληηθά 

ηνπο δεηήκαηα θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε θίλεηξν ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο απφδνζεο 

θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Δθφζνλ ηα εξγαιεία απηά ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζσζηά, κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζεκαληηθά πξνηεξήκαηα θαη νθέιε ζε επηρεηξήζεηο ηφζν ηνπ 

ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Wever (1996), ην ISO 14001 είλαη «κηα ζεηξά απφ 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κέζσ ησλ νπνίσλ έλαο νξγαληζκφο – κία κνλάδα ηνπ νξγαληζκνχ ή 

νιφθιεξε ε επηρείξεζε – κπνξεί λα ζπληάμεη θαη λα εδξαηψζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ 

πνιηηηθή, λα πξνζδηνξίζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, λα νξίζεη ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο ηνπ ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, λα εθαξκφζεη πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ηνπ απφδνζεο, λα κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, λα δηνξζψλεη ηα 

πξνβιήκαηα θαη λα θαιχπηεη ηηο ειιείςεηο ηνπ θαη ηέινο, λα αλαζεσξεί ην ζχζηεκα δηαρείξηζήο 

ηνπ κε ηξφπν ψζηε λα πξνάγεη ηε ζπλερή βειηίσζε». 
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2.2.2 Η Δξέλιξη απψ Ππογενέζηεπα Πεπιβαλλονηικά Ππψηςπα 

 

Σν πξφηππν ISO 14001 δελ απνηειεί θαηλνηνκία ζηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ιχζεσλ γηα ηε 

κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχλ νη επηρεηξήζεηο ζην πεξηβάιινλ. Ήδε 

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 είρε γίλεη αληηιεπηή ε αλάγθε γηα ηε ζέζπηζε ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ, σο αληίινγνο ζε κηα ζεηξά 

νηθνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά 

κε ην δήηεκα ηεο αεηθνξίαο. 

Ο Βξεηαληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνηήζεσλ (BSI- British Standards Institute) ζε ζπλεξγαζία κε 

άιιεο επηηξνπέο θαη ελδηαθεξφκελα κέξε, δεκηνχξγεζαλ θαη αλέπηπμαλ ην 1992, ην πξψην 

παγθφζκην πεξηβαιινληηθφ πξφηππν, κε ην φλνκα BS 7750:1992 (Whitelaw, 2004). 

Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο πξνηχπνπ εθαξκφζηκνπ ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ελφο πξνηχπνπ πνπ ζα θάιππηε ηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήησο κεγέζνπο, νδήγεζε ηνλ νξγαληζκφ ISO ζηελ απφθαζε λα αλαπηχμεη 

έλα εμειηγκέλν πξφηππν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Σν πξφηππν απηφ θνηλνπνηήζεθε γηα 

πξψηε θνξά ην 1996 θαη είρε ηνλ ηίηιν ISO 14001 (Whitelaw, 2004). 

2.2.3 Η «Οικογένεια» ηος Πποηωπος ISO 14000 

 

Ζ πεξηβαιινληηθή ζεηξά ISO 14000 απνηειείηαη απφ 21 πξφηππα ηα νπνία έρνπλ σο ζθνπφ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο νξγαληζκνχο λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα ηνπο 

δηαζθαιίζνπλ φηη νη πεξηβαιινληηθέο ηνπο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζπκθσλνχλ κε ηελ απνζηνιή 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο (Rezaee and Elam, 2000). Απηά ηα πξφηππα δηαηξνχληαη ζε 6 θαηεγνξίεο 

(Rezaee and Elam, 2000): 

 ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

 πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο, 

 αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ, 
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 πεξηβαιινληηθή ζήκαλζε, 

 εθηίκεζε ηνπ θχθινπ δσήο θαη 

 πεξηβαιινληηθέο πηπρέο ζηα πξντνληηθά πξφηππα. 

ηνλ Πίλαθα 2.1 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά ηα 21 πξφηππα ηεο 

«νηθνγέλεηαο» ISO 14000 θαζψο θαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ θαιχπηεη ην θαζέλα. 

Πίνακαρ 2.1: Ππψηςπα «οικογένειαρ ISO 14000 (Zhang et al., 2000) 

Ολνκαζία/Αξηζκφο 

Πξνηχπνπ 

Σίηινο Έηνο 

Γεκνζίεπζεο 

ISO 14001 ΠΓ – Πξνδηαγξαθέο θαη Οδεγφο Υξήζεο 1996 

ISO 14004 ΠΓ – Γεληθέο Καηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηηο Αξρέο, ηα 

πζηήκαηα θαη ηηο Σερληθέο Τπνζηήξημεο 

1996 

ISO 14010 Καηεπζχλζεηο γηα ηνλ Πεξηβαιινληηθφ Έιεγρν – Γεληθέο 

Αξρέο   

1996 

ISO 14011 Καηεπζχλζεηο γηα ηνλ Πεξηβαιινληηθφ Έιεγρν – 

Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ – Έιεγρνο ησλ ΠΓ 

1996 

ISO 14012 Καηεπζχλζεηο γηα ηνλ Πεξηβαιινληηθφ Έιεγρν – Κξηηήξηα 

γηα ηελ επηινγή Πεξηβαιινληηθψλ Διεγθηψλ 

1996 

ISO/WD 14015 Πεξηβαιινληηθνί Καλφλεο γηα ηηο Δγθαηαζηάζεηο 1998 

ISO 14020 Πεξηβαιινληηθή Γήισζε θαη ήκαλζε – Γεληθέο Αξρέο 1998 

ISO/DIS 14021 Πεξηβαιινληηθή Γήισζε θαη ήκαλζε – Όξνη θαη 

Οξηζκνί 

1999 

ISO/FDIS 14024 Πεξηβαιινληηθή Γήισζε θαη ήκαλζε – Πεξηβαιινληηθή 

ήκαλζε Σχπνπ Η - Αξρέο θαη Γηαδηθαζίεο 

1999 
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ISO/WD/TR 14025 Πεξηβαιινληηθή Γήισζε θαη ήκαλζε – Πεξηβαιινληηθή 

ήκαλζε Σχπνπ ΗΗΗ – Αξρέο θαη Γηαδηθαζίεο 

1999 

ISO/DIS 14031 Αμηνιφγεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Απφδνζεο 1999 

ISO TR 14032 Αμηνιφγεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Απφδνζεο – Μειέηεο 

Πεξηπηψζεσλ πνπ επεμεγνχλ ηε ρξήζε ηνπ ISO 14031 

1999 

ISO 14040 Δθηίκεζε ηνπ Κχθινπ Εσήο – Αξρέο θαη Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο 

1997 

ISO 14041 Δθηίκεζε ηνπ Κχθινπ Εσήο – Καηαγξαθή θαη Αλάιπζε 

ηνπ Κχθινπ Εσήο 

1998 

ISO/CD 14042 Δθηίκεζε ηνπ Κχθινπ Εσήο – Δθηίκεζε ησλ Δπηπηψζεσλ 1999 

ISO/DIS 14043 Δθηίκεζε ηνπ Κχθινπ Εσήο - Δπεμήγεζε 1999 

ISO/TR 14048 Δθηίκεζε ηνπ Κχθινπ Εσήο – Μέζνδνο Σεθκεξίσζεο 

ησλ Γεδνκέλσλ 

1999 

ISO/TR 14049 Δθηίκεζε ηνπ Κχθινπ Εσήο – Παξαδείγκαηα γηα ηελ 

Δθαξκνγή ηνπ ISO 14041 

1999 

ISO 14050 Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε - Λεμηιφγην 1998 

ISO/TR 14061 Βνεζεηηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ησλ ISO 14001 

θαη ISO 14004 απφ νξγαληζκνχο δαζνθνκίαο 

1998 

ISO Guide 64 Οδεγφο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Πηπρψλ ζηα Πξντνληηθά Πξφηππα 

1997 
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2.2.4 Δπεπσψμενα Νέα Ππψηςπα 

 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε έθζεζε ηνπ ISO 14000 γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε (2009), ν 

νξγαληζκφο ISO βειηηψλεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη ζπλερψο κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θαη 

έγθαηξε αληαπφθξηζε ζε λέεο αλάγθεο ηππνπνίεζεο. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

αλάπηπμε κηαο ζεηξάο λέσλ πξνηχπσλ πνπ ζα πξνζηεζνχλ ζηελ «νηθνγέλεηα» ηνπ ISO 14000 ζην 

άκεζν κέιινλ, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα: 

 ISO 14045 – ζα παξέρεη αξρέο θαη απαηηήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνινγηθήο απφδνζεο. 

 ISO 14051 – ζα απνηειεί ην ζθειεηφ γηα ηε ξνή πιηθψλ θνζηνιφγεζεο (Material Flow Cost 

Accounting). 

 ISO 14067 – ζα αλαθέξεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πνζφηεηα ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα πξντφληα. 

 ISO 14069 – ζα ιεηηνπξγεί σο νδεγφο πξνο ηνπο νξγαληζκνχο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πνζφηεηαο άλζξαθα ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 ISO 14005 – ζα ιεηηνπξγεί σο νδεγφο γηα ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ ΠΓ, θπξίσο γηα ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

 ISO 14006 – ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ. 

 ISO 14033 – ζα πξνζθέξεη παξαδείγκαηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη επηθνηλσλία ησλ πνζνηηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 ISO 14066 – ζα θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ επάξθεηα ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

επηθπξσηψλ. 
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2.2.5 Πποχποθέζειρ και Απαπαίηηηα Βήμαηα για ηην Δθαπμογή ηος ISO 14000 

 

2.2.5.1 Πποχποθέζειρ 

 

Γηα λα είλαη έλαο νξγαληζκφο ζε ζέζε λα εθαξκφζεη έλα ΠΓ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

πξνηχπνπ ISO 14001 ζα πξέπεη λα πιεξεί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο δνκνχληαη 

βάζε ελφο απινχ ζθειεηνχ «plan-do-check». χκθσλα κε ηνπο Rondinelli θαη Vastag (2000), νη 

πξνυπνζέζεηο απηέο επηθεληξψλνληαη ζε πέληε βαζηθά ζεκεία: 

 ηελ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ζηελ νπνία ε αλψηεξε δηνίθεζε 

είλαη αθνζησκέλε, 

 ζηε ζρεδίαζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηξφπν ψζηε λα νξίδνληαη νη πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, νη λνκηθέο θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο, νη ζηφρνη γηα 

πεξηβαιινληηθή βειηίσζε θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο, 

 ζηε δφκεζε θαη εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πνπ λα πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζπζηήκαηα ειέγρνπ, δηαδηθαζίεο γηα έιεγρν ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, εηνηκφηεηα ζε πεξίπησζε αλάγθεο θαη επηθνηλσλία ηνπ ΠΓ 

ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

 ζηε δηεμαγσγή ειέγρσλ ηνπ ΠΓ κέζσ κεηξήζεσλ θαη παξαθνινχζεζεο ψζηε λα 

πξνηείλνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη 

 ζηελ εθαξκνγή επαλεμέηαζεο απφ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο έηζη ψζηε λα επαλαμηνινγείηαη ε 

θαηαιιειφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επάξθεηα ηνπ ΠΓ, κε γλψκνλα πάληα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο. 
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Σα πέληε απηά βαζηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ε ζρέζε ζπλνρήο θαη ζπλέρεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ ηνπο απνηππψλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.1. 

 

 

Δικψνα 2.1: Πποχποθέζειρ για ηην Δθαπμογή ηος ISO 14000 (Darnall et al., 2001) 

 

Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο απνηεινχλ ην ζθειεηφ πάλσ ζηνλ νπνίν δνκνχληαη ηα απαξαίηεηα 

βήκαηα πνπ νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ νη νξγαληζκνί ζην δξφκν γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

πηζηνπνίεζεο θαηά ISO 14001. 

2.2.5.2 Απαπαίηηηα Βήμαηα 

 

Σα 15 βήκαηα πνπ νη Rezaee θαη Elam (2000) πξνηείλνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο σο νδεγφ 

εθαξκνγήο ελφο ΠΓ ζχκθσλνπ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO 14001 είλαη ηα αθφινπζα: 

Βήκα 1: Αθνζίσζε ηεο Αλψηεξεο Γηνίθεζεο ζηηο Πεξηβαιινληηθέο Τπνζέζεηο. 

Ζ επίγλσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επζχλεο, ε απνδνρή ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 14001, νθείιεη λα μεθηλά απφ ηελ θνξπθή ηνπ 

νξγαληζκνχ. 
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Βήκα 2: Καζηέξσζε Πεξηβαιινληηθήο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο. 

Σν κέγεζνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δαπαλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο γηα ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ, απαηηνχλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηε 

δεκηνπξγία κηαο νκάδαο εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ, απνηεινχκελεο απφ αλψηεξα ζηειέρε, ινγηζηέο, 

ειεγθηέο θαη λνκηθνχο ζπκβνχινπο. 

Βήκα 3: Πξνζδηνξηζκφο ηεο Έθηαζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Απαηηήζεσλ θαη Γαπαλψλ γηα ηελ 

Δπηρείξεζε. 

Ζ έθηαζε ησλ επζπλψλ πνπ έρεη ν νξγαληζκφο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, ζα θαζνξίζεη θαη ην 

θαηά πφζν νθείιεη λα απνθηήζεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 14001 ή φρη. 

Βήκα 4: Δθπαίδεπζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Οκάδαο θαη ησλ Δξγαδνκέλσλ. 

Ζ πεξηβαιινληηθή νκάδα ζα πξέπεη λα κειεηήζεη ηα πξφηππα ηνπ ISO 14000 θαη λα εθπαηδεχζεη 

ην πξνζσπηθφ, ηδίσο εθείλν πνπ αζρνιείηαη κε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Βήκα 5: Καζηέξσζε ελφο Απνηειεζκαηηθνχ ΠΓ. 

Ο ζηφρνο ελφο ΠΓ είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ζηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ελφο νξγαληζκνχ. 

Όιν ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηε δηαηήξεζε θαη 

ηνλ έιεγρν απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Βήκα 6: Καζηέξσζε Πεξηβαιινληηθψλ Πνιηηηθψλ θαη Γηαδηθαζηψλ. 

Οη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

πεξηβαιινληηθή απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο, φπσο επίζεο θαη ηελ αθνζίσζε ηεο αλψηεξεο 

δηνίθεζεο ζηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο γηα ην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα είλαη 

μεθάζαξεο θαη θαηαλνεηέο ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέιε, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ. Σέινο, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα επαλεμεηάδνληαη κε 

ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε ελδερφκελεο λέεο θαηαζηάζεηο θαη πιεξνθνξίεο. 

Βήκα 7: Γεκηνπξγία ηαζεξψλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηνίθεζεο. 

Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηεπρζνχλ νη 

απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ θαη νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε. 
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Βήκα 8: Καηαγξαθή ηνπ ΠΓ. 

Ζ θαηαγξαθή απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επαξθείο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ ΠΓ θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο. χκθσλα κε ην πξφηππν ISO 14001, νη 

νξγαληζκνί απαηηείηαη λα θαηαγξάθνπλ φιε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ ΠΓ, απφ ηε ζέζπηζε 

ησλ ζηφρσλ έσο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα. 

Βήκα 9: Γηαηήξεζε Αξρείσλ γηα ην ΠΓ. 

Μέζσ ησλ αξρείσλ απηψλ, κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έρνπλ επηηεπρζεί νη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη. 

Βήκα 10: Αλαζθφπεζε ηνπ ΠΓ. 

Σν πξφηππν ISO 14001, επηβάιιεη ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε λα πξνβαίλεη ζε αλαζθφπεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ε επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ε αλαζθφπεζε απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ΠΓ ζε θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο. 

Βήκα 11: Γηεμαγσγή Πεξηβαιινληηθψλ Διέγρσλ. 

Ο πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηνίθεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ επίδνζεο θαη ειέγρσλ εθηίκεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ. Σν πξφηππν ISO 14001 δεηά ην πξφγξακκα ειέγρσλ λα αλαθέξεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν, ηε ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί δηεμάγνληαη 

θαη ηελ επάξθεηα ησλ ειεγθηψλ. 

Βήκα 12: Δπηινγή ηνπ Καηάιιεινπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνηχπνπ ISO. 

Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα νξίζεη ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζέιεη λα πηζηνπνηεζεί θαη λα επηιέμεη 

ην θαηάιιειν πξφηππν. Δπίζεο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε πσο ην ΠΓ πνπ εθαξκφδεηαη απφ 

ηελ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 14001. 

Βήκα 13: Δπηινγή Δγγξαθήο. 

Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζέιεη λα πηζηνπνηεζεί νιφθιεξνο θαηά ISO 14001 ή 

επηζπκεί λα πηζηνπνηήζεη κφλν θάπνην/α ηκήκα/ηα ηνπ.  
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Βήκα 14: Δγγξαθή ζην ISO 14001. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ISO 14001, ν νξγαληζκφο ζα 

πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε έλα κέινο ηεο νκάδαο πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν ζα ηνπ εγγπεζεί φηη 

ην ζχζηεκα πνπ έρεη ελζηεξληζηεί είλαη ζχκθσλν κε ηηο αξρέο ηνπ πξνηχπνπ.  

Βήκα 15: Οινθιήξσζε ησλ πζηεκάησλ ISO 14001 θαη  ISO 9000. 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο νξγαληζκφο εθαξκφδεη ήδε ζχζηεκα πνηφηεηαο θαηά ISO 9000, 

πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζή ηνπ κε ην ζχζηεκα ISO 14001 θαζψο ηα δχν πξφηππα παξνπζηάδνπλ 

πνιιέο νκνηφηεηεο. Ζ νινθιήξσζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ κπνξεί λα είλαη επηθεξδήο γηα ηελ 

επηρείξεζε, θαζψο κεηψλεηαη ην θφζηνο απφ ηελ ηαπηφρξνλε δηελέξγεηα αξθεηψλ δηαδηθαζηψλ, 

φπσο εθείλεο ησλ ειέγρσλ. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ θαηαγξαθή ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ 

βεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ΠΓ ζχκθσλνπ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ ISO 14001, 

ε δηαδηθαζία απφ ηελ απφθαζε πινπνίεζεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο έσο ην ηειηθφ ζηάδην 

εθαξκνγήο ηνπ, απαηηεί απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα, γεγνλφο 

πνπ πξνυπνζέηεη ηε δηάζεζε πφξσλ αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή φινπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Καζψο ινηπφλ, ε πηνζέηεζε ελφο ηέηνηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί «εχθνιε ππφζεζε», γελλάηαη ην εξψηεκα πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ 

νη επηρεηξήζεηο απφ έλα ΠΓ ην νπνίν αθνινπζεί ην πξφηππν ISO 14001. Απηά ηα νθέιε ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα. 
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2.3 Οθέλη και Πεπιοπιζμοί απψ ηην Δθαπμογή ΠΓ πιζηοποιημένος καηά 

ISO 14001 

 

2.3.1 Οθέλη 

 

Ζ πηνζέηεζε ηνπ ISO 14001 σο πξνηχπνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ΠΓ έρεη απνδεηρζεί 

ηδηαηηέξσο σθέιηκε γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ην έρνπλ επηιέμεη. Απηφ άιισζηε γίλεηαη θαλεξφ 

θαη απφ ηε ζηαζεξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξφηππα 

ISO, νη νπνίεο ην 2010, ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηίηιν «ISO in 

figures»,  έθηαζαλ ηηο 163 αλά ηνλ θφζκν. 

Έλα δηεζλέο πξφηππν φπσο ην ISO 14000, βνεζά ηνπο νξγαληζκνχο λα ελαξκνλίδνπλ θαη λα 

απινπνηνχλ ηηο πξαθηηθέο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνπλ ζε έλα ζπλεθηηθφ 

πιαίζην θαη θαηά ζπλέπεηα λα κεηψλνπλ ηελ αλάγθε γηα πνιιαπιέο εγγξαθέο θαη άδεηεο πνπ 

πξνυπνζέηνπλ νη δηαθνξεηηθέο εζληθέο ή ηνπηθέο ξπζκίζεηο. Άιισζηε ν εθνχζηνο ραξαθηήξαο 

ηνπ πξνηχπνπ ISO 14000, δίλεη ηε δπλαηφηεηα επειημίαο ζηνπο νξγαληζκνχο ψζηε λα 

αλαπηχμνπλ έλα ΠΓ βάζεη ησλ δηθψλ ηνπο ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Rondinelli and 

Vastag, 2000). Δπηπιένλ, ε εγγξαθή ζε έλα δηεζλέο πξφηππν, δηεπθνιχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αλαπηχμνπλ ΠΓ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέιε (κεηφρνπο, αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο) λα εθηηκνχλ ηε 

δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο απφδνζεο (Bertrand, 

1996). 

Ζ πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ ISO 14001 επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα κεηψζνπλ ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπο εθκεδελίδνληαο ηε ζπαηάιε απφ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία θαη ηε δηαδηθαζία 

δηαλνκήο. Δπηπξνζζέησο, απμάλνπλ ηελ επίγλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο 
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θαη θαζηεξψλνληαη ζηα κάηηα ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, 

δεκηνπξγψληαο κηα ηζρπξή εηθφλα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο (Rondinelli and Vastag, 2000). 

Έλα επηπιένλ φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ, ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ δηελεξγείηαη ν έιεγρνο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο έιεγρνο γηα ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ ΠΓ ησλ νξγαληζκψλ κε ην πξφηππν ISO 14001 δηελεξγείηαη απφ άηνκα πνπ 

δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξγαληζκφ, γεγνλφο πνπ βειηηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, 

θαζψο ηνπο δηαζθαιίδεη γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θάλεη 

ν νξγαληζκφο γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπ επίδνζεο (Kirkpatrick and Pouliot, 

1996). 

Ζ ηζρπξή έκθαζε πνπ δίλεηαη κέζσ ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ πξνηχπνπ γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ 

κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηε ρξήζε ελέξγεηαο θαη πιηθψλ θαη ηελ επηβνιή πνηλψλ θαη πξνζηίκσλ. Μέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο 

φρη κφλν ζηξέθεηαη ε πξνζνρή ζηηο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, αιιά ελδπλακψλεηαη 

θαη ε αίζζεζε ηεο επζχλεο γηα ηε δηαηήξεζε πςειψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ ζε φιν ηνλ 

νξγαληζκφ (Rondinelli and Vastag, 2000). 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο Rezaee θαη Elam (2000), ε εγγξαθή ζην πξφηππν ISO 14000 βνεζά ηηο 

επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ην πειαηνιφγηφ ηνπο θαζψο κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ πειάηεο πνπ 

ζέηνπλ σο πξνυπφζεζε ηελ πηζηνπνίεζε ζην πξφηππν, λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν. 
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2.3.2 Πεπιοπιζμοί 

 

Όπσο γίλεηαη ζαθέο απφ ηα παξαπάλσ, ε πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ ISO 14001 πξνζθέξεη ηφζν 

πιηθά φζν θαη άπια νθέιε ζηνπο νξγαληζκνχο. Ωζηφζν, πθίζηαληαη θαη νξηζκέλνη επηθξηηέο ηνπ 

πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ ψζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο 

ηε βηψζηκε αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδνπλ πσο ελψ ε πηζηνπνίεζε ζπλεπάγεηαη ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ ηηο 

επηβάιινπλ λα επηδηψθνπλ ζπλερή πεξηβαιινληηθή βειηίσζε, σζηφζν θάηη ηέηνην δελ είλαη 

εθηθηφ λα επηβεβαησζεί κέζσ ηεο δηελέξγεηαο ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ (Krut and Gleckman, 

1998). 

Δπηπιένλ, νη Carraro θαη Leveque (1999), ζπκπιεξψλνπλ πσο ην θφζηνο ηεο αλάπηπμεο, 

ηεθκεξίσζεο θαη πηζηνπνίεζεο ελφο ΠΓ, κπνξεί λα απνζαξξχλεη πνιιέο κηθξέο θαη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απφ ην λα ζηξαθνχλ ζηνλ νξγαληζκφ ISO γηα ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο. 

Σέινο, εληχπσζε πξνθαιεί ζηνπο επηθξηηέο ηνπ ISO 14001 ην γεγνλφο πσο δελ πθίζηαηαη ζηηο 

αξρέο ηνπ πξνηχπνπ θάπνηα πξφβιεςε πνπ λα αλαθέξεηαη ζε παχζε ηεο ηζρχνο ηεο 

πηζηνπνίεζεο εθφζνλ ν νξγαληζκφο δελ ιεηηνπξγεί κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπ θαη 

αληηκεησπίδεη κε ραιαξφηεηα ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπ πξαθηηθέο (Rondinelli and Vastag, 2000). 

 

2.4 Σο ππψηςπο ISO 14001 ζηην Δλλάδα 

 

ηελ Διιάδα νη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ πηζηνπνίεζε γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 

ΠΓ ζχκθσλνπ κε ηηο αξρέο ηνπ ISO 14001, κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζε δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηελ παξνρή 

πηζηνπνηήζεσλ. 

Ο πην γλσζηφο νξγαληζκφο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή ηππνπνηήζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηε δηεζλή εηαηξία ISO είλαη ν ΔΛΟΣ (Διιεληθφο 
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Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο). Ο ΔΛΟΣ ηδξχζεθε σο ΝΠΗΓ κε ην Νφκν 372/76 πνπ ςεθίζηεθε 

νκφθσλα απφ ηε Βνπιή ζηηο 10 Ηνπλίνπ ηνπ 1976 θαη απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα έρεη ζπλάςεη 

ζηελέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε φινπο ηνπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θνξείο ηππνπνίεζεο.  

Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΛΟΣ είλαη ε εθπφλεζε θαη δηάδνζε ησλ πξνηχπσλ, ε 

ρνξήγεζε ησλ ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηα πξντφληα, ε πηζηνπνίεζε 

ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, ε εθηέιεζε επηζεσξήζεσλ θαη ε παξνρή εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη ηηο ζπλαθείο κε απηή δξαζηεξηφηεηεο 

θαζψο θαη ηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο (www.iso.org). 

Όζνλ αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ν ΔΛΟΣ παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα 

λα πηζηνπνηεζνχλ ηφζν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ ISO 14001 φζν θαη κε ην πξφηππν ηνπ 

EMAS. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ (www.elot.gr), ην 

πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 14001 είλαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν παγθνζκίσο πξφηππν 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ην νπνίν ζέηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ΠΓ. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ ελδηαθέξεηαη λα 

βειηηψζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Δπηπξνζζέησο, έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε άιια πξφηππα 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, φπσο ην ΔΛΟΣ EN ISO 9001, κε ζθνπφ ηε δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζε έλα εληαίν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. 

Ζ δηεξγαζία ηεο πηζηνπνίεζεο κέζσ ηνπ ΔΛΟΣ γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα βήκαηα (Δηθφλα 2.2): 

http://www.iso.org/
http://www.elot.gr/


ΠΠξξφφηηππππαα  ππζζηηεεκκάάηησσλλ  ΠΠεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθήήοο  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεεοο  ––  IISSOO  1144000011  

ππζζηηήήκκααηηαα  ΠΠεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθήήοο  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεεοο      28 

 

Δικψνα 2.2: Βήμαηα για ηην Δθαπμογή ηος ISO 14000 (www.elot.gr) 

 

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηεξγαζίαο είλαη ε ρνξήγεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο 

πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ε απνλνκή ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο, σο 

επηβεβαίσζε ηεο εθαξκνγήο απφ ηνλ πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκφ ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη 

αμηφπηζηνπ ΠΓ (www.elot.gr). 

Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιήςε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14001, 

δελ είλαη ζηαζεξφ γηα θάζε επηρείξεζε, αιιά εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ πνπ 

απηή απαζρνιεί θαη ρσξίδεηαη ζε αξρηθφ θφζηνο, εηήζην θφζηνο θαη θφζηνο επηζεψξεζεο. 

χκθσλα κε ην Γεληθφ Καλνληζκφ Αμηνιφγεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ΠΓ ηνπ ΔΛΟΣ (2010), ην 

αξρηθφ θφζηνο, πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ζηνλ ΔΛΟΣ καδί κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα 

αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ ΠΓ ηεο επηρείξεζεο, θπκαίλεηαη απφ 880€ (γηα επηρεηξήζεηο 

πνπ απαζρνινχλ κέρξη 10 ππαιιήινπο), έσο 2641€ (γηα επηρεηξήζεηο ην πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ 

http://www.elot.gr/
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ππεξβαίλεη ηα 500 άηνκα). Σν εηήζην θφζηνο, θαηαβάιιεηαη κία θνξά ην ρξφλν γηα ηξία έηε θαη 

θπκαίλεηαη απφ 440€ έσο 1467€ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ππαιιήισλ πνπ εξγάδεηαη ζε θάζε νξγαληζκφ. Σέινο, ην θφζηνο επηζεψξεζεο απνηειείηαη απφ 

ην θφζηνο πξνεηνηκαζίαο επηζεψξεζεο (352€), ην θφζηνο αλζξσπνεκεξψλ ησλ επηζεσξεηψλ 

(ζπληνληζηήο:205€, επηζεσξεηήο: 147€) θαη ην θφζηνο δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη κεηαθίλεζεο 

ησλ επηζεσξεηψλ (73€/επηζεσξεηή/εκέξα επηζεψξεζεο). 

2.5 Πεπίλητη Δνψηηηαρ 

 

Απφ ην 1996, φηαλ ην πξφηππν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001 παξνπζηάζηεθε γηα 

πξψηε θνξά, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πηζηνπνηήζεθαλ ή δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ιήςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνίεζεο ζπλερψο απμάλεηαη (Lagodimos et al., 2006). Απηφ ην 

γεγνλφο κφλν ηπραίν δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαζψο ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο κέζσ απηήο ηεο πηζηνπνίεζεο είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά, φπσο ε βειηίσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ηνπο επίδνζεο, ε πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ  θαη ε 

δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κε ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη ηελ είζνδν 

ζε λέεο αγνξέο. 

Σα βήκαηα θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νθείινπλ νη νξγαληζκνί λα πιεξνχλ γηα λα ιάβνπλ ηελ 

πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 14001, ιεηηνπξγνχλ σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζέινπλ λα δνκήζνπλ ην ΠΓ ηνπο ζηε ζσζηή βάζε. Άιισζηε γίλεηαη 

ζαθέο απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηελ ελφηεηα, πσο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έλα 

ηέηνην ζχζηεκα απαηηείηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, γεγνλφο πνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, φπσο θαη ηελ επίδεημε 

ζπλέπεηαο. 

Αθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηείλνπλ ζε νινέλα θαη 

κεγαιχηεξν βαζκφ λα πηνζεηνχλ ΠΓ πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 14001, αληηιακβαλφκελεο ηα 



ΠΠξξφφηηππππαα  ππζζηηεεκκάάηησσλλ  ΠΠεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθήήοο  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεεοο  ––  IISSOO  1144000011  

ππζζηηήήκκααηηαα  ΠΠεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθήήοο  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεεοο      30 

πξνηεξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ απηή ηνπο ηελ ελέξγεηα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

ζε δηεζλέο επίπεδν. Ο δεκφζηνο νξγαληζκφο ΔΛΟΣ πνπ παξνπζηάζηεθε ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο, 

απνηειεί έλα απφ ηα παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη 

παξέρνπλ πηζηνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 14001. 
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3. Ππψηςπα ςζηημάηυν Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ – EMAS 

 

3.1 Σο Δςπυπαφκψ Ππψηςπο Οικολογικήρ Γιασείπιζηρ και Δλέγσος (EMAS) 

 

3.1.1 Οπιζμψρ 

 

Σν EMAS (European Eco-Management and Audit Scheme), είλαη έλα εζεινληηθφ ζχζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ππφ ην νπνίν νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ, λα 

δηαρεηξίδνληαη θαη λα επηδηψθνπλ ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο επίδνζεο (Milieu 

Ltd. and RPA Ltd, 2009). Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ππνρξενχληαη λα αλαπηχζζνπλ θαη 

λα εθαξκφδνπλ έλα ΠΓ ην νπνίν ζχκθσλα κε ην EMAS II νξίδεηαη σο «ην ηκήκα ηνπ 

γεληθφηεξνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ, ηηο επζχλεο, ηηο πξαθηηθέο, ηηο δηεξγαζίεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηνπο πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή, ηελ επίηεπμε, ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο». 

Ζ ζπκκεηνρή ζην EMAS είλαη αλνηρηή γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

νπνηνλδήπνηε ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Ο θαλνληζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο βξίζθεη εθαξκνγή θαη 

ζηα 27 θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηα ηξία θξάηε-κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπξσπατθήο δψλεο (Ννξβεγία, Ηζιαλδία θαη Ληρηελζηάηλ) θαζψο θαη ζηηο ππνςήθηεο ππφ έληαμε 

ρψξεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην λέν EMAS III, κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ πηζηνπνίεζε θαη 

νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζε ρψξεο εθηφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ, εθφζνλ απεπζχλνπλ ην αίηεκά 

ηνπο ζην αξκφδην φξγαλν ελφο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(www.ec.europa.eu). 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε γηα ηα «Οθέιε θαη ην Κφζηνο ηνπ EMAS ζηνπο Δγγεγξακκέλνπο 

Οξγαληζκνχο» (2009), ηα ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε επίδνζε, ε 
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δηαθάλεηα θαη ε αμηνπηζηία, ελψ ν βαζηθφο ηνπ ζηφρνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα βειηηψζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο επίδνζε, απαηηψληαο απφ απηνχο λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηπηψζεηο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ζηαδηαθή κείσζή 

ηνπο. Ζ δηαθάλεηα επηηπγράλεηαη κεξηθψο κέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο δήισζεο πνπ παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζην θνηλφ ηφζν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επίπησζε φζν θαη ηελ επίδνζε ησλ 

νξγαληζκψλ θαη κεξηθψο κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΠΓ. Δπηπιένλ, ζην ζχζηεκα νη δηαδηθαζίεο εγγξαθήο θαη πηζηνπνίεζεο είλαη αλεμάξηεηεο, 

γεγνλφο πνπ παξέρεη αμηνπηζηία ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο ησλ νξγαληζκψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. 

Σν EMAS απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ζρεηηθνχο κε ην πεξηβάιινλ 

θαλνληζκνχο, ρσξίο λα ππαγνξεχεη ηνπο κεραληζκνχο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Αληηζέησο, πξνζθέξεη κηα επέιηθηε πξνζέγγηζε ζηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, 

επηηξέπνληαο ζηνπο νξγαληζκνχο λα εθηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα ζέηνπλ νη ίδηνη ηνπο 

ζηφρνπο γηα ηε βειηίσζή ηνπο. Ζ επηηπρία ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ε εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ επηρείξεζε, νδεγεί ζηελ πηζηνπνίεζή ηεο (Heinelt and 

Smith, 2003). Με ην πέξαο ηεο εγγξαθήο, ν νξγαληζκφο δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην ινγφηππν 

ηνπ EMAS γηα ηε δηαθήκηζή ηνπ, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα ην ηππψζεη ζηα πξντφληα ηνπ, θαζψο 

ε επίδνζε ησλ ηειεπηαίσλ δελ ππφθεηηαη ζε ιεπηνκεξή έιεγρν απφ ην ζχζηεκα (Heinelt and 

Smith, 2003). 

3.1.2 Ιζηοπικά ηοισεία 

 

Ο Δπξσπατθφο Καλνληζκφο No 1836/93 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ Κνηλνηηθνχ πζηήκαηνο 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη Οηθνινγηθνχ Διέγρνπ (EMAS), πηνζεηήζεθε ην 1993 σο έλα 

λέν βήκα πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ Κνηλνηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε βηψζηκε 
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αλάπηπμε (Milieu Ltd. and RPA Ltd, 2009). χκθσλα κε ηνλ Wenk (2005), o θαλνληζκφο απηφο 

ζηφρεπε ζηελ επίηεπμε ηξηψλ ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ θαη ζηφρσλ: 

 ζηελ πξφιεςε, κείσζε θαη θαηά ην δπλαηφλ εμάιεηςε ηεο ξχπαλζεο, 

 ζηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ θαη 

 ζηε ρξήζε «θαζαξψλ» ή «θαζαξφηεξσλ» ηερλνινγηψλ. 

Σν πξφγξακκα ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ζε ηζρχ ηνλ Απξίιην ηνπ 1995, ελζαξξχλνληαο ηελ 

εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ νξγαληζκψλ ζε απηφ. Αξρηθά επηηξεπφηαλ ε εθαξκνγή ηνπ κφλν απφ 

νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαλ κε βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, νη επηρεηξήζεηο 

πνπ κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ EMAS έπξεπε λα αλήθνπλ ζε έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο ηεο αγνξάο: εμφξπμε θαη ιαηφκεζε ελεξγεηαθψλ πιηθψλ, παξαζθεπή 

πξντφλησλ δηαηξνθήο, πνηψλ θαη εηδψλ θαπλνχ, παξαγσγή εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο, 

δέξκαηνο, μχινπ θαη ραξηηνχ, παξαγσγή νπηάλζξαθα, πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ θαη 

ππξεληθψλ θαπζίκσλ, παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ, παξαγσγή ηαηξηθψλ θαη 

νπηηθψλ νξγάλσλ θαη παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αεξίνπ θαη αηκνχ (Wenk, 2005). 

χκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ θαλνληζκνχ 1836/93, ην πξφγξακκα δελ ζα έπξεπε λα 

επαλεμεηαζηεί πξηλ ην πέξαο 5 εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Αθνινχζσο, ην 2001, ε 

λνκνζεζία αλαζεσξήζεθε, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ηνπ Καλνληζκνχ 761/2001, 

δειαδή ηνπ EMAS II. Οη βαζηθέο αλαζεσξήζεηο, ζρεηίδνληαλ κε ηελ επέθηαζε εθαξκνγήο ηνπ 

EMAS ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, μεθίλεζε ε ρξήζε ηνπ ινγφηππνπ ηνπ 

EMAS, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηξεπφηαλ ζε φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο νξγαληζκνχο ε 

δεκνζίεπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα (Milieu Ltd. and RPA Ltd, 2009). 

Ζ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ EMAS ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010. χκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ  No 1221/2009 (EMAS III), ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο εθαξκνζηκφηεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε αχμεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ EMAS III δίλεηαη ε 
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δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

λα εγγξαθνχλ ζην πξφγξακκα (www.ec.europa.eu). 

3.1.3 Βήμαηα για ηην Δθαπμογή ηος EMAS 

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην Πεξηβάιινλ, 

ππξήλαο ηνπ ζρεδίνπ EMAS είλαη ν ιεγφκελνο «θχθινο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο» ή «θχθινο 

PDCA» (plan, do, check, act). Σα ζηνηρεία ηνπ θχθινπ απηνχ παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν 

δηάγξακκα (Δηθφλα 3.1): 

 

 

Δικψνα 3.1: Κωκλορ PDCA (www.ec.europa.eu) 

 

Βάζεη απηνχ ηνπ δηαγξάκκαηνο, δνκνχληαη ηα 8 βήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεζνχλ 

γηα λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε δηαδηθαζία εγγξαθήο γηα θάζε ελδηαθεξφκελν νξγαληζκφ. Σα 

βήκαηα απηά αλαιχνληαη σο εμήο (www.ec.europa.eu): 

Βήκα 1: Αλάπηπμε Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο. 

Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή είλαη έλα έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο 

αξρέο δξάζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν θεληξηθά ζηνηρεία: ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζρεηηθνχο 

πεξηβαιινληηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηε δέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε. 

http://www.ec.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/
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Βήκα 2: Γηελέξγεηα Πεξηβαιινληηθήο Αλαζθφπεζεο. 

Ζ πεξηβαιινληηθή αλαζθφπεζε απνηειεί κηα πξψηε πεξηεθηηθή αλάιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν απνηέιεζκα απηήο, είλαη 

κηα έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζε πξψησλ πιψλ 

θαη ελέξγεηαο θαζψο θαη ηελ παξαγσγή απνβιήησλ, επηπιένλ φκσο παξέρεη πιεξνθφξεζε θαη 

γηα ηηο έκκεζεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη πξνζδηνξίδεη ηηο δνκέο δηαρείξηζεο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ απηέο νη 

επηπηψζεηο λα ηεζνχλ ππφ έιεγρν. Ο ζηφρνο ηεο πξψηεο απηήο αλαζθφπεζεο είλαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη πην ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, νη νπνίεο ζα ηεζνχλ σο νξφζεκν 

γηα ηε κέηξεζε ηεο κειινληηθήο επηηπρίαο ηεο κείσζήο ηνπο. 

Βήκα 3: Αλάπηπμε Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Σν πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα κεηαθξάδεη ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο πνπ έρνπλ ηεζεί κέζσ ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζε ζηφρνπο, θαζνξίδνληαο ζπγθεθξηκέλα κέηξα, ρξνληθά πιαίζηα θαη 

αξκνδηφηεηεο θαη πξνζδηνξίδνληαο ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 

Βήκα 4: Καζηέξσζε ελφο ΠΓ. 

Σν ΠΓ ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη λα βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή 

αλαζθφπεζε. Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ, ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

λα θαζνξηζηνχλ νη αξκνδηφηεηεο θαη λα αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη 

παξαθνινχζεζεο. 

Βήκα 5: Γηελέξγεηα Δζσηεξηθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Διέγρνπ. 

Ο πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ βάζεη ησλ ζηφρσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα. πγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ ειέγρνπ, ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα κεηξήζεη ζε πνην βαζκφ νη εξγαδφκελνί ηεο αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ 

ΠΓ θαη λα εληνπίζεη αλ ην ΠΓ πνπ εθαξκφδεη είλαη ηθαλφ λα νδεγήζεη ζε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζην πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα. Δπηπιένλ, νη έιεγρνη ζα πξέπεη λα 
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δηελεξγνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο λα κειεηψληαη έηζη ψζηε 

λα πξνηείλνληαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ζπλερή βειηίσζε. 

Βήκα 6: Γηελέξγεηα κηαο αθφκε Πεξηβαιινληηθήο Αλαζθφπεζεο. 

Ζ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα κφλν εθφζνλ ην 

ζχζηεκα γίλεηαη δηαξθψο θαη πην απνηειεζκαηηθφ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε αλψηεξε 

δηνίθεζε ζα πξέπεη λα δηνξζψλεη ηα ιάζε πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ ηεο θαη 

λα επηθαηξνπνηεί ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ηεο ζηφρνπο. 

Βήκα 7: Αλάπηπμε Πεξηβαιινληηθήο Γήισζεο. 

Ζ πεξηβαιινληηθήο δήισζε απνηειεί έλα ζπλνπηηθφ έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζε φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπ νξγαληζκνχ. ε απηφ ην έγγξαθν ε επηρείξεζε πεξηγξάθεη φιεο ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ηεο πξνζπάζεηεο θαη επηηπρίεο θαη παξνπζηάδεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο 

επίδνζε. 

Βήκα 8: Λήςε Δπηθχξσζεο θαη Δγγξαθή. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ βεκάησλ, έλαο αλεμάξηεηνο ειεγθηήο 

πηζηνπνηεί φηη ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ην ΠΓ, νη πεξηβαιινληηθνί έιεγρνη θαη ε 

πεξηβαιινληηθή δήισζε ηνπ νξγαληζκνχ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη ην EMAS. 

Ζ επηθπξσκέλε δήισζε, ζηέιλεηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

δεκνζηνπνηείηαη. Απφ εθείλν ην ζεκείν, ε επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην 

ινγφηππν ηνπ EMAS.  
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3.2 2 Οθέλη και Πεπιοπιζμοί απψ ηην Δθαπμογή ΠΓ Πιζηοποιημένος καηά 

EMAS 

 

3.2.1 Οθέλη 

 

Ζ θαηαγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνθνκίδνπλ νη νξγαληζκνί απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

EMAS είλαη δχζθνιε γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο: 

 Πξψηνλ, ε εηεξνγέλεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θαζηζηά κε 

ξεαιηζηηθή ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο άιια νθέιε απνθνκίδεη κηα δεκφζηα ππεξεζία 

θαη άιια κηα εκπνξηθή επηρείξεζε (Milieu Ltd. and RPA Ltd, 2009). 

 Γεχηεξνλ, ηα άπια νθέιε, φπσο ην επίπεδν δέζκεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε κείσζε ηνπ ξίζθνπ 

θαη ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ θαη λα εμηζσζνχλ κε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο (Milieu Ltd. and RPA Ltd, 2009). 

Παξφια απηά, πνιιέο κειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζε κηα ζεηξά νθειψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ εγγξαθεί ζην EMAS. Σα νθέιε απηά, φπσο θαηαγξάθνληαη ζηελ επίζεκε έθζεζε γηα ηα 

«Οθέιε θαη ην Κφζηνο ηνπ EMAS ζηνπο Δγγεγξακκέλνπο Οξγαληζκνχο» (2009), είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Μείσζε ηνπ Κφζηνπο γηα ηνπο Πφξνπο θαη ηε Γηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ. 

Ζ εθαξκνγή ελφο ΠΓ επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο επθαηξίεο γηα ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο πξψησλ πιψλ θαη 

ελέξγεηαο. πλέπεηα ηεο κείσζεο ζηελ θαηαλάισζε απηψλ, ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε κία έξεπλα ηεο εηαηξίαο ENDs (2006) ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην EMAS ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, πεξηζζφηεξν απφ ην 

60% απηψλ ζεσξεί ηε κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ησλ πφξσλ θαη ζπλεπψο ηε κείσζε ησλ 

εμφδσλ, σο ην κεγαιχηεξν φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όζνλ 

αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε κείσζε ζην θφζηνο πξνθχπηεη απφ ηελ 
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πηνζέηεζε νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ζηε κείσζε 

θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο (EURO-EMAS, 2001). 

2. Ννκνζεηηθέο Διαθξχλζεηο. 

Ζ παξνρή λνκνζεηηθψλ ειαθξχλζεσλ ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην EMAS 

γίλεηαη θαηά ηελ θξίζε ησλ αξρψλ ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη 

ζηαζεξή ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, απηέο νη 

ειαθξχλζεηο παξέρνληαη ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αθνξνχλ ζε κείσζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ ειέγρσλ (Milieu Ltd. and RPA Ltd, 2009). 

3. Διαρηζηνπνίεζε ηνπ Κηλδχλνπ. 

Καζψο νη επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ζε ελδειερή αμηνιφγεζε, είλαη ζε ζέζε 

λα κεηψζνπλ ηα αληίζηνηρα επίπεδα θηλδχλνπ. Ζ απνηειεζκαηηθή ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 

κπνξεί λα απνθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε απμάλνληαο ηελ εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, δειαδή ηνπο επελδπηέο, ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (Milieu Ltd. and RPA Ltd, 2009). 

4. Βειηίσζε ησλ ρέζεσλ αλάκεζα ζηα Δλδηαθεξφκελα Μέξε ζην Δζσηεξηθφ ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ. 

Ζ εγγξαθή ζην EMAS κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ ζε έλαλ 

νξγαληζκφ, δειαδή ηε ζρέζε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε (εθφζνλ ν 

νξγαληζκφο απνηειεί ζπγαηξηθή άιιεο εηαηξίαο). Ωο επηπιένλ πιενλέθηεκα απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ EMAS αλαθέξεηαη ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε επαηζζεηνπνίεζή ηνπ 

ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο (Hillary, 2004). 

5. Βειηίσζε ησλ ρέζεσλ κε ηα Δλδηαθεξφκελα Μέξε ζην Δμσηεξηθφ ησλ Δπηρεηξήζεσλ. 

Σν EMAS κπνξεί επίζεο λα θαλεί σθέιηκν φζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ελφο 

νξγαληζκνχ κε ηνπο εμσηεξηθνχο ηνπ ζπλεξγάηεο. ε απηνχο ηνπο ζπλεξγάηεο πεξηιακβάλνληαη 

νη ξπζκηζηηθέο αξρέο, αιιά θαη νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε απηέο 
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ηηο νκάδεο ζπλεξγαηψλ, νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ (Milieu Ltd. and RPA 

Ltd, 2009). 

6. Αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα. 

Ζ αξρηθή ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ EMAS βαζηδφηαλ ζην γεγνλφο φηη ν έληνλνο αληαγσληζκφο 

ζα ελζάξξπλε πνιιέο επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα γηα λα απμήζνπλ ηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζηηο «πξάζηλεο» αγνξέο (Wenk, 2005). Σν λέν ινγφηππν ηνπ EMAS θαη ε 

πηζηνπνηεκέλε πεξηβαιινληηθή δήισζε ιεηηνπξγνχλ σο απφδεημε ηεο εθαξκνγήο ελφο πγηνχο 

ΠΓ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο ελέξγεηεο πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Άιισζηε, ην EMAS πξνσζείηαη 

κε ην επηρείξεκα φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ νξγαληζκνί κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ αχμεζε ζην 

κεξίδην αγνξάο ησλ πξντφλησλ ηνπο (Milieu Ltd. and RPA Ltd, 2009). 

7. Δπίηεπμε πκκφξθσζεο κε ηνπο Καλνληζκνχο. 

Σν EMAS παξέρεη ζεκαληηθά νθέιε φζνλ αθνξά ζηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο. Ωο 

ζπνπδαηφηεξα απφ απηά αλαθέξνληαη ε κεγαιχηεξε επίγλσζε ησλ θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ, ε 

θαιχηεξε ζπκκφξθσζε θαη ν νξζφηεξνο ζρεδηαζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία (Milieu Ltd. and RPA Ltd, 2009). 

8. Οθέιε γηα ην Πεξηβάιινλ. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη, απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, ην EMAS απνδεδεηγκέλα δεκηνπξγεί 

ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο κε ηε κνξθή ηεο βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο κε ηε λνκνζεζία, νδεγψληαο ζηε κείσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηηο εγγεγξακκέλεο επηρεηξήζεηο (Milieu Ltd. and RPA Ltd, 

2009). 
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3.2.2 Πεπιοπιζμοί 

 

Όπσο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ISO 14001, ε εγγξαθή ζην EMAS δελ ζπλεπάγεηαη κφλν 

νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Σα εκπφδηα κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπεο νη ηειεπηαίεο, 

επεξεάδνπλ είηε ηελ ηθαλφηεηα εγγξαθήο ηνπο ζην πξφγξακκα, είηε ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε 

εθαξκνγή απηνχ ζην πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά. 

3.2.2.1 Δζυηεπικοί Πεπιοπιζμοί 

 

ηνπο εζσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο πεξηιακβάλεηαη έλα επξχ θάζκα νξγαλσηηθψλ παξαγφλησλ, 

φπσο ε έιιεηςε πφξσλ, νη δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε θαη αληίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο EMAS 

θαη ε νξγαλσηηθή θνπιηνχξα. Πην αλαιπηηθά, ηα βαζηθά νξγαλσηηθά εκπφδηα θαηά ηελ εγγξαθή 

ζην EMAS γηα ηνπο νξγαληζκνχο είλαη ε έιιεηςε επαξθψλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ε δπζθνιία 

παξαθίλεζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην πξφγξακκα (Milieu Ltd. and RPA Ltd, 2009). 

Δπηπιένλ, δπζθνιίεο πξνθαιεί θαη ε θπξηαξρία μέλσλ ζπκβνχισλ ζηελ παξνρή βνήζεηαο θαη 

ζηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ, θαζψο δεηνχλ πςειέο ακνηβέο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο πξνυπνζέηεη 

ηελ αλάγθε κεηάθξαζεο γηα λα κπνξεί λα γίλεη ην πξφγξακκα θαηαλνεηφ απφ φινπο (Meima and 

Starkey, 2000). 

3.2.2.2 Δξυηεπικοί Πεπιοπιζμοί 

 

ηνπο εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο φπσο ην θφζηνο ηεο εθαξκνγήο, 

ε έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θξάηνπο-κέινπο ζην νπνίν 

αλήθεη ε επηρείξεζε, εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε δηαδηθαζία 

εγγξαθήο θαη πηζηνπνίεζεο θαη ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο, απφ κέξνπο ηεο αγνξάο, ηνπ ινγφηππνπ 

ηνπ EMAS (Milieu Ltd. and RPA Ltd, 2009). 
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Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εγγξαθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάζεζεο ρξφλνπ θαη ηεο 

πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη, θξίλεηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην (Escapa Gonzales, 2004). 

Σν γεγνλφο απηφ αθνξά θπξίσο ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαζψο εθείλεο κπνξνχλ λα 

δηαζέζνπλ ηνπο ιηγφηεξνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο (Hillary, 2000). Δπηπιένλ, δηφγθσζε ηνπ 

θφζηνπο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλάγθε πξνβνιήο ηεο εγγξαθήο ζην EMAS, θαζψο ε 

ελεκέξσζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηα ην πξφγξακκα είλαη ειάρηζηε (Milieu Ltd. and 

RPA Ltd, 2009). 

3.3 Σο EMAS ζηην Δλλάδα 

 

Καζψο ην EMAS απνηειεί νξγαληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε, νθείινπλ λα απεπζπλζνχλ ζην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ). χκθσλα κε ην ηειεπηαίν, ζε 

πεξίπησζε πνπ έλαο νξγαληζκφο ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζην ζχζηεκα EMAS, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα (Δηθφλα 

3.2). 

 



ΠΠξξφφηηππππαα  ππζζηηεεκκάάηησσλλ  ΠΠεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθήήοο  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεεοο  --  EEMMAASS  

ππζζηηήήκκααηηαα  ΠΠεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθήήοο  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεεοο      42 

 

Δικψνα 3.2: Βήμαηα για εγγπαθή ζηο EMAS (www.ypeka.gr) 

 

Σέινο, ε ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα επηβεβαηψλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ινγφηππνπ ηνπ EMAS. 

Πξέπεη λα γίλεηαη ζαθέο φηη ε επαιήζεπζε θαηά EMAS δελ αθνξά ηηο ηδηφηεηεο θάπνηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί έλαο 

νξγαληζκφο (ή έλαο ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο δξαζηεξηνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ) θαηά ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ή παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ (www.ypeka.gr). Απηφο είλαη 

θαη ν ιφγνο πνπ ην ινγφηππν ηνπ EMAS δελ ρξεζηκνπνηείηαη πάλσ ζε πξντφληα, παξά κφλν ζε 

έγγξαθα, επηζηνιφραξηα, εθδφζεηο, δηαθεκίζεηο ή επηγξαθέο ελφο θαηαρσξεκέλνπ νξγαληζκνχ. 

Δπηπιένλ, ε πεξηβαιινληηθή δήισζε θάζε επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζχζηεκα είλαη 

δηαζέζηκε ζην θνηλφ  θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, έρεη επηθπξσζεί απφ αλεμάξηεην 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα επαιήζεπζεο ηνπ ΔMAS θαη παξέρεη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ, ην πεξηβαιινληηθφ ηνπ πξφγξακκα θαη 

ην ΠΓ πνπ εθαξκφδεη (www.ypeka.gr). 

 

http://www.ypeka.gr/
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3.3.1 Φοπείρ σεηικοί με ηην Δθαπμογή ηος EMAS ζηην Δλλάδα 

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (www.ypeka.gr), γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ EMAS ζηελ Διιάδα, 

έρνπλ ζπζηαζεί νη αθφινπζνη θνξείο, φπσο νξίδεηαη θαη ζην θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

1221/2009: 

1. Αξκφδηνο Φνξέαο γηα ηελ Καηνρχξσζε ησλ Οξγαληζκψλ ζην EMAS. 

Ζ επηηξνπή EMAS είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ νξγαληζκψλ ζην θνηλνηηθφ 

ζχζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ EMAS. Απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέιε εθ ησλ 

νπνίσλ ηα ηξία είλαη απφ ην ΤΠΔΚΑ θαη έλα κέινο απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Ο αξκφδηνο απηφο θνξέαο, κεηαμχ άιισλ: 

 Διέγρεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαρψξεζεο ησλ θαηαρσξεκέλσλ ή ππφ θαηαρψξεζε νξγαληζκψλ 

ζην Μεηξψν ΔMAS θαη εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ ΠΔΚΑ ηελ θαηαρψξεζε, δηαγξαθή ή 

αλαζηνιή ηεο θαηαρψξεζεο ησλ νξγαληζκψλ θαη ηε ρνξήγεζε ινγνηχπνπ. 

 Γηαηεξεί θαη ελεκεξψλεη ην κεηξψν ησλ νξγαληζκψλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην EMAS 

θαη ην αλαθνηλψλεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 Δηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ειέγρσλ, κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο 

ππνζηήξημεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ νξγαληζκψλ ζην EMAS. 

 Παξαθνινπζεί ηηο θνηλνηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ Αξκνδίσλ Φνξέσλ θαη ηεο Ννκνζεηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΔΜΑS. 

2. Φνξέαο Γηαπίζηεπζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπαιεζεπηψλ. 

Σε δηαπίζηεπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επαιεζεπηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1221/2009, 

έρεη αλαιάβεη ζηελ Διιάδα ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ.. 
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3.3.2 Η ςμμεηοσή ηυν Δλληνικϊν Δπισειπήζευν ζηο EMAS και ηο Κψζηορ ηηρ 

Δγγπαθήρ ζηο ωζηημα 

 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζε ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ EMAS (Αχγνπζηνο 2011), νη 

νξγαληζκνί πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην θνηλνηηθφ ζχζηεκα είλαη 52 ζηνλ αξηζκφ θαη ζε απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θαη δεκφζηνη θνξείο. Δπηπιένλ, ν αξηζκφο 

ησλ εγγεγξακκέλσλ ρψξσλ δξαζηεξηνηήησλ αλέξρεηαη ζηνπο 951. Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ 

έθζεζε κε ηίηιν «Καηεπζχλζεηο γηα Οξγαλσηηθή Δλφηεηα Καηάιιειε γηα Καηαρψξηζε ζην 

EMAS» ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, σο ρψξνο δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2 θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 761/2001, νξίδεηαη νιφθιεξε ε έθηαζε ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή ζέζε, ππφ ην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ελφο νξγαληζκνχ ν νπνίνο 

θαιχπηεη δξαζηεξηφηεηεο, πξντφληα θαη ππεξεζίεο. ε απηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ 

ππνδνκψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ. 

Όζνλ αθνξά ζην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ EMAS, απηφ κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε εμσηεξηθφ θαη 

εζσηεξηθφ. ην εμσηεξηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεηαη ε θάιπςε ησλ αθφινπζσλ ππνρξεψζεσλ: ε 

ακνηβή ηνπ εμσηεξηθνχ επηζεσξεηή, ηα ηέιε εγγξαθήο θαη νπνηαδήπνηε επηπιένλ εμσηεξηθή 

ππνζηήξημε δερζεί ν νξγαληζκφο απφ ζπκβνχινπο γηα ηελ αξρηθή εμέηαζε, ηνλ έιεγρν, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο (Milieu Ltd. and RPA Ltd, 2009). Σα ηέιε 

εγγξαθήο πνηθίιινπλ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ θαη θπκαίλνληαη απφ 0 κέρξη 1500€. ε 

γεληθέο γξακκέο, ν θαλνληζκφο ηνπ EMAS πξνβιέπεη κεησκέλα ηέιε εγγξαθήο γηα ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα (Milieu 

Ltd. and RPA Ltd, 2009). 

Σν εζσηεξηθφ θφζηνο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν νξγαληζκφο. Σν ζπγθεθξηκέλν θφζηνο απνηειείηαη απφ ην θφζηνο 

πινπνίεζεο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο. Σα ζηνηρεία γηα ην αθξηβέο πνζφ κε ην νπνίν 

επηβαξχλνληαη νη νξγαληζκνί δελ είλαη αθξηβή, θαζψο πθίζηαληαη δηαθπκάλζεηο απηνχ αλάινγα 
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κε ην θξάηνο-κέινο ζην νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε θαη ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Ωζηφζν, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθηηκά φηη νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δαπαλψληαη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο ΠΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ γηα εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο θαη ην 

θφζηνο εγγξαθήο, θπκαίλνληαη θαηά κέζν φξν ζε 10000€ γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

(ιηγφηεξνη απφ 10 ππάιιεινη), 20000€ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο (ιηγφηεξνη απφ 50 ππάιιεινη), 

35000€ γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο (απφ 50 κέρξη 250 ππάιιεινη) θαη 50000€ γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινχλ πάλσ απφ 250 ππαιιήινπο (Milieu Ltd. and RPA Ltd, 2009). 

Καζψο ην πξναλαθεξζέλ θφζηνο κπνξεί λα θαληάδεη δπζβάζηαθην γηα ηνπο νξγαληζκνχο, 

θπξίσο εθείλνπο πνπ αλήθνπλ ζηε κηθξνκεζαία θαηεγνξία, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 

πξνρσξήζεη ζηελ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν πην δηαδεδνκέλν απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα είλαη ην 

πξφγξακκα LIFE+, ην νπνίν έρεη ην ξφιν ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ νξγάλνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE+ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή, ηελ 

επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλνηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη λνκνζεζίαο, 

κέζσ ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ κε επξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία (www.europa.eu).  

3.4 Πεπίλητη Δνψηηηαρ 

 

Σν EMAS απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ φξγαλν άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί πνηέ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Biondi and Frey, 1995). Σν γεγνλφο απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπ, έρεη νδεγήζεη 

ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, φπσο θαηαγξάθεηαη θαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο κειέηεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ρψξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

επηιέγνπλ λα εγγξαθνχλ ζην EMAS, αγγίδνληαο ηνπο 4659 θαη 7934 αληίζηνηρα (κε βάζε ηελ 

ηειεπηαία κέηξεζε ζηηο 31/06/2011- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α). 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 8 βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ζην ζχζηεκα, ηα νπνία θαη πεξηγξάθεθαλ ιεπηνκεξψο ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο, νη 

εγγεγξακκέλνη πιένλ νξγαληζκνί απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα, κεηαμχ άιισλ, λα κεηψζνπλ ην 

θφζηνο γηα ηνπο πφξνπο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, λα επηηχρνπλ λνκνζεηηθέο 

ειαθξχλζεηο, λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλήζσο έξρνληαη 

αληηκέησπνη, λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πξνο φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ έιιεηςε πφξσλ, νη δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε θαη αληίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε 

νξγαλσηηθή θνπιηνχξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ θφζηνο εγγξαθήο θαη ηελ πεξίπησζε 

έιιεηςεο ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θξάηνπο-κέινπο, 

απνηεινχλ ζπλήζσο ηα θπξηφηεξα εκπφδηα κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη νη νξγαληζκνί ζηελ 

πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο ηνπ EMAS. 

Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ επηιέγνπλ λα εγγξαθνχλ ζην πξφγξακκα. Μφλν 10 νξγαληζκνί είραλ 

πηνζεηήζεη ην EMAS ην 2003 (Abeliotis, 2005), ελψ ζήκεξα (2011) ν αξηζκφο ηνπο θηάλεη ηνπο 

52. ηελ αχμεζε απηή ζπκβάιιεη ηφζν ε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο επίγλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ, φζν θαη ε νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ δέρνληαη 

νη ηειεπηαίεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ πξνγξακκάησλ φπσο ην LIFE+. 
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4. Μελέηη Πεπιπηϊζευν και ωγκπιζη ηος ISO 14001 και ηος 

EMAS 

 

4.1 Μελέηη Πεπιπηϊζευν 

 

Σφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα πηζηνπνηήζνπλ ηα 

πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζήο ηνπο είηε θαηά ISO 14001, είηε θαηά EMAS. 

Δπηπιένλ, δελ είλαη ιίγνη θαη νη νξγαληζκνί πνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθνκίζνπλ ηα 

κέγηζηα φζνλ αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο δηαρείξηζε, επηιέγνπλ λα απνθηήζνπλ 

πηζηνπνίεζε θαη ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Πξηλ πξνρσξήζσ ινηπφλ ζηε ζχγθξηζε ηνπ ISO 14001 

κε ην EMAS, ζα παξνπζηάζσ δχν παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία έρεη 

πηζηνπνηήζεη ην ΠΓ ηεο θαηά ISO 14001 (Alumil) θαη ε άιιε είλαη εγγεγξακκέλε ζην ζχζηεκα 

ηνπ EMAS (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο). 

4.1.1 Μελέηη Πεπίπηυζηρ – Alumil 

 

4.1.1.1 Ιζηοπικά ηοισεία 

 

Ζ Alumil είλαη ν κεγαιχηεξνο, πνιπεζληθνχ ραξαθηήξα φκηινο, εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ παξαγσγή πξνθίι αινπκηλίνπ θαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία εμαξηεκάησλ ζπζηεκάησλ 

αινπκηλίνπ. Ηδξχζεθε ην 1988 απφ ηελ νηθνγέλεηα Μπισλά θαη απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 

2300 εξγαδνκέλνπο ζε φιν ηνλ θφζκν, κε παξνπζία ζε 45 ρψξεο, 13 εξγνζηάζηα θαη 26 

ζπγαηξηθέο (www.alumil.com). 

 

 

 

http://www.alumil.com/
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4.1.1.2 Πεπιβαλλονηικψ Ππψγπαμμα και Αποηελέζμαηα 

 

Όπσο καο ελεκεξψλεη ε εηαηξία κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο (www.alumil.com), ζηφρνο 

ηεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο θηιηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ, ε πξφιεςε θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ξχπαλζεο, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θπζηθψλ 

πφξσλ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ, ε αλαδήηεζε θαη  αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ θαη αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο θαη ε κείσζε ζην κηθξφηεξν δπλαηφ βαζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην 

πεξηβάιινλ κέζα απφ ζηφρνπο, πξνζρεδηαζκέλεο θαη νξγαλσκέλεο ελέξγεηεο θαη κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Απφ ην 2002 ε εηαηξία έρεη εγθαηαζηήζεη θαη 

εθαξκφδεη ΠΓ κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ EN ISO 14001:1996 γηα ηα ηκήκαηα 

δηέιαζεο, ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο, βαθήο ζε απνκίκεζε μχινπ, παξαγσγήο ζεξκνκνλσηηθψλ 

πξνθίι θαη ρχηεπζεο αινπκηλίνπ. Δπηπιένλ, ην 2005 πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ, ζχκθσλα κε ηε βειηησκέλε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 14001:2000. 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΠΓ, κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2006, νη ζεκαληηθφηεξεο 

πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηεο εηαηξίαο ήηαλ νη αθφινπζεο (www.alumil.com): 

 Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ ςχμεο ζην ηκήκα ηεο δηέιαζεο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 85% ην 

έηνο 2006 θαη ζε πνζνζηφ 15% ζηα βαθεία ζε ζρέζε κε ην 2004. Ζ εηήζηα εμνηθνλφκεζε λεξνχ, 

σο απνηέιεζκα απηψλ ησλ κεηψζεσλ, άγγημε ηα 80000m
3
.  

 Μείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ησλ βαθείσλ πξνο επεμεξγαζία ζηελ θεληξηθή 

κνλάδα θαζαξηζκνχ ηεο ΒΗ.ΠΔ. θαηά 15%. Ζ κείσζε απηή, εθηφο ησλ ζεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, απέθεξε ζηελ εηαηξία εμνηθνλφκεζε πφξσλ χςνπο πεξίπνπ 40000€ εηεζίσο. 

 Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη πγξαεξίνπ ζην ρπηήξην θαηά 23% θαη 

14% αληίζηνηρα αλά ηφλν παξαγφκελεο πξψηεο χιεο. 

 Δγθαηάζηαζε λένπ εμνπιηζκνχ (απφ ην 2002), ζηελ θάζεηε κνλάδα ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο 

γηα ηε ζπιινγή ησλ fines (ιεπηφθνθθε πνχδξα, αθαηάιιειε γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε), κε 

ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ εηαηξία αιιά θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

http://www.alumil.com/
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Δπηηεχρζεθε κείσζε ησλ fines θαηά 60%, κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε 26 ηφλσλ ιεπθήο 

πνχδξαο εηεζίσο. Σν θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο αλήιζε ζε 75000€. 

 Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ρεκηθψλ θαηά 42%, ζε ζρέζε κε ην 2002, κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζπζηήκαηνο απηφκαηεο ηξνθνδνζίαο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ρεκηθψλ ζην 

ζηάδην ηεο ρεκηθήο πξνεξγαζίαο. 

 Μείσζε θαηά 50% ηεο κέζεο εηήζηαο ζπγθέληξσζεο εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζηα πγξά 

απφβιεηα ησλ βαθείσλ. 

 Αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξψησλ πιψλ, θπζηθψλ πφξσλ, 

ελέξγεηαο θαη εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κέζσ ηεο 

ζπλερφκελεο αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηέιαζε δεπηεξφρπηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ.   

 Δηζαγσγή, εθαξκνγή θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παξαγφκελσλ απνβιήησλ πιηθψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζηψλ. Ζ πνζφηεηα ραξηηνχ πξνο 

αλαθχθισζε ην 2006 ήηαλ θαηά 110% κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην 2003. 

 Δγθαηάζηαζε κεηξεηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη πγξαεξίνπ ζε θαίξηα ζεκεία ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ θαηαλαιψζεσλ. 

 Τινπνίεζε ζεκαληηθψλ βειηηψζεσλ κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο θαη ηελ πξνζηαζία 

ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ,  ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαζαξηζκνχ ησλ κεηξψλ 

δηέιαζεο, ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ησλ βαθείσλ, ζηνπο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο πνπδξψλ θαη ρεκηθψλ θαη παξαγσγήο απηνληζκέλνπ λεξνχ. 

 πκκεηνρή ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο θαη ζχλδεζεο κε ηε 

ζχγρξνλε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ ησλ θηηξίσλ. 

 Παξαθίλεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα κε ηε 

δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ. 
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Όπσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ ηα παξαπάλσ, ε επηινγή ηεο Alumil λα εγθαηαζηήζεη 

ΠΓ ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 14001, απνδείρζεθε κηα πνιχ επσθειήο θίλεζε. 

Μπνξεί ε εηαηξία λα ρξεηάζηεθε αξρηθά λα επσκηζηεί ην θφζηνο ησλ απαξαίηεησλ αιιαγψλ πνπ 

ζα ηεο εμαζθάιηδαλ ηε ιήςε ηεο πηζηνπνίεζήο ηεο, σζηφζν ηειηθά απηέο νη αιιαγέο ήηαλ 

εθείλεο πνπ καθξνπξφζεζκα ηελ νδήγεζαλ ζηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, αιιά θαη ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεψλ ηεο, πνπ ήηαλ θαη ην 

δεηνχκελν. 

4.1.2 Μελέηη Πεπίπηυζηρ- Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ 

 

4.1.2.1 Ιζηοπικά ηοισεία 

 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, ηδξχζεθε ην 1990 θαη  

απνηειεί έλα απφ ηα λεφηεξα ηδξχκαηα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. ηεγάδεηαη ζε έλα 

ζπγθξφηεκα θηηξίσλ πεξίπνπ 40000m
2
 ζην θέληξν ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη απαζρνιεί 

863 εξγαδνκέλνπο (εθπαηδεπηηθνχο θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ), ελψ ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ 

ζπνπδάδνπλ ζε απηφ μεπεξλά ηνπο 15000 (EMAS case studies, 2009). 

4.1.2.2 Πεπιβαλλονηικψ Ππψγπαμμα και Αποηελέζμαηα 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θνηλσλία, ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

ζηφρεπζε ζηελ επίηεπμε πεξηβαιινληηθήο αξηζηείαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο ΠΓ γηα πξψηε 

θνξά ην 2004. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ηνπ παλεπηζηεκίνπ, νη 

πξσηαξρηθνί ζηφρνη απηήο ηεο επίηεπμεο ήηαλ (EMAS case studies, 2009): 

a. Ζ ζπλερήο κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπ επηπηψζεσλ, θπξίσο κέζσ ηεο κείσζεο ζηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο δξαζηεξηνηήησλ αλαθχθισζεο, 
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b. ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηελ 

έξεπλα θαη 

c. ε αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίγλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ (κέζσ 

εηήζησλ ζεκηλαξίσλ), φπσο επίζεο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (κέζσ ηεο δηελέξγεηαο 

πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ πιεξνθφξεζεο απφ νκάδεο εζεινληψλ θνηηεηψλ ζηα ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο). 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο είλαη ην πξψην παλεπηζηήκην ζηελ Διιάδα πνπ εθαξκφδεη ΠΓ. 

Σν πξφγξακκα EMAS επηιέρζεθε θαζψο ζεσξείηαη ην θαιχηεξν εξγαιείν φρη κφλν γηα ηε 

ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο πνπ πξνζθέξεη, αιιά θαη γηαηί πξνσζεί ηε 

δηαθάλεηα θαη ηνλ αλνηρηφ δηάινγν κε ην θνηλφ. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ EMAS δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζην παλεπηζηήκην λα ζπκκεηέρεη ζηελ ελεξγή νκάδα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 

EMAS παλεπηζηεκίσλ ηεο Δπξψπεο, κε ηα νπνία κπνξεί λα αληαιιάζεη ηδέεο θαη λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ (EMAS case studies,2009). Ζ πξψηε 

ρξνληά εγγξαθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζην πξφγξακκα ήηαλ ην 2005. 

Οη βαζηθέο ελέξγεηεο θαη ηα αληίζηνηρα νθέιε ηεο  ηεηξαεηνχο εθαξκνγήο EMAS (2005-2009) 

απφ ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ήηαλ (EMAS case studies, 2009): 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ νθείινληαλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, κέζσ ηεο κείσζεο ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο. Ωο απνηέιεζκα, ηα 

κέηξα απηά πξνζέθεξαλ θαη νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ επηρείξεζε. 

 Ζ βειηίσζε ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο κε ηε ζπλαθφινπζε κείσζε ησλ εξγαηηθψλ 

αηπρεκάησλ. 

 Ζ κείσζε ζηε ρξήζε ησλ πιηθψλ, κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κέζσ ηεο 

αλαθχθισζεο (ραξηηνχ, ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη κπαηαξηψλ). Καη απηή ε 

ελέξγεηα απέθεξε ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε γηα ην παλεπηζηήκην. 
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 Ζ πξνζθνξά πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ ζηνπο θνηηεηέο κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

καζεκάησλ κε πεξηβαιινληηθφ πεξηερφκελν. 

 Ζ βειηίσζε, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή, ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγείηαη απφ ην παλεπηζηήκην κέζσ 

ηεο επέθηαζεο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μέζνπ απηνχ, 

πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξεο επηινγέο γηα δηεζλείο ζπλεξγαζίεο.  

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο φκσο, βξέζεθε αληηκέησπν θαη κε θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα εθαξκφζεη έλα ΠΓ ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ EMAS. πγθεθξηκέλα, 

έπξεπε λα θαηαθέξεη λα μεπεξάζεη ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε γξαθεηνθξαηία θαη λα 

πείζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ γηα ηελ αλάγθε ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ελέξγεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ΠΓ. Δπηπιένλ, φθεηιε λα εμαζθαιίζεη, απφ ηε κία πιεπξά ηνπο απαξαίηεηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη απφ ηελ άιιε ηε ζπλερή θαη νπζηαζηηθή ζηήξημε ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ (EMAS case studies, 2009). 

Μεηά ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ΠΓ θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ηειεπηαίνπ ζην EMAS, νη 

βειηηψζεηο πνπ πέηπρε ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ήηαλ νη αθφινπζεο (EMAS case studies, 

2009): 

 Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ραξηηνχ αλά εξγαδφκελν, απφ 60 θηιά ην 2004 ζε 20 θηιά ην 2008. 

 ηαδηαθή αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο ραξηηνχ, απφ 0 ην 2004 ζε πεξηζζφηεξν απφ 70% ην 

2008. 

 Αλαθχθισζε ζρεδφλ 85% ησλ κειαληψλ απφ ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα θαη ηνπο 

εθηππσηέο. 

 Αλαθχθισζε 563 ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ην 2008, θπξίσο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

εθηππσηψλ. 

 Μείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, παξά ηελ αχμεζε ζηε ρξήζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ, κέζα απφ κηα ζεηξά κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα ζπζηήκαηα ςχμεο, 

ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνχ. 
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Μέζα απφ ηελ παξάζεζε ηεο δηαδξνκήο θαη ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ απφθαζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο λα εθαξκφζεη ΠΓ κέρξη ηελ ηειηθή εγγξαθή ηνπ ηειεπηαίνπ ζην 

EMAS, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ην φθεινο, νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ, πνπ είρε απηή ε 

απφθαζε γηα ην παλεπηζηήκην. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο έλα κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 

απαηηήζεθε γηα ηελ εγγξαθή ηνπ νξγαληζκνχ ζην EMAS, θαιχθζεθε απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ 

φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή απφ ην πξφγξακκα LIFE. 

4.2 ωγκπιζη ηος ISO 14001 και ηος EMAS: Ομοιψηηηερ και Γιαθοπέρ ηυν 

δωο ςζηημάηυν 

 

Μεηά ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηφζν ηνπ ISO 14001 φζν θαη ηνπ EMAS πνπ πξνεγήζεθαλ ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη ηελ παξάζεζε ησλ παξαδεηγκάησλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

εθαξκφζεη κε επηηπρία θάπνην απφ απηά ηα ζπζηήκαηα, γελλάηαη ην εμήο εξψηεκα: Πνηα είλαη ηα 

ζεκεία ζηα νπνία ηα δχν πξφηππα δηαθνξνπνηνχληαη θαη πνηεο νη νκνηφηεηέο ηνπο; Απάληεζε 

ζην εξψηεκα απηφ ζα δνζεί ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί. 

4.2.1 ωγκπιζη ηψσυν και Γομήρ και Πεπιεσομένος ηυν δωο ςζηημάηυν 

 

Σφζν ην ISO 14001 φζν θαη ην EMAS απνηεινχλ πξφηππα πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο, δειαδή εξγαιεία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη 

λα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηα εθαξκφδνπλ λα κεηψζνπλ ηηο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο 

ηνπο επηπηψζεηο κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ελφο ΠΓ. Με άιια ιφγηα, ην ΠΓ 

απηφ απνηειεί ην κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο επίδνζεο. Γηα λα πεηχρνπλ 

απηφ ηνπο ην ζηφρν, ηφζν ην ISO 14001 φζν θαη ην EMAS απαηηνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νξγαληζκνχο ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη ηε δηελέξγεηα πεξηνδηθψλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ειέγρσλ απφ αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο. Ζ ζπκκεηνρή θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα είλαη 
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εζεινληηθή θαη θαλέλα απφ ηα δχν δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηνπο εζληθνχο 

πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο (Freimann and Walther, 2002). 

Καη ηα δχν ζπζηήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ κηα λέα πξνζέγγηζε ζηελ εηαηξηθή πεξηβαιινληηθή 

θξνληίδα. Δζηηάδνπλ ζηε ζσζηή δφκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ειέγρνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

δηαηππψζνπλ πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο θαη λα πξνζαξκφζνπλ φιεο ηνπο ηηο δηαδηθαζίεο ζηελ 

επίηεπμε απηψλ (Freimann and Walther, 2002). 

Σν πξφηππν ISO 14001 βξίζθεη εθαξκνγή ζε φια ηα είδε θαη κεγέζε επηρεηξήζεσλ θαη είλαη 

ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε ρψξαο (Oluoch-Wauna, 2001). Δπηπιένλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

έλαο νξγαληζκφο δηαηεξεί πεξηζζφηεξεο απφ κία ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμεη ηελ εγγξαθή ζην πξφηππν κφλν ελφο εμ απηψλ θαη φρη απαξαίηεηα ηεο επηρείξεζεο σο 

ζχλνιν (Oluoch-Wauna, 2001).  Όζνλ αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ην ISO 14001 

επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα απνθαζίδνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο απηή ζα πεξηιακβάλεη 

(Morrow and Rondinelli, 2002) θαη δελ ηνπο ππνρξεψλεη λα ηε δεκνζηεχζνπλ (Freimann and 

Walther, 2002). Καηά ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ απφ έλαλ νξγαληζκφ δελ ππφθεηηαη 

ζηνπο θαλφλεο ηεο δηαθάλεηαο. χκθσλα κε ηνλ Oluoch-Wauna (2001), ην πξφηππν δελ 

ππαγνξεχεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ  πεξηβαιινληηθή επίδνζε, αιιά απαηηεί 

δέζκεπζε κέζσ ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηε λνκνζεζία θαη ζπλερή βειηίσζε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην EMAS βξίζθεη εθαξκνγή ζε φια ηα είδε θαη κεγέζε επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο φκσο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αξρηθά ην ζχζηεκα απηφ 

είρε ζρεδηαζηεί γηα λα πηνζεηείηαη απφ επηρεηξήζεηο ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ, ζηε ζπλέρεηα 

φκσο κε ην EMAS II απηφ άιιαμε, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ πιένλ δηθαίσκα εγγξαθήο 

επηρεηξήζεηο θάζε είδνπο. Ζ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην EMAS III, δίλεη ηψξα ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζχζηεκα θαη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, αξθεί λα ιάβνπλ ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απφ ην αξκφδην φξγαλν ελφο απφ 

ηα θξάηε-κέιε απηήο. 
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Βάζε ησλ αξρψλ ηνπ EMAS, έλαο νξγαληζκφο γηα λα απνθηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε 

νθείιεη λα εθαξκφδεη ην ΠΓ ζην ζχλνιφ ηνπ θαη φρη κφλν ζε θάπνηα απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο 

κνλάδεο ηνπ, φπσο ηζρχεη ζην ISO 14001. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ κνληέινπ 

EMAS, θάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα ιάβεη ηελ πηζηνπνίεζε νθείιεη λα δεκνζηεχεη ηελ 

πεξηβαιινληηθή ηεο πνιηηηθή (ζε αληίζεζε κε ην ISO 14001), ψζηε λα κπνξεί ην θνηλφ λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηηο δξάζεηο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηεο δεζκεχζεηο (Ruzevicius, 2009). 

πλνιηθά νη απαηηήζεηο γηα εγγξαθή ζην EMAS είλαη πςειφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο ηνπ 

ISO 14001, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί (Δηθφλα 4.1). 

 

 

Δικψνα 4.1: ωγκπιζη ηυν απαιηήζευν για εγγπαθή ζηο ISO 14001 και ηο EMAS 

(www.ec.europa.eu) 

 

Οη ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο νξγαληζκνχο κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ EMAS 

είλαη νη εμήο (Ruzevicius, 2009): 

 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ. 

 Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ. 
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 Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζηφρσλ. 

 Οη πξνκεζεπηέο θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πξέπεη επίζεο λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

 Ο πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξία ρξφληα. 

 πλίζηαηαη ε ρξήζε δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

 Ο νξγαληζκφο ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ δήισζε. 

Παξφια απηά, θαη ηα δχν πξφηππα είλαη «αλνηρηά» φζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο νη 

ρξήζηεο θαη φρη ηα πξφηππα είλαη εθείλνη πνπ ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέινπλ λα πεηχρνπλ κε 

ηε βνήζεηα ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ΠΓ (Freimann and Walther, 2002). 

Σφζν ην ISO 14001 φζν θαη ην EMAS, παξέρνπλ ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηνλίδνπλ φηη νη νξγαληζκνί νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο, βάζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ θαη λα 

πξνρσξνχλ ζηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ 

αλαγθψλ (Iraldo et al., 2009). 

Σέινο, αλάκεζα ζηα δχν πξφηππα παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηε δηαρείξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ 

αδπλακίαο ησλ εγγεγξακκέλσλ επηρεηξήζεσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ζπζηεκάησλ. Ζ εγγξαθή ζην EMAS κπνξεί λα αθπξσζεί, ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε 

δελ θαηαθέξεη λα ππνβάιιεη επηθπξσκέλε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηέιε εγγξαθήο ζην 

αξκφδην φξγαλν ηνπ θξάηνπο-κέινπο ζην νπνίν αλήθεη, κέζα ζε δηάζηεκα 3 κελψλ απφ ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αξκφδην φξγαλν 

ζεσξήζεη πσο ν νξγαληζκφο δελ ηεξεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(Oluoch-Wauna, 2001).  Αληηζέησο, ζην ISO 14001, δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε παξφκνησλ πεξηπηψζεσλ. 
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4.2.2 ωγκπιζη Οικολογικήρ Απψδοζηρ, Οθελϊν, Κψζηοςρ και Γιάδοζηρ ηυν 

ςζηημάηυν 

 

Σα ΠΓ εθαξκφδνληαη πξσηίζησο γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ησλ 

νξγαληζκψλ, κέζσ ηεο αλίρλεπζεο θαη εμάιεηςεο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ 

ζην πεξηβάιινλ. Αλακέλεηαη, ινηπφλ, φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ θάπνην είδνο ΠΓ λα 

επηδεηθλχνπλ ζεκαληηθά ζεκάδηα βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο απφδνζεο ζε ζρέζε κε 

εθείλεο πνπ δελ αθνινπζνχλ αληίζηνηρεο ηαθηηθέο. Αλ ζεσξήζνπκε φηη ην EMAS έρεη 

κεγαιχηεξε αμία, ιφγσ ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηθχξσζή ηνπ, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ 

ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηεο απαίηεζεο γηα ηεθκεξίσζε ησλ νηθνινγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηφηε νη νξγαληζκνί πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην EMAS ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ISO 

14001. χκθσλα φκσο κε ηνπο Freimann θαη Walther (2002), δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ θάπνην επίζεκν πξφηππν έρνπλ θαιχηεξε νηθνινγηθή επίδνζε απφ 

εθείλεο πνπ εθαξκφδνπλ ΠΓ πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλν, νχηε φηη νη νξγαληζκνί πνπ 

αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ EMAS ζέηνπλ θαη επηηπγράλνπλ πςειφηεξνπο ζηφρνπο απφ 

εθείλνπο πνπ πξνηηκνχλ ην ISO 14001 γηα ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηφζν ζην ISO 14001 φζν θαη ζην EMAS ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Σν θφζηνο απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα ζπκκεηνρή κέρξη ηε ιήςε ηεο 

πηζηνπνίεζεο θαη πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. Σν εζσηεξηθφ θφζηνο γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πηζηνπνηνχληαη είηε 

θαηά ISO 14001 είηε θαηά EMAS αλέξρεηαη ζε πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο 

εμφδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εγγξαθή ζην EMAS είλαη αξθεηά πην αθξηβή απφ εθείλε ζην ISO 

14001 (Freimann and Walther, 2002). Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πξνρσξήζεη 

ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζθνξά νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζε επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα 
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ιάβνπλ ηελ πηζηνπνίεζή ηεο (θπξίσο εθείλεο πνπ αλήθνπλ ζηε κηθξνκεζαία θαηεγνξία). Οη 

θαλνληζκνί ηνπ EMAS πξνβιέπνπλ επλντθή κεηαρείξηζε ησλ κηθξψλ ή κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ εγγξάθνληαη ζην πξφγξακκα κε εμαίξεζή ηνπο απφ ηελ εθαξκνγή θάπνηνλ απαηηήζεσλ, σο 

αλαγλψξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθαξκνγή ΠΓ (Oluoch-Wauna, 2001). Δπηπιένλ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ EMAS, ε Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ 

πξνγξακκάησλ φπσο ην LIFE+, πξνζθέξεη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε νξγαληζκνχο πνπ θξίλεη φηη 

ηελ έρνπλ αλάγθε γηα λα θαηνξζψζνπλ λα εγγξαθνχλ ζην ζχζηεκα. 

Σα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηφζν ηνπ ISO 14001 φζν θαη ηνπ 

EMAS είλαη ζρεδφλ ηα ίδηα. ην ζπκπέξαζκα απηφ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε χζηεξα απφ 

παξαηήξεζε ησλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε ζχζηεκα φπσο απηά αλαιχζεθαλ ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. ε γεληθέο γξακκέο, ε εγγξαθή ζε έλα απφ ηα δχν πξφηππα πξνζθέξεη 

θπξίσο ζηνπο νξγαληζκνχο, κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο επηπηψζεσλ κε ηαπηφρξνλε 

βειηίσζε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη βξαρπρξφληα (ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

καθξνρξφληα) νηθνλνκηθά θέξδε. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε δεκνθηιία ησλ δχν πξνηχπσλ, δελ πξνθαιεί εληχπσζε  ην γεγνλφο φηη 

ην ISO 14001 πξνζειθχεη πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο αλ θαη ηέζεθε ζε ηζρχ κεξηθά ρξφληα 

αξγφηεξα απφ ην EMAS (Freimann and Walther, 2002). Άιισζηε, κέρξη ηελ ηειεπηαία 

αλαζεψξεζε ηνπ EMAS ην 2009, ην ISO 14001 απνηεινχζε ην κφλν πξφηππν ΠΓ κε 

παγθφζκηα ηζρχ. χκθσλα κε ηηο λέεο πξνζζήθεο πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

EMAS III, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαγλσξίδεη πιένλ φηη ην ISO 14001 κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

σο «ζθαινπάηη» γηα ηελ εγγξαθή ζην EMAS. πγθεθξηκέλα, νη απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ISO 14001 ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ EMAS III (www.ec.europa.eu). Καηά 

ζπλέπεηα, έλαο νξγαληζκφο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ISO 14001 κπνξεί λα εγγξαθεί εχθνια 

ζην EMAS, κφλν κε ηελ ηθαλνπνίεζε θάπνηνλ επηπιένλ απαηηήζεσλ. 

 



ΔΔππίίιιννγγννοο  
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5. Δπίλογορ 

 

5.1 ςμπεπάζμαηα 

 

ηηο κέξεο καο, θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

επεξεάδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, κε απνηέιεζκα λα 

ζεσξνχληαη αλεπαξθή ηα κέρξη ηψξα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδνληαη. Οη 

νξγαληζκνί θαινχληαη λα αλαδηνξγαλσζνχλ θαη λα πηζηνπνηεζνχλ φρη κφλν γηα λα απνθηήζνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, αιιά θαη γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Άιισζηε, ε αιφγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε εμάιεηςή ηνπο, απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ επηβίσζε ησλ νξγαληζκψλ. 

Ζ έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο απνθηά πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη εζηηάδεηαη ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ηειεπηαίεο ,έξρνληαη αληηκέησπεο κε απμαλφκελε πίεζε 

απφ ηνπο θαλνληζκνχο (εζληθνχο θαη δηεζλείο), ηελ αγνξά θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ λα ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο. Λχζε 

ζην πξφβιεκα έξρνληαη λα δψζνπλ ηα πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ε εθαξκνγή 

ησλ νπνίσλ απνζθνπεί ζηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζηε γεληθφηεξε αιιαγή 

ζηε λννηξνπία ησλ νξγαληζκψλ , κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαλνληζκψλ 

θαη ηνπ θνηλνχ θαη ηε καθξνπξφζεζκε αχμεζε ησλ θεξδψλ, κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Ζ κειέηε πνπ πξνεγήζεθε απνζθνπεί ζηε ζχγθξηζε ησλ δχν θπξηφηεξσλ πξνηχπσλ ΠΓ, ηνπ 

ISO 14001 θαη ηνπ EMAS, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ θαη ηελ παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εθαξκφζεη θάπνην 

απφ απηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ 

βεκάησλ πνπ νθείιεη λα αθνινπζήζεη έλαο νξγαληζκφο πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη θάπνηα απφ 
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ηηο δχν πηζηνπνηήζεηο, θαζψο θαη ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ 

εκπνδίσλ κε ηα νπνία έξρεηαη αληηκέησπε κηα επηρείξεζε ζηελ πξνζπάζεηα εγγξαθήο ηεο ζε 

θάπνην απφ ηα ζπζηήκαηα.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζθνπεχνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ελφο πηζηνπνηεκέλνπ ΠΓ, ζα 

πξέπεη αξρηθά λα ελεκεξσζνχλ θαη λα αλαδηνξγαλσζνχλ επαξθψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη εμαζθαιίδνληαο, ζε απηφ ηνπο ην 

εγρείξεκα, ηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο. Σν πςειφ θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εγγξαθή ζε έλα 

απφ ηα πξφηππα, κπνξεί λα θαληάδεη αξρηθά απαγνξεπηηθφ, σζηφζν ηα βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα πιενλεθηήκαηα πνπ απνθνκίδνπλ νη νξγαληζκνί πνπ ήδε εθαξκφδνπλ ΠΓ 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο παξάδεηγκα θαη γηα άιιεο επηρεηξήζεηο. 

Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Freimann θαη Walther (2002), «ην κήλπκα είλαη έλα: ηα ΠΓ απνηεινχλ 

νηθνλνκηθά απνδνηηθέο επελδχζεηο γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ηα εθαξκφδνπλ. Οδεγνχλ ζε 

πνιπάξηζκα εηαηξηθά νθέιε θαη δείρλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ην βαζηθφ ηνπο ζηφρν πνπ δελ είλαη 

άιινο απφ ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο πεξηβαιινληηθήο θξνληίδαο». 

5.2 Πποηάζειρ για Μελλονηική Έπεςνα 

 

Καηά ηελ άπνςή κνπ, ζην κέιινλ, ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα ζηξαθεί ε πξνζνρή ησλ 

εξεπλψλ ζηηο εζσηεξηθέο εηαηξηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί έλα ΠΓ. Οη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, πξνο ην παξφλ, αξθνχληαη ζηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ελφο εθ ησλ πξνηχπσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη δελ δείρλνπλ δηαηεζεηκέλεο λα 

απνθαιχςνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ ηηο νδήγεζε ζηελ πηζηνπνίεζή ηνπο, γεγνλφο πνπ δελ καο 

επηηξέπεη λα θαηαγξάςνπκε επαθξηβψο ηηο πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο ήξζαλ αληηκέησπεο. 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα αθνξά θαη ζηε ζχγθξηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο (θπξίσο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ελδερφκελσλ 

δηαθνξψλ ή/θαη θνηλψλ ηάζεσλ ζηνλ ηξφπν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πηζηνπνίεζεο. 
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