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ΓΛΩΑΡΗΟ
Οη νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ εκπεξηέρνληαη ζην Διιεληθφ Πξφηππν ISO 14001 (ΔΛΟΣ EN
ISO 14001:2004).
Γηαξθήο βειηίσζε: Γηεξγαζία πξναγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο γηα
ηελ επίηεπμε βειηηψζεσλ ζηε ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή επίδνζε, ζε ζπκθσλία κε ηελ
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ.
Πεξηβάιινλ: Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί έλαο νξγαληζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αέξα, ηνπ λεξνχ, ηνπ εδάθνπο, ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο ρισξίδαο, ηεο παλίδαο, ησλ
αλζξψπσλ θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο.
Πεξηβαιινληηθή πιεπξά: ηνηρείν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνηφλησλ ή ππεξεζηψλ ελφο
νξγαληζκνχ, ην νπνίν κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηβάιινλ. εκαληηθή
πεξηβαιινληηθή πιεπξά είλαη απηή πνπ έρεη ή κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή
επίπησζε.
Πεξηβαιινληηθή επίπησζε: Κάζε κεηαβνιή ζην πεξηβάιινλ, είηε αξλεηηθή είηε ζεηηθή, ε
νπνία πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα, ελ φισ ή ελ κέξεη, απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα πξντφληα ή
ηηο ππεξεζίεο ελφο νξγαληζκνχ.
χζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: Σν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη νξγαλσηηθή δνκή, δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ, επζχλεο,
πξαθηηθέο, δηεξγαζίεο θαη κέζα γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή, επίηεπμε, αλαζθφπεζε θαη
δηαηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο.
Πεξηβαιινληηθφο ζθνπφο: Ο ζπλνιηθφο πεξηβαιινληηθφο ζηφρνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν νξγαληζκφο ζέηεη σο πξνο επίηεπμε, θαη ν
νπνίνο πνζνηηθνπνηείηαη φπνπ είλαη πξαθηηθά εθηθηφ.
Πεξηβαιινληηθφο ζηφρνο: Λεπηνκεξήο απαίηεζε επίδνζεο, πνζνηηθνπνηεκέλε φπνπ είλαη
πξαθηηθά εθηθηφ, γηα ηνλ νξγαληζκφ ή ηκήκαηα απηνχ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ε νπνία ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηεί θαη λα
ηθαλνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ αληηθεηκεληθνί ζθνπνί.
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Πεξηβαιινληηθνί επίδνζε: Μεηξήζηκα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ελφο
νξγαληζκνχ, κε βάζε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη
ζηφρνπο.
Πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή: Γήισζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο αξρέο ηνπ, ζε
ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε, ε νπνία παξέρεη έλα πιαίζην γηα δξάζε
θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ.
Δλδηαθεξφκελν κέινο: Άηνκν ή νκάδα πνπ ελδηαθέξεηαη ή επεξεάδεηαη απφ ηελ
πεξηβαιινληηθή επίδνζε ελφο νξγαληζκνχ.
χζηεκα Γηαπίζηεπζεο: χζηεκα γηα ηελ δηαπίζηεπζε θαη ηελ επνπηεία ησλ επαιεζεπηψλ
πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε ακεξφιεπηνπ ηδξχκαηνο ή νξγαληζκνχ, πνπ
έρεη νξηζζεί ή ζπζηαζεί απφ ην θξάηνο κέινο (θνξέαο δηαπίζηεπζεο), δηαζέηεη επαξθείο
πφξνπο θαη αξκνδηφηεηεο θαη εθαξκφδεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ, πνπ νξίδεη ν παξψλ θαλνληζκφο γηα ην ελ ιφγσ ζχζηεκα.
Οξγαληζκφο: Δηαηξεία, έλσζε, εθκεηάιιεπζε, επηρείξεζε, αξρή ή ίδξπκα, ή ηκήκαηα ή
ζπλδπαζκνί απηψλ, κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,
κε ίδηα ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζε.
Πξφιεςε Ρχπαλζεο: Υξήζε δηεξγαζηψλ, πξαθηηθψλ, πιηθψλ ή πξνηφλησλ κε ηα νπνία
απνθεχγεηαη, κεηψλεηαη ή ειέγρεηαη ε ξχπαλζε, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αλαθχθισζε,
επεμεξγαζία, ηξνπνπνηήζεηο δηεξγαζηψλ, κεραληζκνχο ειέγρνπ, απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ
θαη ππνθαηάζηαζε πιηθψλ.
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ΟΡΗΜΟΗ – ΤΝΣΟΜΔΤΔΗ
ΠΓ – χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
ΑΠΔ – Αμηνιφγεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο
ΓΠΚ – Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο
ΓΠΔ – Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο
ΓΛΔ – Γείθηεο Λεηηνπξγηθήο Δπίδνζεο
ISO – Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (International Organization for Standardization)
EMAS – Κνηλνηηθφ χζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (Eco-Management and
Audit Scheme)
HACCP – χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ – Αλάιπζε Κηλδχλνπ θαη
Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (Hazard Analysis Critical Control Point)
BOD – Βηνρεκηθά Απαηηνχκελν Ομπγφλν
COD – Υεκηθά Απαηηνχκελν Ομπγφλν
SS – ηεξεά Αησξνχκελα σκαηίδηα
NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health
AGGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists
OSHA – Occupational Health and Safety Administration
EPA – Environmental Protection Agency
TLV – Threshold Limit Values
TWA – Time-Weight Average (8-hour)
ST – Short Term Exposure Limit (STEL) ≤ 10 minutes
PEL – Permissible Exposure Limit
REL – Recommended Exposure Limit
OEL – Occupational Exposure Limit
ppm – Parts Per Million
ΠΑΚ – Πεξηβαιινληηθφο Αγνξαλνκηθφο Κψδηθαο

10

ΠΡΟΛΟΓΟ
ην πθηζηάκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο εζληθήο θαη ηεο δηεζλνχο αγνξάο, ην νπνίν
ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαξθείο κεηαβνιέο, ξαγδαία εμάπισζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζπλερή
αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ θαη κεγαιχηεξσλ κεξηδίσλ, δηακνξθψλεηαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο κε θχξην άμνλα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο
θάζε επηρείξεζεο. Δπηπξνζζέησο, ε ελίζρπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη
ε ζχγρξνλε ηάζε γηα δηαδηθαζίεο πνπ ζέβνληαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ην πεξηβάιινλ,
θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο νδήγεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ
εθαξκνγή ησλ πζηεκάηωλ Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο.
πσο αθξηβψο ε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο έρεη θαζηεξσζεί σο
νπζηαζηηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηρεηξεζηαθή πξαθηηθή, κε ηνλ ίδην ηξφπν, έρεη πιένλ
θαηαζηεί απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε θαη επηηπρή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ θαη ε
δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Ζ απμαλφκελε εμάιινπ αλεζπρία γηα ηα
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα έρεη επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο βηνκεραληθέο πξαθηηθέο
παγθνζκίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, δεδνκέλνπ φηη νη νξγαληζκνί πξνζπαζνχλ λα
ζπκκνξθψλνληαη ζπγρξφλσο κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο θαλνληζκνχο, ηηο αλεζπρίεο ησλ
κεηφρσλ θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.
Σν Γηεζλέο Πξφηππν ISO 14001:1996 δηεπθξηλίδεη φηη νη νξγαληζκνί απφ ηνπο νπνίνπο
ρξεζηκνπνηείηαη νθείινπλ λα αμηνινγνχλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζήο ηνπο. Τπάξρεη, εμάιινπ, αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα
πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ επίδνζεο, ηα νπνία ζα ζηξέςνπλ ηνπο νξγαληζκνχο
καθξηά απφ ην θπλήγη ηεο πηζηνπνίεζεο, βνεζψληαο ηνπο ηαπηφρξνλα λα εζηηάζνπλ ζηα
ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνπλ. Καηά
ζπλέπεηα, θαζίζηαηαη πιένλ απαξαίηεην έλα εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο
νξγαληζκνχο, αλεμαξηήησο θιάδνπ θαη κεγέζνπο, λα αμηνινγήζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο
επίδνζε.
Ζ Αμηνιόγεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Επίδνζεο είλαη έλαο ζρεηηθά λένο φξνο κε ηνλ νπνίν
πεξηγξάθεηαη κία εζσηεξηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία παξέρεη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο
ζηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο φζνλ αθνξά
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ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ απφδνζε. Ζ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο βνεζά έλαλ
νξγαληζκφ λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ηνπ θαη λα πξνζδηνξίζεη
νπνηεζδήπνηε απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη
πεξηβαιινληηθνχο ηνπ ζηφρνπο ζε ζπλερή βάζε.
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο πζηήκαηνο
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ) κε βάζε ην Πξφηππν ISO 14001:2004 θαη ε ζηήξημή
ηνπ ζε δεχηεξε θάζε, κε ηελ Αλάπηπμε Γεηθηψλ γηα Αμηνιφγεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Δπίδνζεο (ΑΠΔ), ζε κηα γλσζηή βηνκεραλία ηεο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη ηεο
εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ:
 Σελ αλάιπζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο βηνκεραλίαο θαηά ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία θαη κε.
 Σελ θαηαγξαθή θαη αλαγλψξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ, ζθνπψλ θαη ζηφρσλ
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραλίαο.
 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνληηθήο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή
θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ε ελαξκφληζε ηεο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο κε ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο βηνκεραλίαο.
 Σνλ θαζνξηζκφ ελφο ζπλφινπ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ θαη
παξαθνινπζνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη νη
νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ην ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο
ηεο ελ ιφγσ βηνκεραλίαο.
 Σε δηαρξνληθή ζχγθξηζε ηεο πνξείαο ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο δηαρείξηζεο, κέζσ ηεο
παξαθνινχζεζεο ησλ επηιεγκέλσλ δεηθηψλ θαζψο θαη ηεο ζχγθξηζεο ηνπο κε ηα
πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε δηνίθεζή ηεο.
 Σελ αζθαιή εμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηελ επειημία, ηελ
θαηαιιειφηεηα θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ΠΓ ζην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ
ηεο βηνκεραλίαο, θαη
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 Σν ζρεκαηηζκφ ελφο πιαηζίνπ ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ φζνλ αθνξά ηηο ελέξγεηεο
βειηίσζεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβεί ε δηνίθεζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηελ
παξάζεζε ησλ κειινληηθψλ πξνεθηάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ
επηηπρή εθαξκνγή θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ΠΓ θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζην ππάξρνλ
χζηεκα Πνηφηεηαο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο.

Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εξγαζία νξγαλψλεηαη ζε νθηψ θεθάιαηα σο εμήο:
ηο πρώηο θεθάιαηο, ην νπνίν απνηειεί ηελ εηζαγσγή, νξίδνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο
νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ φξσλ θαη νη νπνίεο ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ εθηελψο ζηα αθφινπζα θεθάιαηα, φπσο ε έλλνηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο, ηεο Αεηθφξνπ θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο.
Δπηπιένλ, θαζίζηαηαη ζαθήο ε ζεκαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ε
αλαγθαηφηεηα ηεο πηνζέηεζεο πξνγξακκάησλ δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ ζε παγθφζκην επίπεδν.
ηο δεύηερο θεθάιαηο πξαγκαηνπνηείηαη κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ησλ πζηεκάησλ
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ
ηζηνξηθή εμέιημή ηνπο, δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπο θαη πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία ν θχθινο
εθαξκνγήο ηνπο θαη ηα επηκέξνπο ζηάδηα απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. Σέινο, παξαηίζεληαη
ηα θφζηε θαη νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΠΓ, θαζψο θαη νη ζπληειεζηέο νη νπνίνη
επεξεάδνπλ ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο θαη αλάπηπμήο ηνπο.
ηο ηρίηο θεθάιαηο

πξαγκαηνπνηείηαη

αλαθνξά ζηα αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ε ζεηξά ησλ πξνηχπσλ ISO 14000
θαη ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο, αλαιχεηαη ην δηεζλέο ην Γηεζλέο Πξφηππν
ISΟ 14001:2004 θαη ηα άξζξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ θαη, ηέινο, πξαγκαηνπνηείηαη ε
ζχγθξηζε ΠΓ θαη ISO 9000, θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ΠΓ φπσο ην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο EMAS, ηα ζπζηήκαηα BS 7750, CERES θαη Responsible Care θαη ε
ζχγθξηζή ηνπο κε ην ISO 14001.
ηο ηέηαρηο θεθάιαηο πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηελήο παξνπζίαζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ε
αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ γξακκψλ παξαγσγήο ζε απηή, κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ
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θαίξησλ ζεκείσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε
ιεηηνπξγία ηεο.
ηο πέκπηο θεθάιαηο πξαγκαηνπνηείηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Πξνηχπνπ ISO
14001:2004 σο χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ζηελ βηνκεραλία, κε ηε βνήζεηα ησλ
αξρείσλ ISO 9001, ISO 22000 θαη HACCP ηεο εηαηξείαο, φπσο απηέο νξίδνληαη θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία. πγθεληξψλεηαη ε Ννκνζεζία πνπ αθνξά ηελ
βηνκεραλία. Πξαγκαηνπνηείηαη κηα Αμηνιφγεζε θαη Καηαγξαθή Ρχπσλ αλά ηάδην
Παξαγσγήο θαη ηα αληίζηνηρα κε ηελ Ννκνζεζία Δπηηξεπφκελα ξηα πνπ ηνπο δηέπνπλ
θαζψο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο.
ηο έθηο θεθάιαηο αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Δπίδνζεο, ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ΑΠΔ θαη ν ηξφπνο ελζσκάησζεο ζε έλα
ΠΓ. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ ξφιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ
δεηθηψλ, πεξηγξάθνληαη νη ηχπνη θαη νη θαηεγνξίεο απηψλ, νη ρξήζεηο ηνπο θαη ηα γεληθά
θξηηήξηα ηεο επηινγήο ηνπο.
ηο έβδοκο

θεθάιαηο κε βάζε ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθψλ

πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ θαη επηπηψζεσλ, θαζψο θαη ηελ εμέηαζε ησλ αληηθεηκεληθψλ
ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο βηνκεραλίαο, πξαγκαηνπνηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ελφο πλφινπ
Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ.
ηο όγδοο θεθάιαηο παξαηίζεληαη ηα εμαγφκελα απνηειέζκαηα απφ ηε δηαδηθαζία
αλάπηπμεο ηνπ ΠΓ ηεο βηνκεραλίαο, ελψ παξάιιεια πξνηείλνληαη θάπνηεο βειηησηηθέο
ελέξγεηεο. Μεηά ην θεθάιαην 8, αθνινπζεί ην Παξάξηεκα, ζην νπνίν θαη βξίζθεηαη
ζπγθεληξσκέλε ηφζν ε Ννκνζεζία πνπ δηέπεη ηε βηνκεραλία φζν θαη έλα ζχλνιν πηλάθσλ
θαη αλαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1

ΔΗΑΓΩΓΖ

1.1.

Γεληθά

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θπξίαξρν ζέκα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο πνπ απαζρνιεί
νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε, ηείλεη λα εμειηρζεί ζε θχξην παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο δήηεζεο
ζηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο ζπλππνινγίδεη ζηηο
επηινγέο ηνπ ηε θηιηθφηεηα ηνπ πξντφληνο πξνο ην πεξηβάιινλ καδί κε ηα θαζηεξσκέλα
θξηηήξηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πνηφηεηαο. Σν πεξηβαιινληηθφ
πξνθίι έρεη πιένλ αλαρζεί ζε ηζρπξφ επηθνηλσληαθφ εξγαιείν γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο.
Ηδηαίηεξα ε βηνκεραλία, ε νπνία ελνρνπνηείηαη γηα ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο
αλάισζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο, θαιείηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηε δεκφζηα εηθφλα ηεο,
επηδεηθλχνληαο απμεκέλε επαηζζεζία ζε δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ
πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, ηφζν ζε Δπξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, έρεη
δεκηνπξγήζεη έλα πιέγκα φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα.
Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ επηηπγράλεηαη κφλν κε κέηξα θαηαζηαιηηθνχ
ραξαθηήξα, αιιά πξψηηζηα κε ηελ ελεκέξσζε, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ νδεγνχλ ζηελ αιιαγή ησλ ζπκπεξηθνξψλ, θαη θαηά δεχηεξν ιφγν κε ηελ επηβξάβεπζε
ησλ θηινπεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ.
ηφρνη ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηηο θπβεξλήζεηο είλαη πιένλ ε πξφιεςε, ε κείσζε, ε
αλάθηεζε πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο θαη ε δπλαηή εμάιεηςε ηεο ξχπαλζεο. Ζ λνκνζεζία, ε
γεληθνπνίεζε

ησλ

πεξηβαιινληηθψλ

πξνβιεκάησλ

θαη

ε

κεηάβαζε

ηεο

απιήο

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ ζε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ε νπνία έρεη
άκεζε ζρέζε κε λέεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ, απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο
παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο.
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1.2. Ζ Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε
Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο επηρεηξήζεηο έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε
κηα απφ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηνίθεζήο ηνπο. Ζ ζεκαζία ηεο νηθνινγηθήο
δηαρείξηζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ παξαγσγή, ηελ πψιεζε κέρξη
θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε λα ζπλδεζεί κε ην γεληθφ ζρεδηαζκφ, ν
νπνίνο δηελεξγείηαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηειψληαο πιένλ έλα
ζηξαηεγηθφ ζπληειεζηή ηεο παξαγσγήο. Ζ θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο πξνυπνζέηεη βνχιεζε, εθηίκεζε θαη ππνζηήξημε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη
εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ.
εκαληηθφηαην εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κηαο επηρείξεζεο
είλαη ε εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε είλαη ην
ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ νξγαλσηηθή
δνκή, ηηο επζχλεο, ηηο πξαθηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο πφξνπο γηα ηνλ
θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζε κία επηρείξεζε ή ηνπο
θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή (Woodside, 1998). Ζ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε είλαη κηα
ζεηξά δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο θαη πνιηηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο. Με άιια
ιφγηα, πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή
πνιηηηθή, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ππεπζπλφηεηεο, θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε δηαξθή αμηνιφγεζε ηεο
επίδξαζεο ησλ δηεξγαζηψλ αιιά θαη ησλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ.
Σα νθέιε απφ ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε γηα κηα εηαηξεία ή νξγαληζκφ είλαη πνιιαπιά
θαη πέξα απφ ηελ ίδηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πεξηιακβάλνπλ ηελ δηαζθάιηζε
ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο, ηελ επίζεκε πξνζηαζία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
θπζηθά, ηελ πξνψζεζε κηαο θαιχηεξεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο.
Σξεηο κεραληζκνί νξίδνληαη σο πιαίζηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
(Γηακά, 2001, Μαραηξά, 2003, Καξαβίαο, 2006):
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1. Ο θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ
ηφρνο είλαη νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ λα αληαλαθινχλ ην πξαγκαηηθφ πεξηβαιινληηθφ θφζηνο
ησλ πξντφλησλ θαηά ηνλ θχθιν δσήο ηνπο κε εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη».
Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα λα επηηεπρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο είλαη:
• Ζ δηαθνξνπνηεκέλε θνξνινγία αλάινγα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ησλ
πξντφλησλ, π.ρ. κεησκέλν ΦΠΑ ζε πξντφληα πνπ θέξνπλ ην επξσπατθφ νηθνινγηθφ
ζήκα.
• Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο επζχλεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ αθνξά ζηελ
ελζσκάησζε ζηελ ηηκή λέσλ πξντφλησλ, ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ
πψιεζε

ηνπ

πξντφληνο,

π.ρ.

νρήκαηα,

απνξξίκκαηα

ειεθηξνινγηθνχ

θαη

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ.
2. Ζ πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο νηθνινγηθψλ πξντφλησλ
Θεκειηψδε θαλφλα ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηεο δήηεζεο
γηα πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφληα ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο απηψλ
ησλ πξντφλησλ. Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφλησλ κπνξεί
λα πξνσζεζεί κε δχν ηξφπνπο:


ηελ αχμεζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο νηθνινγηθψλ πξντφλησλ κέζα απφ ηελ
πεξηβαιινληηθή επηζήκαλζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε πεξηβαιινληηθά
ζπλεηήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνλ θαηαλαισηή, ηφζν ζηελ αγνξά φζν θαη ζηελ ρξήζε
ησλ πξντφλησλ.



ηελ αμηνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ δεκνζίνπ (12% ηνπ ΑΔΠ ζηελ ΔΔ)
κέζα απφ ηελ πξνψζεζε "πξάζηλσλ" δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη πξνκεζεηψλ.

3. Ζ ππνζηήξημε ηεο θαζαξήο παξαγσγήο
Καζψο είλαη δχζθνιε ε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ελφο πξντφληνο εθφζνλ
απηφ έρεη παξαρζεί, ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε επηδηψθεη ηελ ελζσκάησζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ ψζηε ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο λα εμειηρζεί ζε επηρεηξεζηαθή αμία, φπσο ζπκβαίλεη κε ην θέξδνο, ηελ
πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ελφο πξντφληνο. Οη γεληθέο θαηεπζχλζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα
επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο είλαη:
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Ζ παξαγσγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα πξντφληα θαη ε ζχληαμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ
γηα ηνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θαη ηελ ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθψλ
παξακέηξσλ ζε δηαδηθαζίεο ηππνπνίεζεο θαη ζε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο
ιεγφκελεο «Νέαο Πξνζέγγηζεο».



Ζ δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθψλ επηηξνπψλ γηα ηα πξντφληα

Ζ απνδνηηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, θξίλεηαη φηη απνηειεί παξάγνληα ηεο βησζηκφηεηαο
ησλ νξγαληζκψλ ζην πξνζερέο κέιινλ, δηφηη (IIIEE, 1998):


Ζ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ πειαηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ θαηαλαισηψλ,
ησλ ζπλεξγαηψλ, ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ απμάλεη.



Ζ θαηαλάισζε ζηξέθεηαη ζε πξντφληα θαηαζθεπαζκέλα κε θηιηθνχο πξνο ην
πεξηβάιινλ ηξφπνπο.



Οη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί κε πεξηβαιινληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαξπψλνληαη
επηρνξεγήζεηο θαη επηδνηήζεηο δαλείσλ.



Οη ηερληθέο γηα ηελ παξαγσγή θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφλησλ επεξεάδνπλ
ηνλ θχθιν ηεο δσήο ηνπο.



Ζ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ε εθαξκνγή ηεο γίλεηαη ζπλερψο απζηεξφηεξε θαη
κε πξνζσπηθέο επζχλεο γηα ηνπο δηεπζπληέο ησλ επηρεηξήζεσλ.



Οη πεξηβαιινληηθέο εηζθνξέο θαη νη θφξνη απμάλνληαη ζπλέρεηα.



Οη

πιεξνθνξίεο

γηα

ηηο

πεξηβαιινληηθέο

επηπηψζεηο

ησλ

παξαγσγηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ επηβάιιεηαη λα δεκνζηνπνηνχληαη ζηηο αξρέο θαη ηελ θνηλή γλψκε.


Ζ αγνξά ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πιένλ ζεκαληηθή.



Οη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πξψησλ πιψλ ζεκεηψλνπλ δηαξθή αχμεζε.
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1.3. Οη Αξρέο ηεο Αεηθφξνπ θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο
Βαζηθφ ζθνπφ ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο απνηειεί ε Αεηθόρος ή Βηώζηκε αλάπηπμε,
ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ επηηξνπή Brundtland (Brundtland Commission, 1987) νξίδεηαη σο ε
ζχλζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ ζε έλα εληαίν
αμηνινγηθφ ζχζηεκα. Σελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο εηζήγαγε ηππηθά ε ζπλζήθε ηνπ
Μάαζηξηρ ην 1992, ελψ ην 1997 ε ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ αλήγαγε ηε βηψζηκε αλάπηπμε
ζε έλαλ απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ηεο ζηφρνπο. Ζ λέα απηή ζπλζήθε ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ
άπνςε φηη ε κειινληηθή αλάπηπμε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο βησζηκφηεηαο θαη ζην
πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο, βάζεη ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2000), απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ θάζε
κνξθήο επέλδπζεο απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. Απφ ην 2000, ην ίδην πιέγκα αξρψλ
απνηειεί δεισκέλε πξνηεξαηφηεηα θαη ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Γελ είλαη ηπραίν ην
γεγνλφο φηη νη ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ αλαπηχμεη ηελ αεηθνξηθή
ζπκπεξηθνξά, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ επξσπατθή ήπεηξν, φπσο νη θαλδηλαβηθέο
ρψξεο, ε Γαλία θαη ε Γεξκαλία, έρνπλ θαη ηηο πιένλ αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο.
Ζ αλάπηπμε ινηπφλ ελφο ζπζηήκαηνο εληαίσλ λφκσλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επζχλε ζε
επίπεδν εζληθφ αιιά θαη επξσπατθφ, ε πηζηή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ
πκθψλνπ ηνπ ΟΖΔ θαη ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη ηεο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο, ζα δηαζθαιίζνπλ πεξαηηέξσ ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ πξσηνπφξσλ
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ δηακνξθψζεη ην αλαγθαίν ιεηηνπξγηθφ πιαίζην γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ λέσλ αξρψλ.

1.4. Ζ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή
Περηβαιιοληηθή ποιηηηθή είλαη ε έθθξαζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ κηαο
εηαηξείαο ή νξγαληζκνχ αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ, φπσο απηνί δηαηππψλνληαη επίζεκα
απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο
γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ηνπ νξγαληζκνχ θαη νθείιεη λα ζέβεηαη θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε
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ηνπο αληίζηνηρνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ αλάπηπμε
ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
• Να είλαη ζχκθσλε κε ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ηεο
εηαηξείαο.
• Να πεξηιακβάλεη δεζκεχζεηο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε, πξφιεςε θαη πεξηνξηζκφ ηεο
ξχπαλζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.
• Να παξέρεη ην πιαίζην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηζεψξεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ
ζθνπψλ θαη ζηφρσλ.
• Να είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν.
ε επίπεδν νηθνλνκίαο, ηα νθέιε κηαο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο είλαη ζεκαληηθά. Ζ
απζηεξφηεξε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο
καθξνρξφληα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ελφο νξγαληζκνχ,
ππεξαληηζηαζκίδνληαο ηα θφζηε πνπ δεκηνπξγεί ε εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο. Γηα
παξάδεηγκα, θαηλνηνκηθή αληηζηάζκηζε πθίζηαηαη φηαλ ε επηρείξεζε γίλεηαη πην
απνηειεζκαηηθή φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία θαη κείσζε ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη φηαλ ε
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο νδεγεί ζε βειηίσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ παξαγφκελνπ
πξντφληνο. Δπηπξνζζέησο, δεκηνπξγείηαη ην πιενλέθηεκα ηεο πξψηεο θίλεζεο, ην νπνίν
παξαηεξείηαη φηαλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα
«πξάζηλα πξντφληα», ηα νπνία απηέο πξψηεο εηζάγνπλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. πλεπάγεηαη
ινηπφλ, φηη κία ζηνρνζεηεκέλε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή απνηειεί γηα ηηο δπλακηθέο
επηρεηξήζεηο ηξφπν αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο αιιά θαη βειηίσζεο ηεο εηθφλαο
ηνπο πξνο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.
ηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε
ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζκελψλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ, ε βειηίσζε ηεο αμηνιφγεζεο
ησλ δηαδηθαζηψλ, ν θχθινο δσήο ησλ πξντφλησλ θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπο, ε δέζκεπζε γηα
αλαθχθισζε ζηα πιαίζηα ελφο αεηθνξηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ε παξνρή εθπαίδεπζεο
θαη ε ελζάξξπλζε γηα ηε ρξήζε πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, εθηελήο
αλαθνξά ζηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

2.1. Δηζαγσγή
Οη παληφο είδνπο νξγαληζκνί, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο πνιηηηθή θαη
ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο, ελδηαθέξνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν λα επηηχρνπλ θαη λα
επηδείμνπλ κηα νπζηαζηηθή πεξηβαιινληηθή επίδνζε, ειέγρνληαο ηηο επηπηψζεηο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Οη νξγαληζκνί
ελεξγνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζην πιαίζην ηεο ζπλερψο απζηεξφηεξεο λνκνζεζίαο, ηεο
αλάπηπμεο νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη άιισλ κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο γεληθφηεξεο αχμεζεο ηεο κέξηκλαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ
ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
Πνιινί νξγαληζκνί έρνπλ δηεμάγεη πεξηβαιινληηθέο «αλαζθνπήζεηο» ή «επηζεσξήζεηο» γηα
λα αμηνινγήζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο επίδνζε. Δληνχηνηο απφ κφλεο ηνπο απηέο νη
«αλαζθνπήζεηο» θαη «επηζεσξήζεηο» κπνξεί λα κελ είλαη επαξθείο γηα λα παξέρνπλ ζε έλα
νξγαληζκφ ηε δηαζθάιηζε φηη ε επίδνζή ηνπ φρη κφλν ηθαλνπνηεί, αιιά θαη ζα ζπλερίζεη λα
ηθαλνπνηεί, ηφζν ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο, φζν θαη απηέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ
νξγαληζκνχ. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο απηέο πξέπεη λα δηεμάγνληαη κέζα ζε
έλα δνκεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ελζσκαησκέλν ζηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο
δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ.
Σα Γηεζλή Πξφηππα πνπ θαιχπηνπλ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζθνπεχνπλ λα δψζνπλ ζηνπο
νξγαληζκνχο ηα ζηνηρεία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο,
ην νπνίν κπνξεί λα ελζσκαησζεί κε άιιεο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο, γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο
νξγαληζκνχο λα επηηχρνπλ πεξηβαιινληηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο.
Γηεζλή Πξφηππα φπσο ε ζεηξά ISO 14000 θαζνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ελφο ηέηνηνπ
ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Έρνπλ γξαθηεί γηα λα είλαη εθαξκφζηκα ζε φινπο
ηνπο ηχπνπο θαη ηα κεγέζε νξγαληζκψλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο
γεσγξαθηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο.
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Ζ επηηπρία ηνπο ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηε δέζκεπζε φισλ ησλ επηπέδσλ θαη
ιεηηνπξγηψλ, ηδηαίηεξα δε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Έλα ηέηνην ζχζηεκα
δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε έλαλ νξγαληζκφ λα θαζηεξψζεη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ θαη λα αμηνινγήζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, λα επηηχρεη ζπκκφξθσζε πξνο απηά θαη λα απνδείμεη ζε άιινπο,
απηή ηνπ ηε ζπκκφξθσζε. Ο ζπλνιηθφο ζηφρνο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ είλαη λα
ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ζε
ηζνξξνπία κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλάγθεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο
απαηηήζεηο κπνξεί λα ηζρχνπλ ηαπηφρξνλα ή λα αλαζεσξεζνχλ αλά πάζα ζηηγκή.
Πως ορίδεηαη όκως έλα ύζηεκα Περηβαιιοληηθής Γηατείρηζες (ΠΓ); Χο χζηεκα
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ), νξίδεηαη ε νινθιήξσζε ζε έλα εληαίν ιεηηνπξγηθφ
ζχλνιν ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ ηεο επηρείξεζεο, ε απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαιείσλ
θαη ε δηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ δνκψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε
ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ βαζκηαία βειηίσζε ηνπο κε ην
ρξφλν (Welford, 1995). Ζ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο νδεγεί ζηελ
νξζνινγηθή ρξήζε θαη επνκέλσο ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πξψησλ πιψλ, ελψ
παξάιιεια απνηειεί εξγαιείν γηα ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ απαξαίηεησλ επεκβάζεσλ θαη
επελδχζεσλ φζνλ αθνξά ηε ζπλερή κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.
εκεηψλεηαη φηη ε πξσηνβνπιία θαη ε επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο
αλήθνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε, ε νπνία θαιείηαη λα ζέζεη
κφλε ηεο πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο ζηφρνπο θαη λα θηλείηαη ζπλερψο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηδφζεσλ.

2.2. Ηζηνξηθή Δμέιημε ησλ ΠΓ
Σν ελδηαθέξνλ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη εηαηξεηψλ γηα ην πεξηβάιινλ, μεθίλεζε πεξίπνπ απφ ην
1960, θαζψο ε θαζεκεξηλή επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ ηεο αλεμέιεγθηεο
ππνβάζκηζήο ηνπ, ζεκαηνδνηνχζε πιένλ ηελ παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα. Με ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ νη νηθνινγηθνί πξνβιεκαηηζκνί έγηλαλ πην ηζρπξνί θαη αλεζπρεηηθνί, κε
θνξχθσζε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 φπνπ ζε επξσπατθφ αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν άξρηζε λα
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ηίζεηαη ην κεγάιν δήηεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ
ηεο.
Ζ λνκνζεζία θαλνληζηηθνχ ηχπνπ, ε νπνία θπξηάξρεζε ζε εζληθφ επίπεδν θαηά ηηο δεθαεηίεο
‟70 θαη ‟80, κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ απέδεημε φηη δελ είλαη ηθαλή απφ κφλε ηεο λα
εθηηκήζεη θαη λα ξπζκίζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, πξναζπίδνληαο ηηο δσηηθέο
αλάγθεο γηα ηελ άκεζε πξνζηαζία ηνπ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Παξφια απηά,
θξίζεθε αλαγθαία θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε αξθεηά δεηήκαηα, φπσο απηά ηεο πξνζηαζίαο
ησλ βηνηφπσλ ή ηεο βηνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο κε ηε κνξθή ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ζε
πιαίζηα ηα νπνία επέβαιαλ αξρέο, ηερληθέο θαη ιεηηνπξγίεο πξναζπίδνληαο θαίξηα
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο πνπ πηνζεηήζεθε είηε ζε εζληθφ είηε ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, απνθαιχπηεη πνιιά
κεκπηά ζεκεία φρη κφλν ζην επίπεδν ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, αιιά θπξίσο ζηελ
εθαξκνγή ηνπο. Γηα πνιιά ρξφληα, ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έκεηλαλ
αλεθάξκνζηα -ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά-, ελψ νη πνιηηηθέο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
απνδείρζεθαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κνλφπιεπξεο, θαζνδεγνχκελεο απφ νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα, ηα νπνία ζπαλίσο ζπλππνιφγηδαλ ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο κπξνζηά ζην
θέξδνο ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζθφπεπαλ ζηελ επίηεπμε πνζνηηθά κεγαιχηεξσλ
ζηφρσλ γηα ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ πξνο θάιπςε ηεο ζπλερηδφκελεο δήηεζεο,
αδπλαηνχζαλ λα ζθεθζνχλ φηη ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο επηβαξχλεη φρη κφλν ηελ πνηφηεηα
ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά καθξνπξφζεζκα θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο
κέζσ ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο κείσζεο ησλ θεξδψλ.
Πέξα φκσο απφ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ιίγσλ ηζρπξψλ, νχηε ε ππφινηπε θνηλσλία
επαηζζεηνπνηήζεθε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ελζσκαηψζεθε ζε έλα
κνλνδηάζηαην θαηαλαισηηθφ πξφηππν ζπκπεξηθνξάο, παξαθάκπηνληαο ηελ αλάγθε λα δήζεη
ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα εμαζθάιηδε ηελ πνηφηεηα ηεο ίδηαο ηεο χπαξμήο ηεο (Γηακά,
2001).
Σα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν, θαη θπξίσο ηε δεθαεηία ηνπ 1990, παξαηεξήζεθε κία αιιαγή
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θνηλνχ πξνο λέα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία ελδπλακψλνπλ ηελ
αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν θαηλφκελν απηφ έγηλε πην
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γεληθεπκέλν θαζψο ηα ζεκάδηα ηεο δηαηάξαμεο ηνπ πιαλήηε ήηαλ πιένλ νξαηά θαη ζηνλ πην
απιφ πνιίηε, ρσξίο ηελ απαίηεζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο, ζηαηηζηηθήο εκπεηξίαο ή εηδηθψλ
δεηθηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο.
Οη εζληθέο θαη νη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο λνκνζεηηθνχ ηχπνπ (Command and Control-CAC)
ήηαλ πιένλ πνιιέο ζε αξηζκφ θαη δε δηεπθφιπλαλ ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζπάζεηα. Ζ
πνιππινθφηεηα,

ν

κεγάινο

φγθνο

πιεξνθνξηψλ

θαη

νξίσλ

ήηαλ

δχζθνιν

λα

ζπζηεκαηνπνηεζνχλ θαη λα πηνζεηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα
θξάηε -θαη γεληθφηεξα νη θνξείο ειέγρνπ- αδπλαηνχζαλ λα ειέγμνπλ επαξθψο θαη δηεμνδηθά
ηελ εθαξκνγή ηεο θαλνληζηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο.
Απνηέιεζκα ηεο δπζθακςίαο απηήο ήηαλ ε ζηξνθή πξνο λέεο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο κε λέα εξγαιεία, πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο πξνεγνχκελεο λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο κε λεφηεξεο, πην επέιηθηεο, βαζηζκέλεο ζε εθνχζηα βάζε. Οη λέεο ξπζκίζεηο δελ
αθπξψλνπλ ηηο παιαηφηεξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, αληίζεηα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά
ζε απηέο θαη έρνπλ σο βαζηθφ βήκα ηελ λνκνζεηηθή ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε
λνκνζεζία (Αξβαληηνγηάλλεο, 2000).
ηηο κέξεο καο πνιιέο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηα πξφηππα ηνπ ISO 14001 σο εζληθά
πξφηππα, βνεζψληαο θαηαπηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ
εηαηξεηψλ. πσο θαίλεηαη θαη απφ ην ρήκα 2.1, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ κε
πηζηνπνηεκέλα ΠΓ αλέξρεηαη ζε 134.420

γηα ην έηνο 2006 – 2007 ελψ ε Διιάδα

ζπκκεηέρεη κε πνιχ κηθξφηεξν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ (550 πεξίπνπ).
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ρήκα 2.1: Πηζηνπνηήζεηο θαηά ISO 14001 / EMAS αλά ηνλ θφζκν

2.3.

Οξηζκφο θαη Λεηηνπξγία ησλ ΠΓ

ην πθηζηάκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο εζληθήο θαη ηεο δηεζλνχο αγνξάο, ην νπνίν
ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαξθείο κεηαβνιέο, ξαγδαία εμάπισζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζπλερή
αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ θαη κεγαιχηεξσλ κεξηδίσλ, δηακνξθψλεηαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο κε θχξην άμνλα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο
θάζε επηρείξεζεο. Δπηπξνζζέησο, ε ελίζρπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη
ε ζχγρξνλε ηάζε γηα δηαδηθαζίεο πνπ ζέβνληαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ην πεξηβάιινλ,
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θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο νδήγεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ
αλάπηπμε ησλ πζηεκάηωλ Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο.
Χο ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο (ΠΔ) νξίδεηαη έλα ζχλνιν απφ ελέξγεηεο ην νπνίν
νδεγεί κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ ζηελ πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη
ζηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ΠΓ απνηειεί κηα
νξγαλσηηθή δνκή πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο, δηαδηθαζίεο, πιεξνθνξίεο,
πξνγξακκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ππεπζπλφηεηεο θαζψο θαη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο κε
απψηεξν ζηφρν ηελ εθαξκνγή, επίηεπμε, επηζεψξεζε θαη δηαηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (ΔΛΟΣ ΔΝ ISO, 1997). θνπφο ελφο ΠΓ είλαη ε
ζπλερήο βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ελφο νξγαληζκνχ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε
ζπκκφξθσζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ε πξφιεςε ηεο
ξχπαλζεο ζε ηζνξξνπία κε ηηο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ.
Ζ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο απνζθνπεί ζηε βειηησκέλε
πεξηβαιινληηθή επίδνζε ελφο νξγαληζκνχ θαη ζα πξέπεη λα αλαζθνπείηαη θαη λα αμηνινγείηαη
πεξηνδηθά απφ απηφλ ψζηε λα εληνπίδνληαη θαη λα πινπνηνχληαη ηπρφλ επθαηξίεο θαη
βειηηψζεηο, θαζψο απηέο ζπληεινχλ ζε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο
(ΔΛΟΣ ΔΝ ISO, 1997).

ρήκα 2.2: Ζ «Σξηπιέηα» ελφο ζσζηά δνκεκέλνπ ΠΓ
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Έλα ΠΓ παξέρεη κηα δνκεκέλε δηεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο, ν
βαζκφο θαη ε έθηαζε ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ππφ ην θσο
νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζπλζεθψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη θάπνηα βειηίσζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κπνξεί λα αλακέλεηαη απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο ζπζηεκαηηθήο
πξνζέγγηζεο, ην ΠΓ απνηειεί έλα εξγαιείν, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ
λα επηηχρεη θαη λα ειέγρεη ζπζηεκαηηθά ην επίπεδν ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ ν
ίδηνο ζέηεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ θαζηέξσζε θαη ιεηηνπξγία ελφο ΠΓ δελ πξνθαιεί, απφ
κφλε ηεο, άκεζε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΔΛΟΣ ΔΝ ISO,
1997).
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, ην ΠΓ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο
νξγαληζκνχο λα εμεηάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο, φπνπ απηφ
είλαη θαηάιιειν θαη νηθνλνκηθά βηψζηκν. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο κηαο ηέηνηαο ηερλνινγίαο.
Ο θχθινο εθαξκνγήο ησλ ΠΓ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη
ζην ρήκα 2.3.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θχθινο εθαξκνγήο ησλ ΠΓ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα (Γηακά,
2001):
α) Περηβαιιοληηθή Ποιηηηθή: Ο νξγαληζκφο θαζνξίδεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ πνιηηηθή ε
νπνία αληαλαθιά ηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο γηα ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
θαη γηα δηαξθή βειηίσζε θαη πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο.
β) τεδηαζκός: ην ζηάδην απηφ ν νξγαληζκφο ή ε επηρείξεζε δεκηνπξγεί ην πιαίζην κέζα
ζην νπνίν ζα πινπνηεζεί ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Ζ απαίηεζε απηή πεξηιακβάλεη ηα
αθφινπζα επηκέξνπο ζηάδηα:


Πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο: ν νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζία γηα ηνλ
εληνπηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ ή
ππεξεζηψλ ηνπ. Δπηπιένλ, ν νξγαληζκφο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη φηη νη πιεπξέο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ.
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Ννκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο: ν νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζία γηα
ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο λνκνζεηηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο πνπ
άπηνληαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.



Αληηθεηκεληθνί θνπνί, ηόρνη θαη Πξόγξακκα(ηα): ν νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη
δηαηεξεί ηεθκεξησκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ζε θάζε ζρεηηθή
ιεηηνπξγία θαη επίπεδν εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο εγθαζηζηά
θαη δηαηεξεί πξφγξακκα(ηα) γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη
ζηφρσλ.

γ) Δθαρκογή θαη Λεηηοσργία: ηε θάζε απηή, ην ΠΓ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία. Ζ απαίηεζε
απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:


Πόξνη, Ρόινη, Τπεπζπλόηεηεο θαη Αξκνδηόηεηεο: θαζνξίδνληαη νη ξφινη, νη επζχλεο θαη
νη αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο ηεθκεξηψλνληαη θαη γλσζηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα
εμππεξεηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε.



Ιθαλόηεηα, Εθπαίδεπζε θαη Επαηζζεηνπνίεζε: εληνπίδνληαη νη αλάγθεο εθπαίδεπζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζηεξψλεηαη θαη δηαηεξείηαη δηαδηθαζία γηα
ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπο.



Επηθνηλωλία: Ζ εηαηξεία θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζίεο, ζε ζρέζε κε ηηο
πεξηβαιινληηθέο ηεο πιεπξέο θαη ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ψζηε λα
ππάξρεη εζωηεξηθή επηθνηλωλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο
επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο ιήςε θαη ηεθκεξίσζε ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο απφ
εμωηεξηθά ελδηαθεξόκελα κέξε θαζψο θαη αληαπφθξηζε ζε απηή.



Σεθκεξίωζε: ν νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί πιεξνθνξίεο ζε γξαπηή ή
ειεθηξνληθή κνξθή.



Έιεγρνο ηωλ εγγξάθωλ: ν νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζία ειέγρνπ
ησλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξφηππν.



Επηρεηξεζηαθόο Έιεγρνο: Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα εληνπίζεη εθείλεο ηηο ιεηηνπξγίεο
θαη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηηο εληνπηζζείζεο ζεκαληηθέο
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πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο, ζε ζπκθσλία κε ηελ πνιηηηθή, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηνπ
ζθνπνχο θαη ζηφρνπο.


Εηνηκόηεηα θαη αληαπόθξηζε ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά: ν νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη
δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο αηπρεκάησλ
θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θαη αληίδξαζεο ζε απηέο, θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη
ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε
απηέο.

δ) Έιεγτοη: ηε θάζε απηή δηεμάγνληαη έιεγρνη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ΠΓ. Ζ απαίηεζε απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:


Παξαθνινύζεζε θαη κέηξεζε: ν νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί ηεθκεξησκέλεο
δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε, ζε ηαθηηθή βάζε, ησλ βαζηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα
έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ.



Αμηνιόγεζε ηεο πκκόξθωζεο: δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο γηα ζπκκφξθσζε.
Καζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε
εθαξκφζηκεο λνκηθέο απαηηήζεηο. Ζ εηαηξεία αμηνινγεί ηελ ζπκκφξθσζε κε άιιεο
απαηηήζεηο ηηο νπνίεο απηή ππνγξάθεη θαη ππνζηεξίδεη. Απηή ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα
εληαρζεί θαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο λνκηθήο ζπκκφξθσζεο ή λα θαζηεξψζεη
μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο ζε θάζε πεξίπησζε θξαηά αξρεία απφ ηα
απνηειέζκαηα θαη ηηο δηαπηζηψζεηο απφ απηέο ηηο πεξηνδηθέο αμηνινγήζεηο.



Με πκκόξθωζε, Δηνξζωηηθή θαη Πξνιεπηηθή Δξάζε: ν νξγαληζκφο θαζηεξψζεη θαη
λα δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ γηα
ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο, αλαιακβάλνληαο δξάζε γηα
ηνλ πεξηνξηζκφ ηπρφλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθιήζεθαλ θαη γηα ηελ έλαξμε θαη
νινθιήξσζε δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ.



Έιεγρνο Αξρείωλ: ν νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ ηαπηνπνίεζε, δηαηήξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ αξρείσλ. Σα
αξρεία απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αξρεία εθπαίδεπζεο θαη απνηειέζκαηα
επηζεσξήζεσλ θαη αλαζθνπήζεσλ.
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Εζωηεξηθή Επηζεώξεζε: ν νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί πξφγξακκα θαη
δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεμαγσγή πεξηνδηθψλ επηζεσξήζεσλ ηνπ ΠΓ.

ε) Αλαζθόπεζε από ηε δηοίθεζε: ηε θάζε απηή ε αλψηαηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ
πξαγκαηνπνηεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλαζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ΠΓ. Σα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΠΓ ζπλίζηαληαη ζηε δεκηνπξγία κηαο πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο, ζηε ζεζκνζέηεζε αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, ζηε εθαξκνγή ελφο
πξνγξάκκαηνο γηα θαηαγξαθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζηελ επηζεψξεζε θαη αμηνιφγεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο.

ρήκα 2.3: Τπφδεηγκα πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
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2.4. Οθέιε θαη Κφζηε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΠΓ
Γεληθφηεξα, ππάξρνπλ πνιινί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζεκεηψλνληαη νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή
ελφο ΠΓ γηα έλαλ νξγαληζκφ ή κία επηρείξεζε. Σα νθέιε πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ
ζπλερφκελε εθαξκνγή θαη ηελ σξίκαλζε ησλ ΠΓ. Δπηπιένλ, δελ αλαπηχζζνληαη φια ηα
ζηνηρεία ελφο ΠΓ κε ηνλ ίδην βαζκφ. Λεηηνπξγίεο φπσο ε εκπινθή ηεο δηνίθεζεο, ν νξηζκφο
ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ αλαπηχζζνληαη
θαζψο «σξηκάδεη» ην ΠΓ. Έλα ΠΓ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά φηαλ ελζσκαησζεί πιήξσο
ζηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο.
πλνπηηθά ηα νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ΠΓ είλαη (Vasanthakumar, 1998):


Ζ βειηίσζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ.



Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ΠΓ σο κέζν πξνψζεζεο θαη κάξθεηηλγθ.



Ζ δηείζδπζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ.



Ζ δηεπθφιπλζε ηεο δαλεηνδφηεζεο.



Ζ πξνζέιθπζε ησλ επελδπηψλ θαη ε εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ.



Ζ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνζηίκσλ, θαζψο ππάξρεη ηεθκεξίσζε ηεο ηήξεζεο ησλ
ζεζκνζεηεκέλσλ πξνδηαγξαθψλ φζνλ αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο εθξνέο.



Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ.



Σα θζελφηεξα αζθάιηζηξα, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ.



Οη ρακειφηεξνη θφξνη.



Ζ απνθπγή δαπαλψλ απφ αηπρήκαηα.



Ζ αλαβάζκηζε ηεο επίδνζεο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.



Ζ βειηησκέλε νηθνλνκηθή επίδνζε, θαζψο κεηψλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο ιφγσ ηεο
νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.



Ζ δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, κέζσ ηεο ηαπηνπνίεζεο
ησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιά θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο.
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Ζ ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, πνπ βνεζά
ζηηο ηαρχηεξεο δηαδηθαζίεο εγθξίζεσλ αηηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ.



Ζ απμεκέλε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε
πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο.

πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή ελφο ΠΓ απφ έλαλ νξγαληζκφ δεκηνπξγεί πνιιά
πιενλεθηήκαηα ζηελ αγνξά φπνπ θηλείηαη απηφο δηφηη ε εθαξκνγή ηνπ απνηειεί έλα
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο θαη ζην πεξηβάιινλ εθφζνλ ζπκβάιεη ζηελ ζπλερή
βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ. Δπηπιένλ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο αλ έλα ΠΓ
ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε θαηλνηνκίαο θαη φρη σο άζθεζε
γξαθεηνθξαηίαο, κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αξρέο θαη ηα εξγαιεία ηεο πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε εθαξκνγή ελφο ΠΓ απφ κία επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα
νδεγήζεη ζηε ιήςε επηπιένλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ πνπ λα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα
πξντφληα, φπσο ην νηθνινγηθφ ζήκα. Μία ηέηνηα δπλακηθή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
Αλακθηζβήηεηα, σζηφζν ππάξρεη θαη θφζηνο γηα κία επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ πνπ
απνθαζίδεη λα εθαξκφζεη έλα ΠΓ. Πξνθαλψο, ην θφζηνο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ. Οη βαζηθνί παξάγνληεο θφζηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
ΠΓ είλαη:


Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ, δειαδή ην θφζηνο αλζξσπνσξψλ ζρεδηαζκνχ
ηνπ ζπζηήκαηνο ηφζν απφ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο φζν θαη απφ ηνπο ζπκβνχινπο.



Ζ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο εθαξκνγήο ηνπ
ΠΓ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζηα ζηειέρε, ζην
πξνζσπηθφ παξαγσγήο, ζην πξνζσπηθφ ησλ ηκεκάησλ έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη
ζπληήξεζεο θαη λα θζάλνπλ κέρξη ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ.



Ζ εζσηεξηθή αλάπηπμε ή αγνξά λέσλ ηερλνινγηψλ, πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ,
ζπζθεπψλ θαηαγξαθήο θαη κέηξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ κεηαβιεηψλ.



Οη ακνηβέο ησλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζηάδην
κειέηεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ΠΓ.
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Οη ακνηβέο ησλ εμσηεξηθψλ επηζεσξεηψλ θαη επίζεκσλ επαιεζεπηψλ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε επηδηψμεη πηζηνπνίεζε απφ θάπνηνλ επίζεκα
αλαγλσξηζκέλν θνξέα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή αλαγλσξηζκέλνπ ΠΓ φπσο ην
δηεζλέο πξφηππν ISO 14000, ην Δπξσπατθφ πξφηππν EMAS (Environmental
Management and Auditing Scheme) ή ην πξφηππν Responsible Care ®.

πσο θάζε άιιε επέλδπζε, έηζη θαη νη πεξηβαιινληηθέο επελδχζεηο ππφ ηε κνξθή ησλ ΠΓ
αμηνινγνχληαη κέζα απφ κία αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο, ακθφηεξσλ αλνηγκέλσλ ζε
παξνχζεο αμίεο. Πξνυπφζεζε γηα λα απνηηκεζεί ε επζηνρία ηεο πεξηβαιινληηθήο επέλδπζεο
θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ κειινληηθή θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο είλαη ε απνκφλσζε ησλ
θνζηψλ θαη σθειεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε απηήλ.
Ήδε απφ ηελ Αξρηθή Πεξηβαιινληηθή Αλαζθφπεζε πξνζδηνξίδνληαη πεξηνρέο ζην ρψξν
δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο, νη νπνίεο κε κία πην νξζνινγηθή δηαρείξηζε κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Οη ζπληειεζηέο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο
θαη ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο ελφο ΠΓ είλαη (Krut, 1998):
Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο.


Σν εχξνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ.



Σν κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ.



Σν ηερλνινγηθφ επίπεδν ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.



Ζ ππάξρνπζα πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ.



Ζ πξνυπάξρνπζα εκπεηξία πνπ ππάξρεη πάλσ ζηελ εθαξκνγή ησλ ΠΓ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3

ΑΝΑΓΝΩΡΗΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

3.1. Δηζαγσγή
Σν 1996 εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε ζεηξά Πξνηχπσλ ISO 14000 πνπ ζθνπφ έρεη λα
παξέρεη έλα πιαίζην ζπζηήκαηνο, κε ην νπνίν νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά
πξνηχπσλ ηνπ Δηεζλνύο Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο (International Standards Organization),
γλσζηνχ ππφ ηελ νλνκαζία ISO. Κχξηα αθνξκή γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο απνηέιεζαλ ε
Παγθφζκηα Πξσηνβνπιία γηα ην Πεξηβάιινλ ηνπ Rio De Janeiro ην 1992, ε έθδνζε ηνπ
πξνηχπνπ BS 7750 θαη ηα κελχκαηα πνπ έθηαλαλ ζηνλ ISO απφ ηελ επηηξνπή SAGE
(Strategic Advisory Group on the Environment), κηα επηηξνπή ζηελ νπνία ν ISO είρε
αλαζέζεη εξεπλεηηθφ ξφιν γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ πξνηχπνπ
πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα. Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο απηήο, ν ISO πξνρψξεζε
ζην ζρεκαηηζκφ ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο TG 207 ην 1993 θαη ηα εξγαιεία ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, γλσζηφηεξα σο ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ISO 14000
(Αξβαληηνγηάλλεο, 2000).

3.2. Ζ εηξά ησλ Πξνηχπσλ ISO 14000
Ζ ζεηξά ISO 14000 κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο θαη
ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξεο επζχλεο ζηελ επηρείξεζε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο απ' φηη νη
αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ ISO 9000. Σα πξφηππα ηεο ζεηξάο εκθαλίδνπλ πιενλεθηήκαηα
φζνλ αθνξά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηηο επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη
ηε ζπκκφξθσζε κε ηα ζεζκηθά πιαίζηα. Δπίζεο πξνυπνζέηνπλ έλαλ πςειφ βαζκφ
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαη πξνσζνχλ ηελ
αλάπηπμε θαη ρξήζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηερληθψλ.
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Απφ ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ISO 14000, ην ISO 14001 (Environmental Management Systems
- Specification with guidance for use) θαη ην ISO 14004 (Environmental Management
Systems - General guidelines on principles, systems and supporting techniques) αθνξνχλ
ζπγθεθξηκέλα ηα πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο. Σν ISO 14001 είλαη ην πιένλ
αλαγλσξηζκέλν πιαίζην πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο παγθνζκίσο, ην νπνίν
ππνζηεξίδεη θαη βνεζά ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηνλ
αληίθηππν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη λα θαηαδεηθλχνπλ πγηή
πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. Σν ISO 14001 απνηειεί επίζεο ηελ αθεηεξία γηα ηηο επηρεηξήζεηο
πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άιια εξγαιεία πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ
αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ ISO/ TC 207.
Απφ ηελ άιιε, ην πξφηππν ISO 14004 παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο θαη ρξήζηκεο επεμεγήζεηο
ζρεηηθά κε ηηο αξρέο, ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο ηερληθέο ππνζηήξημεο θαη ζπκπιεξψλεη ην
ISO14001.
Σα πξφηππα απηά απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο ζεηξάο ISO 14000 θαη δχλαληαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ηφζν γηα ζθνπνχο απηναμηνιφγεζεο φζν θαη γηα
ζθνπνχο πηζηνπνίεζεο. Σα ππόινηπα πξόηππα θαη εξγαιεία ηεο ζεηξάο είλαη ηα αθφινπζα
(Woodside, 1998):
 ISO 14010:1996: Οδεγίεο θαη γεληθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή επηζεψξεζε.
 ISO 14011:1996: Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή επηζεψξεζε-Γηαδηθαζίεο
ειέγρνπ - Έιεγρνο θαη επηζεψξεζε ησλ ΠΓ.
 ISO 14012:1996: Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή επηζεψξεζε - Κξηηήξηα
πηζηνπνίεζεο γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο επηζεσξεηέο.
 ISO 14015:2001: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - Πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε ησλ
νξγαληζκψλ θαη ησλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο (EASO).
 ISO 14020:2000: Οηθνινγηθή ζήκαλζε θαη δηαθεξχμεηο -Γεληθέο Αξρέο.
 ISO 14021:1999: Οηθνινγηθή ζήκαλζε θαη δηαθεξχμεηο - Πεξηβαιινληηθέο αμηψζεηο
απηνδηαθήξπμεο.
 ISO 14024:1999: Οηθνινγηθή ζήκαλζε θαη δηαθεξχμεηο - Αξρέο θαη Γηαδηθαζίεο.
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 ISO/ TR 14025:2000: Οηθνινγηθή ζήκαλζε θαη δηαθεξχμεηο ηχπνπ ΗΗΗ.
 ISO 14031:1999: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε – Οδεγίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε
πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. Σν πξφηππν εμεηάδεη επίζεο ηελ επηινγή θαηάιιεισλ
δεηθηψλ απφδνζεο, έηζη ψζηε ε πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ λα αμηνινγείηαη
βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζέηνληαη απφ ηε δηνίθεζε. Απηφ ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ππνβνιή έθζεζεο
ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε.
 ISO/TR 14032:1999: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - Παξαδείγκαηα αμηνιφγεζεο
πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο (EPE).
 ISO 14040:1997: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε – Αξρέο θαη πιαίζην ηεο Αλάιπζεο ηνπ
Κχθινπ Εσήο (ΑΚΕ). Ζ ΑΚΕ απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ
εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.
 ISO 14041:1998: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε – ηφρνο, θαζνξηζκφο πιαηζίνπ θαη
αλάιπζε απνγξαθήο ηεο αλάιπζεο ηνπ θχθινπ δσήο.
 ISO 14042:2000: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε – Καζνδήγεζε γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο
αλάιπζεο θχθινπ δσήο.
 ISO 14043:2000: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε – Δξκελεία ηεο αλάιπζεο ηνπ θχθινπ
δσήο.
 ISO/ TR14047: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - Αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο -Παξαδείγκαηα
ηεο εθαξκνγήο ηνπ ISO 14042.
 ISO/ TS14048:2002: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε – Αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο – ρήκα
θαη δηάηαμε ηεο ηεθκεξίσζεο ζηνηρείσλ.
 ISO/TR 14049:2000: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - Αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο Παξαδείγκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ISO 14041 φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πεδία
εθαξκνγήο ηεο εθηίκεζεο ηνπ θχθινπ δσήο.
 ISO 14050:2002: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - Οξνινγία θαη Γηεπθξηλήζεηο - Οδεγίεο
γηα ηηο Βαζηθέο Αξρέο ηνπ ISO/ TC 207/ SC6 θαη Δξγαζίεο γηα ηελ Οξνινγία.
 ISO/TR 14061:1998: Πιεξνθνξίεο γηα βνήζεηα πξνο ηνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ ISO 14001 θαη ISO 14004.
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 ISO/ TR 14062:2002: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - Δλζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πιεπξψλ ζηε ζρεδίαζε θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ.
 ISO/ WD 14063: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε - πεξηβαιινληηθή επηθνηλσλία - Οδεγίεο
θαη παξαδείγκαηα γηα επηηπρή επηθνηλσλία κε ηνπο εμσηεξηθνχο κεηφρνπο.
 ISO/ AWI 14064: Οδεγίεο γηα ηε κέηξεζε, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη ηελ επαιήζεπζε
ηεο νληφηεηαο θαη ην επίπεδν ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Με ην
πξφηππν απηφ, ν ISO/ TC 207 αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξφθιεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο.
 ISO 19011:2002: Οδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ή/ θαη
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Απηφ ην πξφηππν αληηθαζηζηά ηα πξφηππα ISO 14010,
14011 θαη 14012.
 Οδεγφο ISO 64:1997: Οδεγφο γηα ην ζπλππνινγηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ζην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ.
 Οδεγφο 66 ISO/ IEC: Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
αμηνινγήζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (EMS).
Αλ θαη ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ISO 14000 έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη
ακνηβαία κεηαμχ ηνπο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη αλεμάξηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ. ηηο εξγαζίεο εθπφλεζεο Γηεζλψλ Πξνηχπσλ ηνπ ISO,
ζπκκεηέρνπλ νη Οξγαληζκνί Σππνπνίεζεο 120 ρσξψλ, ελψ ε πηνζέηεζε ηεο ζεηξάο ISO
14000 απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξνρήο πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο ελφο νπζηψδνπο "εξγαιείνπ" δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, νη
νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο θάζε κνξθήο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Johnson, 1997). ην ρήκα
3.1 παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξφηππα ηεο ζεηξάο ISO 14000.
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ρήκα 3.1: Ζ ζεηξά ησλ Πξνηχπσλ ISO 14000

3.3. Πιενλεθηήκαηα απφ ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ ISO 14000

Αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ΗSΟ
14000, είλαη ε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο θαη ε ελδπλάκσζε ηνπ
ακπληηθνχ ηεο κεραληζκνχ ζηελ πεξίπησζε κελχζεσλ. Ζ πιεκκειήο δηαρείξηζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ θαλνληζκψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ επηβνιή δξηκχηαησλ θπξψζεσλ θαη
ηελ αληηκεηψπηζε ρξνλνβφξσλ κελχζεσλ εμαηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε απηνχο. Σα
πξφηππα ηεο ζεηξάο ΗSΟ 14000 επηδέρνληαη ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο, ψζηε ε εγθαηάζηαζή
ηνπο λα ηθαλνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη ην κνληέιν ηεο θάζε
επηρείξεζεο. Σν αξρηθφ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζε θάπνηεο
εηαηξείεο, θαη εηδηθφηεξα ζηηο εηαηξείεο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, σζηφζν πξέπεη λα γίλεη
έγθαηξα ζπλεηδεηφ φηη ε εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ κπνξεί λα απνηειέζεη
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ήδε
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εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκφδνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφηππα ηεο ζεηξάο 14000 έρνπλ
ζπλεηδεηνπνηήζεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα (Μαραηξά
2003, Woodside 1998):


Τπεπζπλφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ



Μεησκέλν Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο



Γηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ζε επίπεδν πξνκεζεηψλ



Απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα



Βειηησκέλε νηθνλνκηθή επίδνζε



πλεπήο ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο



Μείσζε ηεο ρξήζεο πξψησλ πιψλ θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο



Οξζή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο απνβιήησλ



Βειηησκέλεο ζρέζεηο κε ηελ πνιηηεία θαη ηνπο πειάηεο



Κηλεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ



Βειηησκέλε Πεξηβαιινληηθή Δπίδνζε



Αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πφξσλ

Δπηπιένλ, κε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ –νηθνλνκηθά θπξίσο- νθέιε ζπζρεηίδνληαη θαη
επδηάθξηηα πεξηβαιινληηθά νθέιε. ιε ε «νηθνγέλεηα» ISO 14000 θξνληίδεη λα πιεξνί ηηο
αλάγθεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη φζσλ κεξηκλνχλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
αεηθφξν αλάπηπμε. Γηα ην ιφγν απηφ, θξνληίδεη λα παξέρεη ζηνπο νξγαληζκνχο δηαρεηξηζηηθά
εξγαιεία ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο πιεπξψλ, θαζψο θαη ε
βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο εηθφλαο.
Αλ θαη ν ζηφρνο ηεο ζεηξάο ΗSΟ 14000 ζπλίζηαηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο, δελ δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ν βαζκφο ηεο αλακελφκελεο κείσζεο. Ζ
πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππνζηεξηθηέο ησλ πξνηχπσλ ΗSΟ 14000 έγθεηηαη ζην λα
πεηζηνχλ νη εηαηξείεο λα εγθαηαζηήζνπλ ηα πξφηππα ιφγσ ηεο ηζρχνπζαο αληίιεςεο φηη ηα
πιενλεθηήκαηα ηεο πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα κελ αληηζηαζκίζνπλ ην θφζηνο ηεο
εγθαηάζηαζεο. Σν πξφηππν ΗSΟ 14001 κπνξεί λα απνηειεί ηαπηφρξνλα έλα πξφηππν θαζψο
θαη κηα θαηαλνεηή πξνζέγγηζε ζηα ΠΓ κε πνιιά πιενλεθηήκαηα ππέξ ηεο εγθαηάζηαζεο,
ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε πηζηνπνίεζε ηνπ απφ θάπνηνλ αλαγλσξηζκέλν θνξέα
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πηζηνπνίεζεο, θαζψο είλαη πηζαλφ κηα εηαηξεία λα έρεη ήδε εγθαηεζηεκέλν έλα ΠΓ θαη
παξάιιεια λα ραξαθηεξίδεηαη απφ βειηησκέλε πεξηβαιινληηθή επίδνζε ρσξίο λα έρεη
πξνεγεζεί πηζηνπνίεζε.

3.4. Σν Γηεζλέο Πξφηππν ISO 14001
Σν πξφηππν ISO 14001 απνηειεί ην πιένλ αλαγλσξηζκέλν πιαίζην πζηήκαηνο
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο παγθνζκίσο, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ νη εηαηξείεο θαη νη
νξγαληζκνί κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη κε βέιηηζην ηξφπν ηνλ αληίθηππν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη λα θαηαδεηθλχνπλ πγηή πεξηβαιινληηθή
δηαρείξηζε. Σν πξφηππν είλαη αξθεηά επέιηθην ψζηε λα είλαη εθαξκφζηκν ζε φινπο ηνπο
ηχπνπο θαη κεγέζε νξγαληζκψλ, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη λα
πξνζαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Οη
επηρεηξήζεηο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ISO 14001 κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή
απφδνζή ηνπο θαζψο ην πξφηππν απεπζχλεηαη φρη κφλν ζηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο θαη
επηπηψζεηο ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο εηαηξείαο, αιιά
θαη ζηα πξντφληα θαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο (Cascio, 1996).
Έλα αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπγρξφλσο απνηειεί θαη πιενλέθηεκα ηνπ πξνηχπνπ
ISO 14001 είλαη φηη πεξηιακβάλεη έλα νξζά δνκεκέλν απφ άπνςε πιεξνθνξηψλ θαη
πιεξφηεηαο παξάξηεκα. Ζ αθηίλα δξάζεο ηνπ

είλαη πνιχ κεγάιε θαη ελδείθλπηαη γηα

εηαηξείεο φισλ ησλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ. Σν πξφηππν είλαη εθαξκφζηκν ζε νπνηνλδήπνηε
νξγαληζκφ ν νπνίνο επηζπκεί λα:
 Δγθαηαζηήζεη, δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη έλα ΠΓ.
 Βεβαησζεί φηη έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ ηζρχνπζα Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή.
 Δπηδείμεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζε ηξίηνπο.
 Αλαδεηήζεη πηζηνπνίεζε ηνπ ΠΓ απφ έλα εμσηεξηθφ νξγαληζκφ.
 Καζνξίζεη θαη λα θαηαζηήζεη γλσζηή ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ην δηεζλέο πξφηππν.
Σν πξφηππν δίλεη έκθαζε ζηνπο αθφινπζνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο:
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 Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ πξνηχπνπ έγθεηηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηα πιαίζηα ησλ
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ.
 Σα ΠΓ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηηο δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ θαιχπηνληαη γηα
παξάδεηγκα ζηε ζεηξά ηνπ ISO 9000.
 Σν πξφηππν πεξηέρεη κφλν εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξνχλ λα
επηζεσξεζνχλ αληηθεηκεληθά κε ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζε θαη /ή ηελ απηνδηαθήξπμε.
 Σν πξφηππν απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα ζεζπίζεη κηα πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη λα
ζέζεη αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαη
ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηδξάζεσλ. Δθηφο απφ ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο
θαλνληζκνχο, ε εηαηξεία πξέπεη λα δεζκεπηεί φζνλ αθνξά ηελ ζπλερή βειηίσζε.
 Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ην ΠΓ πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηηο
εηαηξείεο γηα ρξήζε ηεο πην εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο πνπ είλαη δηαζέζηκε φπνπ βέβαηα
είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν. Ζ επίδξαζε ηνπ θφζηνπο κηαο ηέηνηαο ηερλνινγίαο ζα
πξέπεη λα ιακβάλεηαη πάληνηε ζνβαξά ππφςε.
 Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε, ε νπνία δηαηππψλεηαη ζηελ πξψηε
παξάγξαθν ηνπ πξνηχπνπ.
Ση δελ είλαη ην Πξφηππν:



Σν πξφηππν δελ πεξηιακβάλεη απαηηήζεηο πνπ λα αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ
θαη ηελ αζθαιή δηαρείξηζε. Χζηφζν δελ απνζαξξχλεη ηελ εηαηξεία απφ ην λα
ελζσκαηψζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο.



Σν πξφηππν δελ δηαηππψλεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο.
Χζηφζν κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ κέζνδνη παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο ηεο
πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερήο βειηίσζεο.

Ζ γεληθή δνκή ηνπ Πξνηχπνπ ISO 14001:2004 ζπλνςίδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο πέληε ηνκείο:
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1. Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
2. ΥΔΓΙΑΜΟ
2.1. Πεξηβαιινληηθέο Πιεπξέο
2.2. Ννκηθέο θαη άιιεο Απαηηήζεηο
2.3. Αληηθεηκεληθνί θνπνί, ηφρνη θαη Πξφγξακκα (ηα)

3. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
3.1. Πφξνη, Ρφινη, Τπεπζπλφηεηεο θαη Αξκνδηφηεηεο
3.2. Ηθαλφηεηα, Δθπαίδεπζε θαη Δπαηζζεηνπνίεζε
3.3. Δπηθνηλσλία
3.4. Σεθκεξίσζε
3.5. Έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ
3.6. Δπηρεηξεζηαθφο έιεγρνο
3.7. Δηνηκφηεηα θαη αληαπφθξηζε ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά

4. ΈΛΔΓΥΟΙ
4.1. Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε
4.2. Αμηνιφγεζε ηεο πκκφξθσζεο
4.3. Με ζπκκφξθσζε, δηνξζσηηθή θαη πξνιεπηηθή δξάζε
4.4. Έιεγρνο Αξρείσλ
4.5. Δζσηεξηθή Δπηζεψξεζε

5. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ
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Ζ κεζνδνινγία πνπ ζπλήζσο αθνινπζείηαη θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο ΠΓ θαηά ISO 14001
είλαη ε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ε δηεμαγσγή πεξηβαιινληηθήο αλάιπζεο, ε
νπνία παξφιν πνπ δελ απαηηείηαη θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, ε ζέζπηζε πεξηβαιινληηθψλ
ζηφρσλ θαη πξνγξακκάησλ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ΠΓ, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ.
Σν πξφηππν ISO 14001 πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ γεληθνχ ζρεδηαζκνχ γηα άκεζε ρξήζε
ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ ζε έλα κεγάιν εχξνο πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
αμηφπηζησλ δηεξγαζηψλ δηαρείξηζεο, αμηνπνηψληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην έκςπρν πιηθφ
ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. Ζ νξζή ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ είλαη θπζηθφ απνηέιεζκα κηαο
ππεχζπλεο δηνηθεηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ δηέπεηαη απφ επίγλσζε, επαηζζεζία, εηνηκφηεηα,
αμηνπηζηία θαη ζπλέπεηα φζνλ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ πνπ
άπηνληαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη απφ ππεχζπλε θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε πξνζπάζεηα
γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ. Ζ εγθαηάζηαζε κηαο πεξηβαιινληηθήο ζηξαηεγηθήο φπσο
πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ, απαηηεί ηελ χπαξμε
πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο πνπ εληζρχνπλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή
ηεο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο, φπνπ απηφ είλαη θαηάιιειν θαη νηθνλνκηθά βηψζηκν
(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2001).
Σν Γηεζλέο Πξφηππν ISO 14001 αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, ζηα
πιαίζηα ηεο δπλακηθήο θπθιηθήο δηεξγαζίαο ηνπ "ζρεδηαζκνχ, εγθαηάζηαζεο, ειέγρνπ θαη
αλαζθφπεζεο". Έηζη, βνεζά έλαλ νξγαληζκφ λα:


Καζηεξψζεη κηα πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαηάιιειε γηα ηνλ ίδην.



Αλαγλσξίζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξειζνχζεο ή
ησξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, πξντφληα ή ππεξεζίεο ηνπ νξγαληζκνχ.



Αλαγλσξίζεη ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία θαη ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο.



Αλαγλσξίζεη

ηηο

πξνηεξαηφηεηέο

ηνπ

θαη

λα

ζέζεη

ηνπο

θαηάιιεινπο

πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο.


Γεκηνπξγήζεη έλα πξφγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θαη ηελ επίηεπμε ησλ
ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ.
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Οξγαλψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ, ειέγρνπ, δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ,
επηζεψξεζεο θαη αλαζθφπεζεο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηελ
πνιηηηθή θαη φηη ην ΠΓ εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο
ζρεδηάζηεθε.



Μπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο.

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ISO 14001 είλαη απηά πνπ απνιακβάλεη ε
ίδηα ε επηρείξεζε θαη απηά πνπ απνιακβάλνπλ ε θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Μεηαμχ ηνπο
ζπλδένληαη άκεζα θαη δελ λνείηαη ζεηηθή πνξεία κίαο επηρείξεζεο αλ ηαπηφρξνλα δελ
δηαζθαιίδεηαη ε πςειή πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο.
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηα νθέιε είλαη (Woodside, 1998):



Μείσζε ηνπ θφζηνπο, πνπ νθείιεηαη ζηελ εμνηθνλφκεζε πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο, ζηε κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ
παξαγνκέλσλ απνβιήησλ ζε αέξα, λεξφ θαη έδαθνο, ηελ απνθπγή ηνπ θφζηνπο γηα
ηελ απνθαηάζηαζε αηπρεκάησλ, θιπ.



Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, θαζψο ε
εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ εληζρχεη ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο
θαηαλαισηέο, ην θξάηνο, ηνπο επελδπηηθνχο νξγαληζκνχο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε
θαη άιινπο θνξείο.



Αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ απνηειεί άιισζηε ηνλ ζεκαληηθφηεξν
πφξν κίαο επηρείξεζεο.



Βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηα
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ηδηαίηεξα φηαλ ζπλδπάδεηαη κε αληίζηνηρν ζχζηεκα
πνηφηεηαο.



Δπξχηεξε ζπκβνιή ζε νθέιε πξνο ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εθπεκπφκελσλ απνβιήησλ ζπκβάιιεη ζηελ
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ε πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ πδάηηλσλ
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θαη εδαθηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ζπκβάιινπλ ζηε
βηψζηκε αλάπηπμε.
Οη δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
ISO 14001 αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ, ηνπο ζπκβνχινπο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αγνξά νξγάλσλ
κέηξεζεο θαη ηηο απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Ο ζπλνιηθφο ζηφρνο ηνπ
Γηεζλνχο Πξνηχπνπ είλαη λα ππνζηεξίμεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, πάληνηε ζε ηζνξξνπία κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλάγθεο.
Θεσξείηαη φηη απνηειεί έλα βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ψζηε λα ελζαξξπλζνχλ θαη λα
ηχρνπλ έκπξαθηεο βνήζεηαο νη αλά ηνλ θφζκν επηρεηξήζεηο θαη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηα
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Γεληθά εθηηκάηαη φηη είλαη κάιινλ κηθξή ε πηζαλφηεηα ην ISO
14001 λα κελ ηθαλνπνηήζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηβαιινληνιφγσλ, φισλ ησλ
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, θαζψο θαη ηνπ νηθνινγηθά -ζε κεγάιν βαζκφ πιένλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.

3.5. Σα άξζξα ηνπ Πξνηχπνπ ISO 14001: 2004

Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή (Παξάγξαθνο 4.2)
Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή είλαη ν θαηεπζπληήξηνο κνριφο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ
εθαξκνγή ηνπ ΠΓ θαη απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ν νξγαληζκφο ζα ζέζεη ηνπο
ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Ζ πνιηηηθή ζα πξέπεη λα αληαλαθιά ηε δέζκεπζε ηεο
αλψηαηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ζπκκφξθσζε κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο θαη
γηα ζπλερή βειηίσζε. Πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα ζαθήο ψζηε γίλεηαη θαηαλνεηή θαη ζα πξέπεη
λα αλαζθνπείηαη θαη λα αλαζεσξείηαη ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ θαη
ηεο πιεξνθφξεζεο. Ζ δηνίθεζε είλαη απηή ε νπνία θαζνξίδεη ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή
ηνπ νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε νπνηνπδήπνηε επξχηεξνπ θνξέα ηνπ νπνίνπ
είλαη ηκήκα, θαζψο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θνξέα, εάλ ππάξρεη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδεηαη φηη ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή :
 Δίλαη θαηάιιειε γηα ηε θχζε, ην εχξνο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπ,
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 Πεξηιακβάλεη δέζκεπζε γηα δηαξθή βειηίσζε θαη πξφιεςε ξχπαλζεο,
 Πεξηιακβάλεη δέζκεπζε γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ ζρεηηθή πεξηβαιινληηθή
λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο θαη πξνο ηηο άιιεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο ν
νξγαληζκφο έρεη απνδερηεί ελππνγξάθσο,
 Παξέρεη ην πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ αλαζθφπεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ,
 Δίλαη ηεθκεξησκέλε, εθαξκφδεηαη, ηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο
εξγαδνκέλνπο,
 Δπηθνηλσλεί κε φια ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
νξγαληζκνχ,
 Δίλαη δηαζέζηκε ζην θνηλφ.

ρεδηαζκφο (Παξάγξαθνο 4.3)
Πεξηβαιινληηθέο Πιεπξέο (Παξάγξαθνο 4.3.1)
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί δηαδηθαζία (εο) γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπ, ηηο νπνίεο
κπνξεί λα ειέγμεη θαη επί ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλακέλεηαη φηη έρεη δπλαηφηεηα παξέκβαζεο
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη εθείλεο πνπ έρνπλ ή κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο
ζην πεξηβάιινλ. Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη νη πιεπξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηέο ηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
πεξηβαιινληηθψλ αληηθεηκεληθψλ ηνπ ζθνπψλ.
Καηά ηε δηεξγαζία απηή δελ απαηηείηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο. Σνλίδεηαη φηη
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε
νη θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ε έλαξμε θαη ν ηεξκαηηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο, θαζψο
επίζεο θαη νη πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε αλακελφκελα επείγνληα πεξηζηαηηθά.
ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ζα πξέπεη, φπνπ
είλαη εθηθηφ, λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζνη παξάκεηξνη:
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Αέξηεο εθπνκπέο



Απνξξίςεηο ζην λεξφ



Γηαρείξηζε απνβιήησλ



Μφιπλζε ηνπ εδάθνπο



Υξήζε πξψησλ πιψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ



Άιια Κνηλσληθά θαη Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ηνπηθνχ ραξαθηήξα

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηνλ
νξγαληζκφ.
Ννκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο (Παξάγξαθνο 4.3.2)
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί δηαδηθαζία γηα λα εληνπίδεη θαη λα έρεη
πξφζβαζε ζηηο λνκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο, πνπ ν νξγαληζκφο έρεη ελππνγξάθσο απνδερηεί
θαη νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή ζηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ,
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπ, φπσο ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ βηνηφπσλ ή
ηε ρξήζε θαη απφξξηςε ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ. Αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα επηπιένλ
απαηηήζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα έγθεηηαη ν νξγαληζκφο είλαη:


Κψδηθεο θαη πξαθηηθέο ηεο βηνκεραλίαο



πκθσλίεο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε



Καηεπζπληήξηεο γξακκέο κε λνκνζεηηθήο θχζεο

Αληηθεηκεληθνί θνπνί, ηφρνη θαη Πξφγξακκα(ηα) (Παξάγξαθνο 4.3.3)
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί ηεθκεξησκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο
αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, ζε θάζε ζρεηηθή ιεηηνπξγία θαη επίπεδν εληφο ηνπ
νξγαληζκνχ. Ο νξγαληζκφο, φηαλ θαζηεξψλεη θαη αλαζθνπεί ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηνπ
ζθνπνχο, πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο λνκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο , ηηο ζεκαληηθέο
πεξηβαιινληηθέο ηνπ πιεπξέο, ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ επηινγέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο,
ιεηηνπξγηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο ηνπ απαηηήζεηο θαζψο θαη ηηο απφςεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
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κεξψλ. Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο κε ηελ πεξηβαιινληηθή
πνιηηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δέζκεπζεο γηα πξφιεςε ξχπαλζεο. Σέινο, ν
νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε βέιηηζηε δηαζέζηκε ηερλνινγία
φπνπ απηφ θξίλεηαη θαηάιιειν θαη είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν.
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα δηαηεξεί πξφγξακκα(ηα) γηα ηελ επίηεπμε ησλ
αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ. Απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
1) Οξηζκφ επζπλψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ζε θάζε
ζρεηηθή ιεηηνπξγία θαη επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ,
2) Σα κέζα θαη ην ρξνληθφ πιαίζην, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παξαπάλσ πξέπεη λα
επηηεπρζνχλ.
Δάλ έλα έξγν ζρεηίδεηαη κε λέεο εμειίμεηο θαη λέεο ή ηξνπνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο,
πξντφληα ή ππεξεζίεο, ην(ηα) πξφγξακκα(ηα) πξέπεη λα δηνξζσζεί(νχλ) φπνπ ρξεηάδεηαη,
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε εθαξκφδεηαη θαη ζηα έξγα απηά.

Δθαξκνγή θαη Λεηηνπξγία (Παξάγξαθνο 4.4)
Πφξνη, Ρφινη, Τπεπζπλφηεηεο θαη Αξκνδηφηεηεο (Παξάγξαθνο 4.4.1)
Οη ξφινη, νη επζχλεο θαη νη αξκνδηφηεηεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη, λα ηεθκεξηψλνληαη θαη λα
γλσζηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πεξηβαιινληηθή
δηαρείξηζε.
Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα εθνδηάζεη κε κέζα - πφξνπο πνπ είλαη νπζηψδε γηα ηελ εθαξκνγή θαη
ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Σα κέζα ζπκπεξηιακβάλνπλ
αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο , ηερλνινγία θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο.
Ζ αλψηαηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα δηνξίζεη εηδηθφ(νπο) εθπξφζσπν(νπο) ηεο
δηνίθεζεο ν νπνίνο αλεμάξηεηα απφ άιιεο επζχλεο , πξέπεη λα έρεη θαζνξηζκέλνπο ξφινπο,
επζχλεο θαη αξκνδηφηεηα γηα:
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Να εμαζθαιίζεη φηη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
έρνπλ θαζηεξσζεί, εθαξκφδνληαη θαη ηεξνχληαη ζχκθσλα κε απηφ ην Γηεζλέο
Πξφηππν.



Να δίλεη αλαθνξά ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνβεί ζε αλαζθφπεζε θαη
βειηίσζή ηνπ.

Ηθαλφηεηα, Δθπαίδεπζε θαη Δπαηζζεηνπνίεζε (Παξάγξαθνο 4.4.2)
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο γηα εθπαίδεπζε. Πξέπεη λα απαηηεί φπσο
φιν ην πξνζσπηθφ, ηνπ νπνίνπ ε εξγαζία κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή επίπησζε ζην
πεξηβάιινλ, ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί
δηαδηθαζίεο γηα λα ελεκεξψλεη θαη επαηζζεηνπνηεί ηνπο εξγαδνκέλνπο ζ‟ απηφλ ή ηα κέιε
θάζε ζρεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη επηπέδνπ ζρεηηθά κε:


ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηηο
δηαδηθαζίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο,



ηηο

ζεκαληηθέο

πεξηβαιινληηθέο

επηπηψζεηο,

θπζηθέο

ή

δπλεηηθέο,

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε απφ ηε βειηησκέλε
αηνκηθή επίδνζε,


ηνπο ξφινπο ηνπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο
γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη αληαπφθξηζε ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά,



ηηο δπλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απφθιηζεο απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο
ιεηηνπξγίαο.

Σν πξνζσπηθφ ην νπνίν εθηειεί έξγν πνπ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο πξέπεη λα είλαη ηθαλφ έρνληαο απνθηήζεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε
ή/θαη εκπεηξία.
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Δπηθνηλσλία (Παξάγξαθνο 4.4.3)
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί δηαδηθαζίεο, ζε ζρέζε κε ηηο
πεξηβαιινληηθέο ηνπ πιεπξέο θαη ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, γηα:


Σελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ
νξγαληζκνχ,



Σε ιήςε θαη ηεθκεξίσζε ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο απφ εμσηεξηθά ελδηαθεξφκελα κέξε
θαζψο θαη ηελ αληαπφθξηζε ζε απηή.

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα εμεηάδεη ηηο δηεξγαζίεο γηα ηελ πξνο ηα έμσ επηθνηλσλία επί ησλ
ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπ πιεπξψλ θαη λα θαηαγξάθεη ζε αξρείν ηελ απφθαζή ηνπ.
Σεθκεξίσζε (Παξάγξαθνο 4.4.4)
Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ ΠΓ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:


Σελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή, θνπνχο θαη ηφρνπο,



Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΠΓ,



Πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ζεκείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαζψο θαη ηελ κεηαμχ
ηνπο αιιειεπίδξαζε,



Έγγξαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξρείσλ, πνπ απαηηνχληαη απφ ην Γηεζλέο
Πξφηππν,



Έγγξαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξρείσλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ,
αλαγθαία γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηνλ επηηπρή ζρεδηαζκφ, ιεηηνπξγία θαη έιεγρν ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο.

Ζ ηεθκεξίσζε απηή κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ αληίζηνηρε άιισλ εγθαηεζηεκέλσλ
ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπλήζσο:


Πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο



Οξγαλνγξάκκαηα
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Δζσηεξηθά πξφηππα θαη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο



ρέδηα αληηκεηψπηζεο ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ

Έιεγρνο ησλ Δγγξάθσλ (Παξάγξαθνο 4.4.5)
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν φισλ ησλ
εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη απφ απηφ ην Γηεζλέο Πξφηππν ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη:


απηά κπνξεί λα εληνπίδνληαη,



απηά αλαζθνπνχληαη πεξηνδηθά, αλαζεσξνχληαη φπσο είλαη απαξαίηεην θαη
εγθξίλνληαη σο πξνο ηελ επάξθεηά ηνπο απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ,



νη ηξέρνπζεο εθδφζεηο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ είλαη δηαζέζηκεο ζε φιεο ηηο ζέζεηο,
φπνπ εθηεινχληαη νπζηψδεηο

εξγαζίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ

ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο,


ηα απαξραησκέλα έγγξαθα απνκαθξχλνληαη ακέζσο απφ φια ηα ζεκεία έθδνζεο θαη
ηα ζεκεία ρξήζεο, ή κε άιιν ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε κε ζθνπνχκελε ρξήζε απηψλ,



ζε ηπρφλ απαξραησκέλα έγγξαθα, ηα νπνία θξαηνχληαη γηα ζθνπνχο λνκηθνχο ή/θαη
δηαηήξεζεο γλψζεσλ, απνδίδεηαη θαηάιιειε ηαπηφηεηα.

Σν πιηθφ ηεο ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζην, ρξνλνινγεκέλν (κε ηηο
εκεξνκελίεο αλαζεψξεζεο) θαη εχθνια εληνπίζηκν, λα ηεξείηαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη λα
θξαηείηαη γηα πξνθαζνξηζκέλε πεξίνδν. Πξέπεη λα θαζηεξσζνχλ

θαη λα ηεξνχληαη

δηαδηθαζίεο θαη επζχλεο ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ
εγγξάθσλ.
Δπηρεηξεζηαθφο Έιεγρνο (Παξάγξαθνο 4.4.6)
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα εληνπίζεη εθείλεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλεο κε ηηο εληνπηζζείζεο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο, ζε ζπκθσλία κε
ηελ πνιηηηθή, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηνπ ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα
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ζρεδηάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπληήξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζεη φηη απηέο δηεμάγνληαη θάησ απφ πξνθαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο κέζσ:


ηεο θαζηέξσζεο θαη ηήξεζεο ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θάιπςε
θαηαζηάζεσλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε απνπζία ηνπο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε
απνθιίζεηο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη
ζηφρνπο,



ηνπ θαζνξηζκνχ θξηηεξίσλ ιεηηνπξγίαο ζηηο δηαδηθαζίεο,



ηεο θαζηέξσζεο θαη ηήξεζεο δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εληνπίζηκεο
ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη γλσζηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη απαηηήζεσλ ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζπκβαιιφκελνπο.

Δηνηκφηεηα θαη Αληαπφθξηζε ζε Δπείγνληα Πεξηζηαηηθά (Παξάγξαθνο 4.4.7)
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
πηζαλφηεηαο εκθάληζεο αηπρεκάησλ θαη επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ θαη αληίδξαζεο ζε απηά,
θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ
κπνξεί λα ζπλδένληαη κε απηέο.
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαζθνπεί θαη λα αλαζεσξεί, φπνπ είλαη απαξαίηεην, ηηο
δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη αληαπφθξηζεο ζε απηά, ηδηαίηεξα,
κεηά απφ πεξηζηαηηθά αηπρεκάησλ ή επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ. Ο νξγαληζκφο πξέπεη επίζεο
,φπνπ είλαη πξαθηηθά εθηθηφ, λα δνθηκάδεη πεξηνδηθά απηέο ηηο δηαδηθαζίεο.

Έιεγρνη (Παξάγξαθνο 4.5)
Παξαθνινχζεζε θαη Μέηξεζε (Παξάγξαθνο 4.5.1)
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ζε ηαθηηθή βάζε, ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζην
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πεξηβάιινλ. Απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα
παξαθνινπζείηαη ε επίδνζε, θαζψο θαη ζρεηηθνχο ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο θαη ζπκκφξθσζε
πξνο ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ.
Ο εμνπιηζκφο παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα δηαθξηβψλεηαη θαη λα ζπληεξείηαη θαη ηα αξρεία
ηεο δηεξγαζίαο απηήο πξέπεη λα ηεξνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ.
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ
πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ ζρεηηθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο θαλνληζκνχο.
Αμηνιφγεζε ηεο πκκφξθσζεο (Παξάγξαθνο 4.5.2)
χκθσλα κε ηελ δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο γηα ζπκκφξθσζε, θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί
δηαδηθαζίεο γηα πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε εθαξκφζηκεο λνκηθέο
απαηηήζεηο. Ζ εηαηξεία αμηνινγεί ηελ ζπκκφξθσζε κε άιιεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο απηή
ππνγξάθεη θαη ππνζηεξίδεη. Απηή ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα εληαρζεί θαη κε ηε αμηνιφγεζε
ηεο λνκηθήο ζπκκφξθσζεο

ή λα θαζηεξψζεη μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο ζε θάζε

πεξίπησζε θξαηά αξρεία απφ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο δηαπηζηψζεηο απφ απηέο ηηο πεξηνδηθέο
αμηνινγήζεηο.
Ζ απαίηεζε απηή πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πξνεγνχκελε θαη επφκελε παξάγξαθν
ηνπ πξνηχπνπ θαζφηη εκπεξηέρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία θαζψο επίζεο θαη φηη ε αμηνιφγεζε
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε θαη κεηξήζεηο θαη νξηζκφ δηνξζσηηθψλ θαη
πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ.
Με ζπκκφξθσζε, Γηνξζσηηθή θαη Πξνιεπηηθή Γξάζε (Παξάγξαθνο 4.5.3)
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο,
αλαιακβάλνληαο δξάζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηπρφλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθιήζεθαλ θαη γηα ηελ
έλαξμε θαη νινθιήξσζε δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ. Οη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη
λα θαζνξίδνπλ απαηηήζεηο γηα :
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ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη δηφξζσζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαη αλάιεςε δξάζεο γηα
πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.



έξεπλα ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ, πξνζδηνξίδνληαο ηηο αηηίεο απηψλ θαη αλάιεςε
δξάζεο ψζηε λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ηνπο.



αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο γηα ελέξγεηεο ψζηε λα πξνιεθζεί ε κε ζπκκφξθσζε (ζεηο)
θαη θαζηέξσζε θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ ζρεδηαζκέλσλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
εκθάληζή ηνπο.



θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ
έρνπλ παξζεί.



αλαζθφπεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ
πνπ έρνπλ παξζεί.

Κάζε δηνξζσηηθή ή πξνιεπηηθή δξάζε, πνπ αλαιακβάλεηαη γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αηηηψλ ησλ
πξαγκαηηθψλ ή δπλεηηθψλ κε ζπκκνξθψζεσλ, πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ην κέγεζνο
ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλάινγεο βαξχηεηαο κε πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη.
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα εθαξκφδεη θαη λα θαηαγξάθεη ζε αξρείν θάζε αιιαγή ζηηο
ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο δξάζεηο.
Έιεγρνο Αξρείσλ (Παξάγξαθνο 4.5.4)
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε,
δηαηήξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ αξρείσλ. Σα αξρεία απηά πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ ηα αξρεία εθπαίδεπζεο θαη ηα απνηειέζκαηα επηζεσξήζεσλ θαη
αλαζθνπήζεσλ.
Σα πεξηβαιινληηθά αξρεία πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα, εληνπίζηκα θαη ηρλειάζηκα, σο
πξνο ηελ εκπιεθφκελε δξαζηεξηφηεηα, πξντφλ ή ππεξεζία. Σα πεξηβαιινληηθά αξρεία πξέπεη
λα απνζεθεχνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνια αλαθηήζηκα
θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ δεκία, θζνξά ή απψιεηα. Ο ρξφλνο δηαηήξεζεο ηνπο πξέπεη λα
θαζνξίδεηαη θαη λα θαηαγξάθεηαη.
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Σα αξρεία πξέπεη λα δηαηεξνχληαη, φπσο ηαηξηάδεη ζην ζχζηεκα θαη ζηνλ νξγαληζκφ, γηα λα
απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ.
Σα πεξηβαιινληηθά αξρεία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ:


πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο



αξρεία παξαπφλσλ



αξρεία εθπαίδεπζεο



πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηεξγαζίεο



πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα



αξρεία επηζεψξεζεο θαη βαζκνλφκεζεο



πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ελ ελεξγεία πξνκεζεπηέο θαη ζπκβαιιφκελνπο



αξρεία/ εθζέζεηο πεξηζηαηηθψλ



πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο



πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο



απνηειέζκαηα επηζεσξήζεσλ



αλαζθνπήζεηο απφ ηε δηνίθεζε

Δζσηεξηθή Δπηζεψξεζε (Παξάγξαθνο 4.5.5)
Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί πξφγξακκα(ηα) θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
δηεμαγσγή πεξηνδηθψλ επηζεσξήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο,
πξνθεηκέλνπ λα:
Α. πξνζδηνξίδεη εάλ ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο :
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πκκνξθψλεηαη ή φρη πξνο ηηο ζρεδηαζείζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή
δηαρείξηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο Γηεζλνχο
Πξνηχπνπ.


Έρεη εθαξκνζηεί θαη δηαηεξείηαη ζσζηά ή φρη, θαη

Β. παξέρεη ζηε δηνίθεζε πιεξνθνξίεο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ.
Σν

πξφγξακκα

επηζεψξεζεο

ηνπ

νξγαληζκνχ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

θάζε

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε πεξηβαιινληηθή ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ επηζεσξήζεσλ. Οη δηαδηθαζίεο
επηζεψξεζεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη άξηηεο, πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
επηζεψξεζεο, ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο κεζνδνινγίεο, θαζψο επίζεο ηηο επζχλεο θαη απαηηήζεηο
γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ηε ζχληαμε εθζέζεσλ γηα ηα απνηειέζκαηα.

Αλαζθφπεζε απφ ηε Γηνίθεζε (Παξάγξαθνο 4.6)
Ζ αλψηαηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα αλαζθνπεί, ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ε
ίδηα απνθαζίδεη, ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, γηα λα εμαζθαιίδεη ηε
ζπλερηδφκελε θαηαιιειφηεηα, επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ. Ζ δηεξγαζία
αλαζθφπεζεο απφ ηε δηνίθεζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη έρνπλ ζπιιεγεί νη απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηε δηνίθεζε λα πξνβεί ζηε αμηνιφγεζε απηή. Απηή ε
αλαζθφπεζε πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη.
Ζ αλαζθφπεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:


ηα

απνηειέζκαηα

ησλ

εζσηεξηθψλ

επηζεσξήζεσλ

θαη

αμηνινγήζεσλ

ηεο

ζπκκφξθσζεο κε λνκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο
πξνζππνγξάθεη,


ηηο επηθνηλσλίεο κε εμσηεξηθά ελδηαθεξφκελα κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
παξαπφλσλ,



ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ,



ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έρνπλ επηηεπρζεί νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη νη ζηφρνη,
56



ηελ θαηάζηαζε ησλ δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ,



ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ,



ηε ζπλερή πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηηο
κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, ηηο λνκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο ζηηο πεξηβαιινληηθέο
πιεπξέο ηνπ νξγαληζκνχ,



ηηο ζπζηάζεηο – ππνδείμεηο γηα βειηίσζε.

Ζ αλαζθφπεζε απφ ηε δηνίθεζε πξέπεη λα ζίγεη ηελ πηζαλή αλάγθε γηα αιιαγέο ζηελ
πνιηηηθή, ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηα άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ππφ ην θσο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηζεψξεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ηεο αιιαγήο ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο δέζκεπζεο γηα
ζπλερή βειηίσζε.

3.6. Αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ ISO 14001:2004 θαη ISO 9001:2000
Καζψο νη αλψηεξεο δηνηθήζεηο έρνπλ ήδε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα νθέιε απφ ηελ έληαμε ησλ
πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζηελ ήδε ππάξρνπζα δηαρεηξηζηηθή δνκή ησλ
νξγαληζκψλ, θαζίζηαηαη επηηαθηηθφηεξε ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ησλ αιιαγψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ ελνπνίεζε ή ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο. Οη εηαηξίεο πνπ ήδε εθαξκφδνπλ πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO
9000 έρνπλ θαηαλνήζεη ηε θηινζνθία ησλ πξνηχπσλ θαη παξνπζηάδνληαη αξθεηά ψξηκεο γηα
ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ.
ζνλ αθνξά ηηο νκνηφηεηεο ησλ πξνηχπσλ ISO 9000 θαη ISO 14001, νη γεληθέο απαηηήζεηο
θαη νη απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζρεδφλ ηαπηίδνληαη. Οη
εηαηξίεο θαινχληαη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο ζηηο επηπιένλ απαηηήζεηο
ηνπ ISO 14001. πγθεθξηκέλα, νη 18 απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 14001 εληάζζνληαη ζηηο
εμήο ηέζζεξηο ελφηεηεο:


ρεδηαζκφο



Δθαξκνγή
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Πξφιεςε θαη Γηφξζσζε



Αλαζθφπεζε απφ ηε Γηνίθεζε.

Σελ ίδηα ινγηθή αθνινπζεί ε δνκή ηνπ λένπ πξνηχπνπ ISO 9001:2000 κε ζθνπφ ηελ πιήξε
ζπκβαηφηεηα κε ην ISO 14001. Σν λέν πξφηππν ISO 9001:2000 εληάζζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:


Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο



Γηαρείξηζε πφξσλ



Τινπνίεζε Παξαγσγήο



Μεηξήζεηο, αλάιπζε, βειηίσζε

Δπηπξνζζέησο, θαη ηα δχν ζπζηήκαηα εμεηάδνπλ ηα παξαθάησ ζεκεία:


Πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ



Αξρηθή αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ



Γηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο



Έιεγρνο αξρείσλ



Σήξεζε αξρείσλ



Δζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο



Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ



Οξγάλσζε ηεο δνκήο

Παξφια απηά, ππάξρνπλ θαη νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ.
πγθεθξηκέλα, ε ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000 ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο
πνηφηεηαο ζε κία επηρείξεζε ή νξγαληζκφ ελψ ην πξφηππν ISO 14001 εθαξκφδεη έλα
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Ζ ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000 έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα
εζηηάδεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, ελψ ην ISO 14001 εζηηάδεη ζηηο απαηηήζεηο ελφο
επξχηεξνπ θνηλνχ. Με άιια ιφγηα απεπζχλεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, ζην
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πξνζσπηθφ, ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο επηζεψξεζεο, ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηνπο
πεξηβαιινληηθνχο νξγαληζκνχο, ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ζην επξχ θνηλφ. Σν ISO
14001 δηαθνξνπνηείηαη εμάιινπ απφ ην ISO 9000 ζηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο (Jackson,
1997):


Σν ζχζηεκα νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.



πκκνξθψλεηαη κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ
νξγαληζκνχ.



ηνρεχεη ζηε ζπλερή βειηίσζε θαη πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο.



Πξνζδηνξίδεη ηηο πεξηβαιινληηθέο πηπρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ
νξγαληζκνχ.



Πξνζδηνξίδεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ
νξγαληζκνχ.



Πξνεηνηκάδεη ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ
πεξηζηαηηθψλ.



Πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.

Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη νη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ θαζηζηνχλ κηα
επηρείξεζε πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί θαηά ISO 9000, ηθαλή λα εθαξκφζεη κε κεγαιχηεξε
επθνιία έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θαη ην αληίζηξνθν. Έηζη ινηπφλ, είηε ε
ππάξρνπζα ηεθκεξίσζε ελφο πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9000 εληάμεη
ζηε δνκή ηεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 14001, είηε απνηειέζεη απιά ηνλ θνξκφ γηα ηελ
αλάπηπμε μέρσξεο ηεθκεξίσζεο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα απνηειέζεη έλα ηζρπξφηαην
δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο αλά παξάγξαθν ηνπ Πξνηχπνπ ISO 14001:2004 θαη ε αληηζηνηρία απηψλ κε ηηο
Δηαδηθαζίεο Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο (ΔΠΔ) θαη Δηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (ΔΔΠ), έηζη
ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ελαξκφληζε ησλ δπν πζηεκάησλ, εθφζνλ κηα εηαηξεία εθαξκφδεη
ήδε ην ISO 9001:2000 θαη ζθνπεχεη λα εγθαηαζηήζεη ην ISO 14001:2004.
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Πίλαθαο 3.1 : Γηαδηθαζίεο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηεο εηαηξείαο
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο

Παξάγξαθνο Σίηινο

Γηαδηθαζίεο
ISO 14001:2004

4.2

Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή

ISO9001:2000

Δγρεηξίδην
Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο

4.3

ρεδηαζκφο

4.3.1

Πεξηβαιινληηθέο Πιεπξέο

ΓΠΓ

4.3.2

Ννκηθέο θαη άιιεο Απαηηήζεηο

ΓΠΓ

4.3.3

Αληηθεηκεληθνί θνπνί, ηφρνη

ΓΠΓ

θαη Πξνγξάκκαηα
4.4

Δθαξκνγή θαη Λεηηνπξγία

4.4.1

Πφξνη, Ρφινη, Τπεπζπλφηεηεο

ΓΠΓ

θαη Αξκνδηφηεηεο
4.4.2

Ηθαλφηεηα, Δθπαίδεπζε θαη

ΓΠΓ

Δπαηζζεηνπνίεζε
4.4.3

Δπηθνηλσλία

ΓΠΓ

4.4.4

Σεθκεξίσζε

ΓΠΓ

4.4.5

Έιεγρνο ησλ Δγγξάθσλ

ΓΠΓ

4.4.6

Δπηρεηξεζηαθφο Έιεγρνο

ΓΠΓ

4.4.7

Δηνηκφηεηα θαη Αληαπφθξηζε

ΓΠΓ

ζε Δπείγνληα Πεξηζηαηηθά
4.5

Έιεγρνη

4.5.1

Παξαθνινχζεζε θαη Μέηξεζε

ΓΠΓ

4.5.2

Αμηνιφγεζε ηεο πκκφξθσζεο

ΓΠΓ

4.5.3

Με πκκφξθσζε, Γηνξζσηηθή

ΓΠΓ

θαη Πξνιεπηηθή δξάζε
4.5.4

Έιεγρνο Αξρείσλ

ΓΠΓ

4.5.5

Δζσηεξηθή Δπηζεψξεζε

ΓΠΓ

4.6

Αλαζθφπεζε απφ ηε

ΓΠΓ

Γηνίθεζε
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Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο EMAS

3.7.

3.7.1. Ο θαλνληζκφο ΔΜΑS
Σν πξφηππν ΔΜΑS απνηειεί έλα Κνηλνηηθφ χζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη
Δπηζεψξεζεο ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί.
Τηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1993, ελψ ν αλαζεσξεκέλνο
Καλνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκφδεηαη απφ ηηο 10 Απξηιίνπ 1995. Ζ βαζηθή
δηαθνξνπνίεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Καλνληζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ παιαηφηεξν έγθεηηαη ζην
γεγνλφο φηη πιένλ κπνξνχλ λα θαηαρσξνχληαη φινη νη νξγαληζκνί ζην κεηξψν ΔΜΑS θαη φρη
κφλν νη κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, πηνζεηείηαη πιένλ κία δνκή, ε νπνία ζπκβαδίδεη
κε απηή ηνπ πξνηχπνπ ΗSΟ 14001.
θνπφο ηνπ EMAS είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ Δπξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ
πηνζεηήζεη πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη νη νπνίεο έρνπλ δεζκεπηεί λα βειηηψλνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο
επηδφζεηο, κε ηαπηφρξνλε γλσζηνπνίεζε ηεο πξνφδνπ ηνπο ζην επξχ θνηλφ.
Ζ ζπλερήο βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ κηαο επηρείξεζεο επηηπγράλεηαη ζηα
πιαίζηα κηαο δεκφζηα δηαηππσκέλεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη κέζσ πεξηνδηθψλ
ειέγρσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζπλερψο αλαπξνζαξκφδεηαη. Σν
πξφηππν, σζηφζν, δελ αληηθαζηζηά ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία ζε ζέκαηα
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δελ απνηειεί πξνζπάζεηα αζηπλφκεπζεο θαη επηβνιήο,
θαζψο ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο είλαη εθνχζηα.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη
Δπηζεψξεζεο είρε κεγάιε αληαπφθξηζε απφ ηελ επξσπατθή βηνκεραλία, θαη φρη κφλνλ απφ
απηήλ. Δλδηαθέξνλ έρεη επηδεηρζεί θαη απφ εηαηξείεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ
δηαβιέπνπλ ελδερφκελε ιεηηνπξγία ηνπ EMAS σο έλα αληαγσληζηηθφ εξγαιείν ππέξ ησλ
επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ (ΤΠΔΥΧΓΔ, 2000).
Ζ πνξεία ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη σο εμήο:
1) Περηβαιιοληηθή ποιηηηθή ηες επητείρεζες: Ζ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε θαιείηαη
λα δηαηππψζεη ζην αλψηαην επίπεδν δηνίθεζεο κηα πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπλίζηαηαη ζηε
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κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζε επίπεδα πνπ λα κελ ππεξβαίλνπλ εθείλα
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ νηθνλνκηθά βηψζηκε εθαξκνγή ηεο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο
ηερλνινγίαο.
2) Αρτηθή περηβαιιοληηθή αλάισζε: Απαηηείηαη κηα αξρηθή εθηίκεζε ηεο παξνχζαο
θαηάζηαζεο. ηε θάζε απηή θαηαγξάθνληαη νη παξαγσγηθέο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο
πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ππφ εμέηαζε ρψξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νη επηδξάζεηο
απηψλ ζην πεξηβάιινλ.
3) Δθπόλεζε περηβαιιοληηθού προγράκκαηος: Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο
πεξηβαιινληηθήο αλάιπζεο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ε
επηρείξεζε θαιείηαη λα εθπνλήζεη πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ
ζηφρσλ.
4) Δθαρκογή περηβαιιοληηθού προγράκκαηος: Ζ εθαξκνγή ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζπλίζηαηαη ζηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξνβιέθζεθαλ θαηά
ηε ζχληαμε ηνπ θαη ζηε δηελέξγεηα πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ θαηαγξαθή λέσλ δεδνκέλσλ θαη ηελ
αλάιεςε

θαηάιιεισλ

δηνξζσηηθψλ

ελεξγεηψλ.

Μεηά

απφ

θάζε

έιεγρν

αλαπξνζαξκφδνληαη νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο απφ ην αλψηαην επίπεδν δηνίθεζεο κε
βάζε ηελ αξρηθή δηαηχπσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη
ην πξφγξακκα δξάζεο.
5) Περηβαιιοληηθή δήιωζε: Γηαηππψλεηαη γξαπηά θαη επίζεκα ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ
θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ζρεηηθά κε ην
πεξηβάιινλ. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε
φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο ζρεηηθνχο
ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν.
6) Δπαιήζεσζε-Γεκοζηοποίεζε: Ζ πεξηβαιινληηθή δήισζε δηαβηβάδεηαη ζηνλ
αξκφδην νξγαληζκφ επαιήζεπζεο ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο. Ζ δήισζε απηή θαη
θαηά ζπλέπεηα ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ην νηθνινγηθφ ζχζηεκα
δηαρείξηζεο

θαη

ειέγρνπ,

εμεηάδνληαη

απφ

Γηαπηζηεπκέλν

Δπηζεσξεηή

Πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο πηζηνπνηεί ή φρη ηε δήισζε. Κάζε ρψξνο δξαζηεξηνηήησλ
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κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ πνπ θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν ΔΜΑS κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεί ην ζχκβνιν ηνπ ΔΜΑS ζηελ αιιεινγξαθία θαη ζηα επίζεκα έγγξαθα
ηνπ, ζηελ Δηήζηα Έθζεζε Αλαθνξάο θαη ζε ινγαξηαζκνχο (αιιά φρη ζηα πξντφληα
ηεο

επηρείξεζεο), ζπλνδεπφκελν

απφ κηα ζχληνκε δήισζε. Δπηπιένλ ε

πεξηβαιινληηθή δήισζε είλαη δηαζέζηκε ζε φπνηνλ ηε δεηήζεη.

ρήκα 3.2 : Κχθινο Δθαξκνγήο ηνπ EMAS

Ζ δηαδηθαζία επηθχξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θαηά ην ζχζηεκα ΔΜΑS
πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη εηεζίσο. ηελ Διιάδα ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηε δηαπίζηεπζε
ησλ επηζεσξεηψλ είλαη ην ΔΤΓ (Δζληθφ πκβνχιην Γηαπίζηεπζεο) πνπ ππάγεηαη ζην
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ζηε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο. H κέρξη ζήκεξα πηινηηθή
εθαξκνγή ηνπ EMAS ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κέζσ πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,
έρεη ζπκβάιιεη ζηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ αξρηθψλ ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ
εθαξκνζηκφηεηα, ηηο πξννπηηθέο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά
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ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηνπ, ηελ ελαξκφληζε κε ηελ πθηζηάκελε ειιεληθή λνκνζεζία ζηα
ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηαρψξεζεο ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ αξκφδηνπ
εζληθνχ θνξέα.
Δίλαη βέβαην φηη ζε επηρεηξήζεηο εμαγσγηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, ε έληαμε ζην EMAS
απνηειεί ηζρπξφηαην αληαγσληζηηθφ εξγαιείν ζηελ επξσπατθή αγνξά. Ζ πεξηβαιινληηθή
δήισζε είλαη ν ηαρχηεξνο ηξφπνο λα δειψζεη ε επηρείξεζε ηηο πεξηβαιινληηθέο ηεο
επηδφζεηο ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ζηε δηνίθεζε, ζην θνηλφ θαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Δμάιινπ, ε έληαμε ζην EMAS ζεσξείηαη ήδε θξηηήξην επηιεμηκφηεηαο γηα θνηλνηηθά
πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ ζε βηνκεραλίεο. ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ
θαλνληζκνχ EMAS πεξηιακβάλεηαη ε ρνξήγεζε δαλείσλ κε επλντθφηεξνπο φξνπο απφ
πνιιέο επξσπατθέο ηξάπεδεο θαη ε πξφζεζε ρνξήγεζεο δηνηθεηηθψλ θηλήηξσλ απφ πνιιέο
δηνηθήζεηο Δπξσπατθψλ ρσξψλ, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα κε ηελ απινχζηεπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο, ε απαιιαγή απφ ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ θαζψο θαη ε απνθπγή
πξνζηίκσλ ιφγσ παξαβάζεσο ησλ θαλνληζκψλ.

3.7.2. χγθξηζε ηνπ ΔΜΑS κε ην ISO 14001
Ο Καλνληζκφο EMAS θαη ην πξφηππν ISO 14001 έρνπλ θνηλή ππνδνκή, πνιιέο θνηλέο
απαηηήζεηο θαη απνηειέζκαηα θαη παξφκνηα πξνζέγγηζε θαη ζπιινγηζηηθή. Έλα νπζηψδεο
θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ δχν ζπζηεκάησλ είλαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηα πζηήκαηα
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9000. Παξφια απηά, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ
εληνπίδνληαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν πηζηνπνίεζεο θαη θαηαρψξεζεο. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη
ην EMAS απνηειεί έλαλ Δπξσπατθφ θαλνληζκφ ελψ ην ISO 14001 έλα δηεζλέο πξφηππν, ε
πην εκθαλήο δηαθνξά είλαη φηη ην EMAS ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο εζεινληηθήο
ζπκκφξθσζεο κε ηνπο λφκνπο, ελψ ην ISO 14001 απνηειεί έλα πιήξσο αλεπηπγκέλν δηεζλέο
πξφηππν. Δπίζεο, ην EMAS εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ελψ ην ISO
14001 ραίξεη παγθφζκηαο αλαγλψξηζεο. Άιιεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζπλνςίδνληαη ζηα
αθφινπζα (Αξβαληηνγηάλλεο, 2000):


Σν EMAS εμεηδηθεχεηαη ζε θάζε εξγνζηαζηαθή εγθαηάζηαζε θαη ζρεηίδεηαη κε
βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο, ελψ ην ISO 14001 εθαξκφδεηαη ζε δηεξγαζίεο, πξντφληα θαη
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ππεξεζίεο φισλ ησλ ηκεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κε βηνκεραληθήο θχζεσο,
φπσο νη θπβεξλήζεηο.


Σν EMAS απαηηεί κηα εθηεηακέλε πεξηβαιινληηθή αξρηθή αλαζθφπεζε σο κέξνο ηνπ
ΠΓ, ελψ απηφ δελ απαηηείηαη απφ ην ISO 14001, αιιά πξνηείλεηαη απιψο ζην
Παξάξηεκα Α.3.1 ηνπ ISO 14001.



Σν EMAS απαηηεί ηελ έθδνζε κηαο ζεσξεκέλεο δεκφζηαο πεξηβαιινληηθήο δήισζεο
θαη κηα εηήζηα ζρεηηθά απινπνηεκέλε δήισζε, ελψ ην ISO 14001 δελ απαηηεί θακία
δεκφζηα δήισζε. ηελ νπζία, ελαπφθεηηαη ζηελ επηρείξεζε λα απνθαζίζεη εάλ θαη
πνηεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο ζα θνηλνπνηήζεη. Δπίζεο, ελψ ην EMAS απαηηεί απφ ηελ
εηαηξεία λα αλαθνηλψζεη δεκφζηα ηελ πνιηηηθή, ηα πξνγξάκκαηα θαη ην ΠΓ ηεο, ην
ISO 14001 απαηηεί κφλν ηε δεκφζηα δήισζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο.



Σν EMAS επηδεηά πην εθηεηακέλν θαη απζηεξφ έιεγρν απφ ην ISO 14001, ην νπνίν
απαηηεί έιεγρν ηνπ ΠΓ θάζε ηξία ρξφληα, αλ θαη ν θνξέαο πνπ εθαξκφδεη ην ζχζηεκα
ISO 14001 ζα πξέπεη λα απνηηκήζεη ηελ ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Αληηζέησο,
ν θαλνληζκφο EMAS απαηηεί ηελ επηθχξσζε ηνπ ΠΓ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο
δήισζεο θάζε ρξφλν.



Οη απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ ζην EMAS απαηηνχλ ηελ πξνεηνηκαζία ελφο θαηαιφγνπ πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο ηεο βηνκεραλίαο ζην πεξηβάιινλ, ζε αληίζεζε κε ην ISO
14001. Δπηπξνζζέησο, ην EMAS πξνβιέπεη ηελ βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ, ελψ ην ζχζηεκα ISO 14001 πεξηνξίδεηαη ζηε βειηίσζε ηνπ ΠΓ σο κέζν
βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.

Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ επηιέγνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ISO
14001 θαη φρη ηνπ EMAS. χκθσλα κε κειέηε (Ησαλλίδνπ, 2000) ν βαζκφο εμσζηξέθεηαο
επεξεάδεη θαηά θχξην ιφγν ηελ επηινγή κεηαμχ εθαξκνγήο ISO 14001 ή EMAS, θαζψο
παξαηεξείηαη φηη πην «εμσζηξεθείο» επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ ηελ θαηαρψξεζε ηνπο ζην
κεηξψν EMAS ελψ άιιεο ιηγφηεξν «εμσζηξεθείο», πνπ δελ επηζπκνχλ ηε δεκνζηνπνίεζε
πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ηνπο κέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο δήισζεο,
πξνηηκνχλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο κε ην πξφηππν ISO 14001.
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3.8. Άιια πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
3.8.1. Σν πξφηππν BS 7750
Πξηλ απφ ηα γλσζηά δηεζλή θαη Δπξσπατθά Πξφηππα ISO 14000 θαη EMAS, ζε πξνεγκέλεο
πεξηβαιινληηθά Δπξσπατθέο ρψξεο είραλ ζεζπηζηεί ηνπηθά πξφηππα. Έλα απφ απηά είλαη ην
Βξεηαληθφ πξφηππν BS 7750, ην νπνίν απνηειεί θαη ην πξψην πξφηππν παγθνζκίσο θαη ζην
νπνίν βαζίζηεθε κεηέπεηηα ε ζεηξά ησλ ISO 14000 αιιά θαη ν θαλνληζκφο EMAS. Σν
Πξφηππν BS 7750 εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1992 απφ ην Βξεηαληθφ Ηλζηηηνχην
Πξνηππνπνίεζεο (B.S.I.) θαη ηξνπνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα ην 1994. Οπζηαζηηθά, ην αξρηθφ
πξφηππν ηνπ BS 7750 απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ άμνλα γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ SAGE θαη επεξέαζε
ην ISO 14001.
Βαζηθφ ηκήκα ηνπ BS 7750 απνηειεί ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ γηα ην ΠΓ. Δπηπιένλ, ην
πξφηππν BS 7750 πεξηιακβάλεη δχν παξαξηήκαηα κε πιεξνθνξίεο πνπ δελ θαηέρνπλ ζέζε
απαηηήζεσλ, αιιά παξέρνπλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ. Σν πξψην
παξάξηεκα παξέρεη ιεπηνκεξή εξκελεία ηνπ πξνηχπνπ θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηελ νξγάλσζε
κηαο αξρηθήο αλαζθφπεζεο. Ζ αξρηθή αλαζθφπεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά ζπλίζηαηαη
σο ην πξψην βήκα γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ήδε έλα ΠΓ. Φνξείο δηαπίζηεπζεο
ζηελ Δπξψπε είλαη ην United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ηεο Βξεηαλίαο θαη ην
Οιιαλδηθφ πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο (Raar voor der Certifiatie, RvC).

3.8.2. Σν ζχζηεκα CERES
Ο

πλαζπηζκφο

ησλ

Πεξηβαιινληηθά

Τπεπζχλσλ

Οηθνλνκηψλ

(Coalition

for

Environmentally Responsible Economies - CERES) ηδξχζεθε ην 1989 θαη απνηειεί έλαλ
νξγαληζκφ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ απαξηίδεηαη απφ εμέρνπζεο θπζηνγλσκίεο ηνπ
ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, απφ πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη νκάδεο πνπ έρνπλ εθδειψζεη
ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα θνηλά. Οη αξρέο ηνπ CERES, νη νπνίεο δεκνζηεχηεθαλ ην 1989,
πεξηιακβάλνπλ έλαλ θψδηθα δέθα ζεκείσλ πνπ επηλνήζεθε γηα λα ελζαξξπλζεί ε αλάπηπμε
πξνγξακκάησλ πνπ ζα απέηξεπαλ ηελ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα
βνεζνχζαλ ηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη άιιεο εηαηξείεο λα ραξάμνπλ κία νξζή θαη αζθαιή
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ζα παξείραλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο λα ιάβνπλ νξζέο
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απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Ζ έθηαζε θαη ν βαζκφο θάιπςεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ αλαθνξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνηθίινπλ ζεκαληηθά.
πγθξίλνληαο ην πξφηππν ISO 14001 κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ CERES, πξνθχπηεη φηη
ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα ζεκεία φπνπ δίλεη έκθαζε ην θάζε ζχζηεκα. Σν ISO 14001 απνηειεί
έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ην νπνίν, ζε αληίζεζε κε ην CERES, αλ θαη
αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο, δίλεη έκθαζε ζηηο βαζηθέο αξρέο. Έηζη, παξφιν πνπ
ην CERES εζηηάδεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη
ελζαξξχλεη ηηο ηειεπηαίεο λα πηνζεηήζνπλ κηα πην ππεχζπλε ζηάζε ζηνλ ηνκέα απηφ, ην
πξφηππν ISO 14001 είλαη πην θηιηθφ απέλαληη ζηηο εηαηξείεο θαη ππνδεηθλχεη κφλν φηη «ε
εηαηξεία ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο» ηελ εθαξκνγή θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο αξρήο. Δίλαη
θαλεξφ φηη ην 14001 δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο «ζπκβηβαζηηθήο πξαθηηθήο», ψζηε λα κελ
έξζεη ζε αληηπαξάζεζε θαη λα κε δπζαξεζηήζεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θχθιν (Jackson, 1997).

3.8.3. Σν ζχζηεκα Responsible Care
Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο ISO 14001 έρνπλ ήδε δηαηππσζεί
απφ άιια πξνγξάκκαηα, κάιηζηα θάπνηεο θνξέο κε πεξηζζφηεξε ζαθήλεηα θαη απζηεξφηεηα.
Χο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ νη δέθα βαζηθέο αξρέο ηνπ θψδηθα αζθαινχο
επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο (Process Safety Code of Management Practices), νη νπνίεο
δηαηππψζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο Responsible Care ηεο Έλσζεο Παξαγσγψλ
Υεκηθψλ Τιψλ (Chemical Manufacturers Association - CMA). Ζ γεληθή ηδέα ηεο
δηαηχπσζεο ελφο ζπλφινπ βαζηθψλ αξρψλ πνπ ζα απνζθνπνχζαλ ζηε βειηίσζε ηεο
δηαρείξηζεο ησλ ρεκηθψλ πιψλ δηαηππψζεθε αξρηθά απφ ηελ θαλαδηθή ρεκηθή βηνκεραλία ην
1984. Ζ ρεκηθή βηνκεραλία ησλ ΖΠΑ (φπσο επίζεο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο
Γαιιίαο) πηνζέηεζαλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ην 1988, ελψ νη θχξηεο νδεγίεο ηνπ Responsible
Care αλαθνηλψζεθαλ επίζεκα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1990 (Jackson, 1997).
πγθξίλνληαο ην Responsible Care κε ην ISO 14001, πξνθχπηεη φηη ην δεχηεξν είλαη εμ
αλάγθεο πην γεληθφ. Καηά ζπλέπεηα, νη 22 δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζην Responsible Care πιεξνχλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηηο απαηηήζεηο πνπ δηαηππψλνληαη
ζην ISO 14001, αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ.
Δηδηθφηεξα, είλαη εκθαλήο ε απνπζία νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ζε αξρεία ή αλάθηεζε
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αξρείσλ (παξάγξαθνο 4.5.3. ηνπ ISO 14001) θαζψο θαη ε αλάγθε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ
ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (παξάγξαθνο 4.5.4). Χζηφζν, αλ κηα ρεκηθή
βηνκεραλία έρεη πηζηνπνηεζεί θαηά ISO 9001 ή 9002, ηφηε νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο
έρνπλ ήδε πινπνηεζεί θαη ζεσξείηαη ζρεηηθά εχθνιε ε πεξαηηέξσ εθαξκνγή ηνπο ζηα
πεξηβαιινληηθά αξρεία θαη ειέγρνπο. Σέινο, κία αθφκα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν
ζπζηεκάησλ είλαη φηη ν θψδηθαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αζθάιεηα επεμεξγαζίαο ηνπ
Responsible Care είλαη πην ιεπηνκεξήο θαη εμεηδηθεπκέλνο, θαζψο έρεη ζπληαρζεί γηα ηελ
έλσζε CMA.
πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, πξνθχπηεη φηη ηα πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
απνηεινχλ κία κεζνδνινγία ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ δηεξγαζηψλ ελφο νξγαληζκνχ, κε ζθνπφ
ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηνπ επηδφζεσλ. Απηφ πνπ πξέπεη λα
γίλεη αληηιεπηφ είλαη φηη ε εθαξκνγή ελφο ΠΓ δελ είλαη κία αθφκε γξαθεηνθξαηηθή
επηβάξπλζε γηα ηα ζηειέρε, πνπ ελδερνκέλσο λα απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ νξγαληζκνχ απφ
ηελ θαζεκεξηλή αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ, αιιά απνηειεί επθαηξία γηα ηε δεκηνπξγία
κίαο κεζνδνινγίαο, ε νπνία κπνξεί λα ππεξεηήζεη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά ηνπο ζηφρνπο ηνπ
κάξθεηηλγθ, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο γηα θεξδνθφξεο νηθνλνκηθά επηδφζεηο. Σα
ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηε
βηψζηκε αλάπηπμε. Γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπο, πξνυπφζεζε απνηειεί ε ζπκκεηνρή φισλ
ησλ αξκνδίσλ παξαγφλησλ γηα κία θαηάιιειε θαη ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. Ζ δηάδνζή
ηνπο κπνξεί λα εληζρπζεί ζηα πιαίζηα, θαηά ηα νπνία νη δεκφζηεο αξρέο επηδηψθνπλ κία
ελεξγή πνιηηηθή βηψζηκεο αλάπηπμεο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ηνπ
δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ θνξέα.
Αξθεί λα αμηνπνηεζνχλ νη ζπζζσξεπκέλεο γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ πιένλ
απνθηεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη λα
πξνσζεζνχλ νη απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο θαη κεραληζκνί πηζηνπνίεζεο πνπ ζα
επηβξαβεχνπλ θαη ζα εληζρχνπλ ηηο πξαγκαηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ησλ
επηρεηξήζεσλ, εθεί φπνπ ζα ζπλππάξρεη ην φξακα γηα βηψζηκε αλάπηπμε κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηεο Καζαξήο Παξαγσγήο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

4.1. ΓΔΝΗΚΑ
Ο Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Δπεμεξγαζίαο Δζπεξηδνεηδψλ Ακπθιψλ πάξηεο, ηδξχζεθε ην
1965. Σν 1968 ίδξπζε ηε πλεηαηξηζηηθή βηνκεραλία «Λαθσλία» κε ζθνπφ ηελ εθρχκσζε
ησλ εζπεξηδνεηδψλ (πνξηνθάιηα, ιεκφληα, γθξέηπ – θξνπη).
Απφ ηφηε έρεη κηα ζεκαληηθή παξνπζία ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο εζπεξηδνεηδψλ, ρπκψλ θαη
ππνπξντφλησλ επεμεξγαζίαο απηψλ. Γηαζέηεη ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο κε ζχγρξνλν
ηερλνινγηθφ

εμνπιηζκφ

θαη

εθπαηδεπκέλν

πξνζσπηθφ,

θαιχπηνληαο

ζεκαληηθέο

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θιάδνπ.
Με κηα παξνπζία 40 πεξίπνπ εηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ν Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο
Δπεμεξγαζίαο Δζπεξηδνεηδψλ Ακπθιψλ πάξηεο «Λαθσλίαο» ζπκκεηέρεη ζηνλ ηνκέα ηεο
παξαγσγήο, ρπκνπνίεζεο θαη εμαγσγήο εζπεξηδνεηδψλ, παξάγνληαο ηνπο ρπκνχο
«Λαθσλίαο», θαζψο θαη δηάθνξα ππνπξντφληα εζπεξηδνεηδψλ, φπσο δσνηξνθέο θαη αηζέξηα
έιαηα.
Σν βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή ησλ Ακπθιψλ, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ
Σαυγέηνπ, ζε ηδηφθηεην ρψξν 85.000η.κ. θαη απνηειεί έλα ιεηηνπξγηθφ θαη ζχγρξνλν
ζπγθξφηεκα, κε ζπλνιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 20.000 πεξίπνπ η.κ.
Σν ζπγθξφηεκα πεξηιακβάλεη:
Α) Δθρπκσηήξην εζπεξηδνεηδψλ δπλακηθφηεηαο ρπκνπνίεζεο 60tons αλά 24ψξν.
Β) Μνλάδαο αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο ρπκψλ TETRA BRIK.
Γ) πζθεπαζηήξην λσπψλ εζπεξηδνεηδψλ δπλακηθφηεηαο, 40 tons αλά ψξα.
Γ) Μνλάδα παξαγσγήο δσνηξνθήο «μεξάο πνχιπαο» εζπεξηδνεηδψλ θαη αηζέξησλ
ειαίσλ.
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Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο παξαγσγήο-ζπζθεπαζίαο ζην εξγνζηάζην ιεηηνπξγνχλ
επίζεο κία κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαζψο θαη ην ιεβεηνζηάζην.
Ο Α..Δ.Δ. Ακπθιψλ πάξηεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη πεηχρεη κηα ζεκαληηθή αλάπηπμε
ηνπ εκπνξηθνχ δηθηχνπ θαη ηα πξντφληα ηνπ έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηα ξάθηα ησλ αιπζίδσλ
super markets ζε φιε ηε ρψξα. Σαπηφρξνλα έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπζθεπάδεη λσπά
εζπεξηδνεηδή θαη λα ηα πξνσζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Ζ εηαηξεία πηζηνπνηείηαη (10-06-2009) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ISO
9001:2008 θαη ISO 22000:2005 θαη ειέγρεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ HACCP
(αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο πξντφληνο) ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ
ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ησλ
κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο βηνκεραλίαο. Αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Β
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ

Ο πλεηαηξηζκφο δηνηθείηαη απφ 5κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηξηεηή ζεηεία. Σν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη σο αξκνδηφηεηεο λα εθπξνζσπεί ην πλεηαηξηζκφ δηθαζηηθά θαη
εμψδηθα θαη απνθαζίδεη πάλσ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε θαη
γεληθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο. Σν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα κεηαβηβάδεη κε εηδηθή απφθαζε ηνπ ηελ άζθεζε νξηζκέλσλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ ή λα αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή νξηζκέλσλ εξγαζηψλ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ
ζρεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ ή ζε ππάιιειν ηνπ πλεηαηξηζκνχ
ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην. Σεο επρέξεηαο απηήο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάλεη επξεία ρξήζε
θαη απηφ πξνζδίδεη κεγάιε επειημία ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Ζ
ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γ είλαη άκηζζε θαη ηηκεηηθή. ηα κέιε ηνπ Γ.. είλαη δπλαηφλ λα
ρνξεγείηαη απνδεκίσζε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζην πλεηαηξηζκφ.
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ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεη ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
Σα

θαζήθνληα

θαη

νη

αξκνδηφηεηεο ηνπ

Γεληθνχ

Γηεπζπληή ηνπ πλεηαηξηζκνχ

σο έρνπλ νξηζηεί ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ.
Ζ επηρείξεζε δηεπζχλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, ν νπνίνο παίξλεη ηηο απνθάζεηο θαη ζ'
απηφλ απεπζχλνληαη νη δηάθνξνη ππεχζπλνη ησλ ηκεκάησλ παξαγσγήο, κεραλνγξάθεζεο,
ινγηζηήξην θ.ι.π. Απηφο είλαη ην κφλν άηνκν κέζα ζηελ επηρείξεζε πνπ έρεη πιεξνθφξεζε
γηα φια ηα ηκήκαηα θαη επνκέλσο, άπνςε γηα ηελ πνξεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Ο Γεληθφο
Γηεπζπληήο έρεη ην ζπληνληζκφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε καθξνπξφζεζκε νξγάλσζε θαη
πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Μεξηθέο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γεληθνχ
Γηεπζπληή είλαη λα:


Φξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πλεηαηξηζηηθήο Ννκνζεζίαο, ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη
ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ πλ/ζκνχ.



Φξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γεληθά φισλ ησλ Οξγάλσλ ηνπ πλ/ζκνχ.



πληνλίδεη ηηο εξγαζίεο φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ πλ/ζκνχ.



Διέγρεη ην Πξνζσπηθφ θαη επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ.



Δπηβιέπεη θαη επνπηεχεη ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο εηήζηαο
Απνγξαθήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πλ/κνχ, δίλνληαο ηηο θαηάιιειεο
νδεγίεο ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο
απηήο θαη ην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο.



Υεηξίδεηαη φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο ηνπ πλ/κνχ. Δπίζεο ηηο δηνηθεηηθέο
ππνζέζεηο ησλ κειψλ ηνπ, κεηά απφ αίηεζεο ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηηο
εξγαζίεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο Οξγάλσζεο.



Δίλαη ν θχξηνο ζχκβνπινο θαη εηζεγεηήο ηεο Γ.. θαη ησλ Οξγάλσλ ηνπ πλ/κνχ.



Φξνληίδεη γηα ηελ ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ ησλ Οξγάλσλ ηνπ πλ/ζκνχ θαη ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηελ βνήζεηα ηεο Γξακκαηείαο Γηνίθεζεο.
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ΟΜΑΓΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
Πξφθεηηαη γηα ηελ Οκάδα απνηεινχκελε απφ ζηειέρε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ε νπνία
θαζνδεγείηαη απφ ην πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ. Ο νξηζκφο ησλ κειψλ ηεο
Οκάδαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ηεθκεξηψλεηαη ζε πξαθηηθφ.
Ζ Οκάδα Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ είλαη πιήξεο, κε γλψζε θαη

εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θαη

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ HACCP. Σα κέιε ηεο δηαζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο ζηελ
ηερλνινγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (παξαζθεπή
θαη ηππνπνίεζε ρπκψλ), ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ δηεξγαζηψλ ησλ ηξνθίκσλ, ζηε ξνή
θαη ηελ ηερλνινγία ησλ δηεξγαζηψλ, ζηελ πξαθηηθή άπνςε ηεο κηθξνβηνινγίαο ηξνθίκσλ
θαζψο θαη ηηο αξρέο HACCP.
Κχξηα αξκνδηφηεηα πνπ θέξεη είλαη λα θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ
αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ (ρπκψλ) πνπ παξάγεη ν πλεηαηξηζκφο. πγθεθξηκέλα:


πγθξνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη ηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο ζην
ζθέινο πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο
(ISΟ 22000).



Δπαιεζεχεη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαη επηθπξψλεη ην
εθαξκνδφκελν ζρέδην HACCP. Οξγαλψλεη ην πιάλν αλαιχζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ,
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ πζηήκαηνο.



Απφ ηε θχζε ηεο ζχζηαζεο ηεο έρεη γλψζε θαη εκπεηξία ζρεηηθά κε ηα πξντφληα πνπ
παξάγεη ν πλεηαηξηζκφο, ηηο Γηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ
πηζαλφλ ειινρεχνπλ εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ
HACCP. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ είλαη:


Ζ αλαγλψξηζε ησλ βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ θηλδχλσλ πνπ ελ
δπλάκεη απεηινχλ ηα πξντφληα. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ ελ δπλάκεη
θηλδχλσλ.



Ζ παξαθνινχζεζε ησλ Πξναπαηηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ.



Θέζπηζε επί κέξνπο ζηφρσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ θαη ηε «ζσξάθηζε» ηνπ έλαληη πηζαλψλ δηαηξνθηθψλ
θηλδχλσλ.
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Ζ επηβεβαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θξίζηκσλ ζεκείσλ.

ΤΠΔΤΘΤΝΟ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΠΟΗΟΣΖΣΑ

-

ΤΝΣΟΝΗΣΖ

ΟΜΑΓΑ

ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
Αλαθέξεηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε. Δλεκεξψλεη γξαπηά ηε Γηνίθεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ
ζρεηηθά κε ηελ πνξεία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο
- Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαη πξνηείλεη, αλ ζεσξεί απαξαίηεην, δξάζεηο βειηίσζεο ηνπ.
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ηελ ηήξεζε ηνπ .Γ.Π.-.Γ.Α.Σ.
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΝ 1S0 9001:2008 θαη ΗSΟ 22000:2005. Δπίζεο:


Έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο - Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ
πξνο ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 150 9001-2008 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ Η5Ο 22000:2005.



Δληνπίδεη θαη εξεπλά πνηνηηθά πξνβιήκαηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, δηαδηθαζηψλ ή
δηεξγαζηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ
παξαγφκελσλ πξντφλησλ (ρπκψλ), εηζεγείηαη θαη ζπληνλίδεη ηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπο.



Αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα παξαθνινχζεζεο θαη πξνηείλεη δηνξζσηηθέο θαη
πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο, φηαλ νη ηηκέο ειεγρφκελσλ παξακέηξσλ ζηα θξίζηκα ζεκεία
ειέγρνπ βξίζθνληαη εθηφο θαζνξηζκέλσλ νξίσλ.



Φξνληίδεη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζε λνκνζεηηθέο ή
θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ζηελ πνηφηεηα, αζθάιεηα ησλ
ηξνθίκσλ.



Δπηβιέπεη ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο, πνπ πεξηιακβάλεη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία.



πκκεηέρεη σο επηθεθαιήο ζηελ Οκάδα Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαη ζπληνλίδεη ηηο
εξγαζίεο ηεο.
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ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Υεκείνπ θαη επηβιέπεη ηηο ελέξγεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μηθξνβηνινγηθψλ θαη Φπζηθνρεκηθψλ
Αλαιχζεσλ.
Αλαθέξεηαη ζηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ επζχλεο ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ
Τπεχζπλν Παξαγσγήο γηα ηελ νκαιή ξνή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
Οθείιεη φρη κφλν λα ηεξεί ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηελ Πνιηηηθή, ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο
εξγαζίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, αιιά λα εηδνπνηεί θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη
πξντζηακέλνπο ηνπ, φηαλ αληηιακβάλεηαη θάπνηα απφθιηζε ή πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ αζθάιεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Έρεη ηελ επζχλε λα αλαθέξεη ηπρφλ
πξνβιήκαηα (κε ζπκκνξθψζεηο ή αηέιεηεο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο
Πνηφηεηαο - Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ ζηνλ Τπεχζπλν Παξαγσγήο. Δπηπιένλ:


Δπηβιέπεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Υεκείνπ.



Δίλαη αξκφδηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓΠ-πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Μηθξνβηνινγηθψλ θαη Φπζηθνρεκηθψλ
Αλαιχζεσλ Πξντφληνο θαη Νεξνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ.



Δπηβιέπεη θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηε ιήςε δεηγκάησλ ησλ ρπκψλ, λεξνχ, πξψησλ
πιψλ, ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ αλαιχζεσλ.



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ κε ηα Φχιια Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο
(MSDS) ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρεκείν.

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ -ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΚΥΤΜΩΣΖΡΗΟΤ
Παξαθνινπζεί ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη δπλακηθή ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ζπληνλίδεη
ην πξνζσπηθφ ηνπ ινγηζηεξίνπ. πγθξνηεί, δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη ην δίθηπν εκπνξίαο ησλ
πξντφλησλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζην λνκφ Λαθσλίαο.
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ε απηφλ αλαθέξνληαη νη εξγαδφκελνη ηνπ ινγηζηεξίνπ, ν ηακίαο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ
ηκήκαηνο εκπνξίαο. Αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πνξεία ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ.
Οθείιεη φρη κφλν λα ηεξεί ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηελ Πνιηηηθή, ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο
εξγαζίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ, αιιά λα εηδνπνηεί θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ
θαη πξντζηακέλνπο ηνπ, φηαλ αληηιακβάλεηαη θάπνηα απφθιηζε ή πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηελ αζθάιεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.
Έρεη ηελ επζχλε λα αλαθέξεη ηπρφλ πξνβιήκαηα (κε ζπκκνξθψζεηο ή αηέιεηεο) πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο - Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ ζηνλ
Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο - πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ.
Κάζε πξφηαζε εξγαδνκέλνπ πνπ ζηφρν έρεη ηε βειηίσζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ, αιιά
θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη ζα εθηηκεζεί.


πλεξγάδεηαη κε ηε Γηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ
πλεηαηξηζκνχ, επηβιέπνληαο ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ απφ ηνπο πειάηεο
θαη θξνληίδνληαο γηα ηελ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ.



Φξνληίδεη γηα ηελ κε θάζε ηξφπν θάιπςε ηνπ πλεηαηξηζκνχ απφ ηηο λνκνζεηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ελεκεξψλεη άκεζα ηε Γηνίθεζε γηα θάζε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί
λα εθζέζεη ην πλεηαηξηζκφ ζε πξφζηηκα ή ζε δπζθήκεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζηελ
αγνξά.



Έρεη ηελ επζχλε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη λα παξαθνινπζεί ηνλ
αληαγσληζκφ. πιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε λέα πξντφληα ή
λέεο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.



ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηε
κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ TETRAPAK
πγθξνηεί, δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη ην δίθηπν εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ tetrapak πνπ παξάγεη
ν πλεηαηξηζκφο εθηφο ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο. ε απηφλ αλαθέξνληαη νη εξγαδφκελνη ηνπ
ινγηζηεξίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο εκπνξίαο πνπ απαζρνιείηαη ζην γξαθείν ηνπ
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πλεηαηξηζκνχ ζηελ Αζήλα. Αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πνξεία ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ.
Οθείιεη φρη κφλν λα ηεξεί ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηελ Πνιηηηθή, ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο
εξγαζίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ, αιιά λα εηδνπνηεί θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ
θαη πξντζηακέλνπο ηνπ, φηαλ αληηιακβάλεηαη θάπνηα απφθιηζε ή πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηελ αζθάιεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.
Έρεη ηελ επζχλε λα αλαθέξεη ηπρφλ πξνβιήκαηα (κε ζπκκνξθψζεηο ή αηέιεηεο) πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο - Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ ζηνλ
Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο - πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ.
Ο Τπεχζπλνο Δκπνξίαο Πξντφλησλ Δκπνξίαο Tetrapak:


πλεξγάδεηαη κε ηε Γηνίθεζε ζρεηηθά κε ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, πνιηηηθψλ θαη
ζηφρσλ εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ tetrapak ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πξνζπαζψληαο λα
δηαδψζεη ζην πξνζσπηθφ ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ηνπο.



Αλαπηχζζεη ην δίθηπν Πσιήζεσλ θαη Πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ tetrapak πνπ
παξάγεη ν πλεηαηξηζκφο.



Αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζπλεξγάδεηαη κε ην Γ.Γ. θαη είλαη ππεχζπλνο
γηα ηηο πσιήζεηο, θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ tetrapak ηνπ πλεηαηξηζκνχ.



Έρεη ηελ επζχλε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη λα παξαθνινπζεί ηνλ
αληαγσληζκφ. πιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε λέα πξντφληα ή
λέεο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.



ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηε
κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
Έρεη ηελ επζχλε γηα ηηο ζπλζήθεο, ηνπο φξνπο θαη ρξφλνπο πινπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ
δηαδηθαζηψλ.
ε απηφλ αλαθέξνληαη νη εξγνδεγνί παξαγσγήο, πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζην ηκήκα
παξαγσγήο. Αλαθέξεηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε γηα ηελ πνξεία ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
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Οθείιεη φρη κφλν λα ηεξεί ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηελ Πνιηηηθή, ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο
εξγαζίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ, αιιά λα εηδνπνηεί θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ
θαη πξντζηακέλνπο ηνπ, φηαλ αληηιακβάλεηαη θάπνηα απφθιηζε ή πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηελ αζθάιεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.
Έρεη ηελ επζχλε λα αλαθέξεη ηπρφλ πξνβιήκαηα (κε ζπκκνξθψζεηο ή αηέιεηεο) πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο - Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ ζηνλ
Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο - πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ. Δπίζεο:


Φξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε παξαγσγή ησλ παξαγγειηψλ πειαηψλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη
δεζκεπηεί ν πλεηαηξηζκφο.



Φέξεη ηελ επζχλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο.



Δπηβιέπεη φιε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο, πνπ απηή
πεξηιακβάλεη.



Παξαθνινπζεί φιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ επεξεάδνπλ
ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ (ρπκψλ) θαη πξνιακβάλεη ή δηνξζψλεη
ηα εξγαηηθά ή άιια ζθάικαηα.



Παξαθνινπζεί ηελ επηζήκαλζε εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
Γίλεη ηελ εληνιή γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ παξαγφκελσλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ
πξντφλησλ, φπνπ θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη.

ην ρήκα 4.1 πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, θαίλεηαη ζρεκαηηθά ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο
επηρείξεζεο κε ηα ζεκαληηθφηεξα κέιε πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη

πεξηγξάθεθαλ

πξνεγνπκέλσο.
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ρήκα 4.1: Οξγαλσηηθή δνκή ηεο βηνκεραλίαο
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4.3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ
ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ
θαίξησλ ζεκείσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαηά
ηε ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραλίαο
ην πξψην ζηάδην γίλεηαη ε αγνξά α‟, β‟ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο:
Πίλαθαο 4.1: Αγνξέο α’, β’ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο

ΑΓΟΡΔ Α’, Β’ ΤΛΩΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΩΝ ΤΚΔΤΑΗΑ

ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΤΛΔ

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ

ΤΛΗΚΑ
ΤΚΔΤΑΗΑ



πκππθλσκέλνη ρπκνί θαη



Αξψκαηα θξνπηνρπκψλ

πνπξέο

(π.ρ.



Γηάθνξεο βηηακίλεο

δηακφξθσζεο

πνξηνθάιη, ιεκφλη, ξνδάθηλν



Βελδνηθφ λάηξην

πεξηεθηψλ

θιπ) πνηθίισλ Brix



νξβηθφ θάιην



Εάραξε



Μεηακπηζνπιθίη



Νεξφ



Αζθνξβηθφ νμχ



Τδξαζβέζηην



Κηηξηθφ νμχ

θξνχησλ





Υαξηί

Πνιπαηζπιεληθνί
πεξηέθηεο



Πιαζηηθνί
πεξηέθηεο



ηδεξά βαξέιηα



LS Strips



IS Strips



TAB Strips



Καπάθηα
πιαζηηθά,
Καιακάθηα
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 Γηα ην πιχζηκν ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθφηεξα σο απνιπκαληηθά-θαζαξηζηηθά
ρξεζηκνπνηνχληαη θαπζηηθφ λάηξην, ληηξηθφ νμχ, ζεηηθφο ζίδεξνο, ππεξνμείδην
πδξνγφλνπ (πιχζηκν ραξηηνχ ζην ηκήκα tetrapak).
Αγνξά α’ πιψλ:
Ο πλεηαηξηζκφο ρξεζηκνπνηεί σο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ρπκψλ εζπεξηδνεηδψλ,
αληίζηνηρα εζπεξηδνεηδή πξνο ρπκνπνίεζε. Ζ πξψηε χιε αγνξάδεηαη απφ ζπλεηαηξηζκέλνπο
παξαγσγνχο ή απφ νκάδεο παξαγσγψλ επί απηνθηλήηνπ. Σα πξνο ρπκνπνίεζε εζπεξηδνεηδή
κεηαθέξνληαη ζην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο γηα κεηαπνίεζε θαη απφ άιια γεσγξαθηθά
δηακεξίζκαηα θαη Ννκνχ (Άξηα, Αραΐα, Αηησιναθαξλαλία, Κνξηλζία) αλ απαηηεζεί.
Αγνξά β’ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο:
Ο πλεηαηξηζκφο ειέγρεη θαζεκεξηλά γηα ηελ επάξθεηα ησλ πξντφλησλ πνπ έρεη ζηηο
απνζήθεο θαη πνπ πξέπεη λα επαξθνχλ γηα ηελ αδηαηάξαθηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ο Τπεχζπλνο
Παξαγσγήο ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ πξνζσπηθά ελεκεξψλεηαη κε επηηφπην έιεγρν γηα ηα
απνζέκαηα β‟ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ απνζήθε. Αλ ην/ηα
ζπγθεθξηκέλν/α

πιηθφ/ά

δελ

ππάξρεη/νπλ

ζπληάζζεηαη

δειηίν

παξαγγειίαο

ζπγθεθξηκέλνπ/λσλ πιηθνχ/ψλ θαη ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηνπο πξνκεζεπηέο.
Τπεχζπλνο γηα ηηο αγνξέο πξψησλ βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, είλαη ν
Τπεχζπλνο Δκπνξίαο – Πξνκεζεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Παξαγσγήο θαη γηα
ηελ έγθξηζή ηνπο ν Γεληθφο Γηεπζπληήο. Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο ησλ εκπνξεπκάησλ,
πξντφλησλ ηεο απνζήθεο ησλ εκπνξεπκάησλ, πξντφλησλ αξκφδηνο είλαη ν Τπ. Παξαγσγήο
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Σηκνιφγεζεο – Κίλεζεο θαη Απνζήθεο.
Παξαιαβή α’ πιψλ θαη πιηθψλ, ζπζθεπαζίαο ζην εθρπκσηήξην.


Πξνδηαγξαθέο α‟ πιψλ: Οη πξψηεο χιεο είλαη εζπεξηδνεηδή πξνο ρπκνπνίεζε. Οη
ρπκνπνηήζηκνη θαξπνί είλαη πγηείο, ρσξίο θαθψζεηο πνπ δηαζπνχλ ηε ζπλέρεηα ηεο
επηδεξκίδαο

θαη

θαζηζηνχλ

ην

ελδνθάξπην

επάισην

ζηελ

αιινίσζε

απφ

κηθξννξγαληζκνχο. Δηδηθφηεξα γηα ην πνξηνθάιη, νη θαξπνί γηα λα παξαιεθζνχλ πξέπεη
λα έρνπλ 10ν Brix ηνπιάρηζηνλ. Πξψηε χιε πνπ δελ ππαθνχεη ζηηο αλσηέξσ
πξνδηαγξαθέο δελ παξαιακβάλεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ παξαγσγφ. Ζ πξψηε χιε
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αγνξάδεηαη απφ ζπλεηαηξηζκέλνπο παξαγσγνχο ή απφ νκάδεο παξαγσγψλ επί
απηνθηλήηνπ φπσο πξναλαθέξζεθε.


Πξνδηαγξαθέο β‟ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο:
Γηα ηηο β‟ χιεο: Κάζε βνεζεηηθή χιε πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ρπκψλ
θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ελδηάκεζν ή ηειηθφ πξντφλ, θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
Γηα πιηθά ζπζθεπαζίαο: α) Πιαζηηθνί πεξηέθηεο (πνιπαηζπιεληθέο ζαθνχιεο δηαθφξσλ
δηαζηάζεσλ). ε θάζε είδνπο πεξηέθηε νξίδνληαη θαη ειέγρνληαη: δηαζηάζεηο (πιάηνο,
κήθνο), αλ απαηηείηαη, ζηεγαλφηεηα (έλαλ πεξηέθηε αλά 1000 παξαιακβαλφκελε). β)
ηδεξά βαξέιηα δηαθφξσλ ηχπσλ. Γηα θάζε πεξηέθηε απφ 1000 πεξηιακβαλφκελνπο
νξίδνληαη θαη ειέγρνληαη: δηαζηάζεηο (χςνο, δηάκεηξνο), ζηεγαλφηεηα. Γηα ηα
επηζηξεθφκελα βαξέιηα απαηηείηαη κφλν έιεγρνο γηα ζθνπξηά.

4.3.1. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΩΝ ΥΤΜΩΝ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΩΝ ΣΟ
ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ ΔΚΥΤΜΩΣΖΡΗΟΤ.
(1) Σξνθνδνζία γξακκψλ παξαγσγήο – πιχζηκν θξνχηνπ: Απφ ηηο ξάκπεο θξνχηνπ κε
ηελ βνήζεηα λεξνχ, ην θξνχην κεηαθέξεηαη ζην αλαβαηφξην κε ηαπηφρξνλε πιχζε
ηνπ.
(2) Γηαινγή θαξπψλ: Ηθαλφο αξηζκφο δηαινγέσλ απνκαθξχλεη απφ ηελ γξακκή
παξαγσγήο θάζε μέλν ζψκα πξνο ηα θξνχηα (θχιια, θιαδηά, πέηξεο θιπ) θαζψο θαη
θαξπνχο πνπ ηπρφλ θέξνπλ εμσηεξηθέο θζνξέο απφ κηθξννξγαληζκνχο. Ο αξηζκφο
ησλ δηαινγέσλ είλαη ηέηνηνο πνπ εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε δηαινγή.
(3) Γηαρσξηζκφο κεγεζψλ: Σα δηαιεγκέλα θξνχηα δηέξρνληαη απφ κεράλεκα
δηαρσξηζκνχ κεγεζψλ. Υσξίδνληαη ζε δχν ξεχκαηα «κηθξά θαη κεγάια». Σα δχν
ξεχκαηα νδεγνχληαη ζηα εθρπκσηηθά κεραλήκαηα.
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(4) Δθρχκσζε – απειαίσζε: Σν εθρπκσηηθφ κεράλεκα εθρπκψλεη θαη ηαπηφρξνλα
απειαηψλεη ην θξνχην κε κηα κφλν θίλεζε, απνξξίπηνληαο ζε μερσξηζηφ ξεχκα ηε
θινχδα θαη ηνπο ηζηνχο ηνπ ελδνθαξπίνπ. Παξάγεη 3 ξεχκαηα. Έλα ξεχκα ρπκνχ,
έλα ξεχκα γαιαθηψκαηνο ιαδηνχ ζε λεξφ θαη έλα ξεχκα θινίδαο θαη ηζηψλ
ελδνθαξπίνπ.
Ζ θινίδα θέξεηαη πξνο μήξαλζε. Σν γαιάθησκα ιαδηνχ ζην λεξφ νδεγείηαη ζηελ
γξακκή παξαγσγήο αηζέξσλ ειαίσλ θαη ν ρπκφο νδεγείηαη ζην θίληζεξ ρπκνχ.
(5) Φηλίξηζκα – εμεπγεληζκφο ρπκνχ: Με αλαγθαζηηθή θπθινθνξία, ν ρπκφο νδεγείηαη
ζε θνριησηφ θίληζεξ γηα ηελ απνβνιή ηεο πνχιπαο (πξφθεηηαη γηα ηζηνχο απφ ην
ελδνθάξπην πνπ κε ηελ αζθνχκελε ζηνλ θαξπφ πίεζε ηεκαρίδνληαη θαη αησξνχληαη
σο αδηάιπηα ζηεξεά ζην ρπκφ).
Σν πνζνζηφ πνχιπαο πνπ απνκαθξχλεηαη, απνξξίπηεηαη. Σν πνζνζηφ ησλ
αησξνχκελσλ ζηεξεψλ ζην ρπκφ πνπ εγθαηαιείπεη ην θίληζεξ ρπκνχ, παξακέλεη
αξθεηά κεγάιν θαη κε απνδεθηφ απφ ηνπο κειινληηθνχο θαηαλαισηέο ηνπ ρπκνχ.
Απαηηείηαη κείσζή ηνπ κε θπγνθεληξηθφ δηαρσξηζηήξα.
(6) Παζηεξίσζε: Πξφθεηηαη γηα ηελ θιαζηθή ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ ρπκνχ γηα
ελεξγνπνίεζε πεθηηλνιπηηθψλ ελδχκσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξνχ ζνιψκαηνο,
θαζψο θαη ηελ θαηαζηξνθή θαη ζάλαην κπθήησλ, δπκνκπθήησλ θαη βαθηεξίσλ,
παζνγφλσλ ή κε, πνπ δχλαηαη λα δπκψζνπλ ή λα θαηαζηξέςνπλ ην ρπκφ.
Ζ παζηεξίσζε γίλεηαη ζε ζχγρξνλνπο παζηεξησηέο ζπλερνχο ξνήο κε ζεξκνθξαζία
παζηεξίσζεο 92-96νC θαη ρξφλν παξακνλήο 45-60sec γηα ην πνξηνθάιη θαη ην
καληαξίλη, ελψ γηα ην ιεκφλη 80-85νC θαη ρξφλν παξακνλήο πεξί ηα 45sec. Ο ρπκφο
εμέξρεηαη απφ ηνλ παζηεξησηή θαη νδεγείηαη ζε θπγνθεληξηθφ δηαρσξηζηή.
(7) Αθαίξεζε αησξνχκελσλ ζηεξεψλ κε θπγνθεληξηθφ δηαρσξηζηή: Ζ παξαπέξα κείσζε
ηνπ πνζνζηνχ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ ζην ρπκφ ζε κηθξφ πνζνζηφ γίλεηαη κε
θπγνθεληξηθφ δηαρσξηζηή. ε απηφλ, ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ εηδηθνχ βάξνπο ηνπ
ρπκνχ θαη ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ, κε ηελ επίδξαζε ησλ θπγνθεληξηθψλ
δπλάκεσλ, δηαρσξίδεηαη ν ρπκφο απφ ηα αησξνχκελα ζηεξεά. Έηζη ν ρπκφο
δηαρσξίδεηαη ζε 2 ξεχκαηα. Σν έλα κε ην επηζπκεηφ πνζνζηφ πνχιπαο είλαη ν ρπκφο
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πνπ νδεχεη ζηελ ζπκπχθλσζε ή απνπίθξαλζε θαη ην άιιν είλαη ε πνζφηεηα πνχιπαο
πνπ απνβάιιεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (απνιάζπσζε) απφ ην
δηαρσξηζηή. Σν πνζνζηφ ηεο πεξηερφκελεο πνχιπαο ζην ρπκφ, πξνζδηνξίδεηαη απφ
ην ρξφλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δχν δηαδνρηθψλ απνιαζπψζεσλ. πρλφηεξεο
απνιαζπψζεηο ζεκαίλνπλ θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ πνχιπαο ζην ρπκφ θαη ζηαζεξή
ξνή ηξνθνδνζίαο. Ο ρξφλνο κεηαμχ δχν απνιαζπψζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ην
πνζνζηφ πνχιπαο ζην ρπκφ, πνπ ειέγρεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Διέγρνπ Πνηφηεηαο.
(8) πκπχθλσζε: Πξφθεηηαη γηα ην ζπνπδαηφηεξν ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
κηα θαη ε ζπκπχθλσζε γίλεηαη κε εμάηκηζε ηνπ λεξνχ ηνπ ρπκνχ κε ζέξκαλζε ζε
θελφ. Ο ζπκππθλσηήο είλαη πνιιαπιψλ ζηαδίσλ θαη δξάζεσλ.
Διαρηζηνπνηψληαο ην ρξφλν παξακνλήο ηνπ ρπκνχ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ν ρπκφο
εμέξρεηαη ζηα επηζπκεηά Brix ζπκπχθλσζεο. Ο βαζκφο ζπκπχθλσζεο θαζνξίδεηαη
απφ ηε ξνή ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ ζπκππθλσηή θαη ηελ παξνρή αηκνχ ζαλ κέζν
ζέξκαλζεο ηνπ ρπκνχ. Ο ρπκφο ζπιιέγεηε ζε tank 6000lt.
Ο ρπκφο πνξηνθαιηνχ θαη καληαξηληνχ ζπκππθλψλεηαη ζηα 60 Brix, ελψ ν ρπκφο
ιεκνληνχ ζηα 40 Brix. Ο ρπκφο ιεκνληνχ ζπκππθλψλεηαη ζε πεξηζζφηεξα Brix αλ ε
κνλάδα ηνπ είλαη ην GPL (γξακκάξηα θηηξηθνχ νμέσο αλά ιίηξν ζπκππθλσκέλνπ
ρπκνχ). Ζ δεμακελή αλάκεημεο ησλ 1000lt ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάκεημε ησλ
δηαθφξσλ εηδψλ ρπκψλ γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ.
(9) Παξαιαβή ρπκνχ (ζπκππθλσκέλνπ) γηα έιεγρν, νκνηνγέλεηα θαη πξνζζήθε
ζπληεξεηηθψλ: Ο ζπκππθλσκέλνο ρπκφο παξαιακβάλεηαη ζε δεμακελέο 6000lt.
Μεηξνχληαη δηάθνξα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Μπνξεί λα πξνζηεζεί
ζπληεξεηηθφ ή λα ηππνπνηεζεί ζε βαξέιηα εληφο δηπιήο πνιπαηζπιεληθήο ζαθνχιαο
ή λα νδεγεζεί ζηηο δεμακελέο ηνπ ςπγείνπ.
(10) Απνζήθεπζε ζπκππθλσκέλνπ ρπκνχ: Ο ρπκφο απφ ηηο δεμακελέο ησλ 6000lt
απνζηέιιεηαη κε ζσιελψζεηο ζηηο δεμακελέο ςπγείνπ πνπ βξίζθνληαη ππφ
ζεξκνθξαζία -10ν/-4νC. ‟ απηή ηε ζεξκνθξαζία βξίζθεηαη πάληα ν ρπκφο ρσξίο
ζπληεξεηηθά κέρξη ηελ εμαγσγή ηνπ απφ ηα ςπγεία. Υπκφο κε ζπληεξεηηθά

83

απνζεθεχεηαη θαη ζε ζεξκνθξαζία 0ν/+4ν C. ε ζαιάκνπο κε -10ν/-4νC ζεξκνθξαζία
νδεγνχληαη θαη ηα παιεηνπνηεκέλα βαξέιηα κε ρπκφ ρσξίο ζπληεξεηηθά.
(11) Απνπίθξαλζε ρπκψλ εζπεξηδνεηδψλ: Ο θπζηθφο ρπκφο πνξηνθαιηνχ, πξνεξρφκελνο
απφ ηελ πνηθηιία NAVEL, ιφγσ κεγάισλ πνζψλ ιηκνλίλεο πνπ πεξηέρεη, εκθαλίδεη
πηθξή γεχζε θαη θαζίζηαην κε εκπνξεχζηκνο.
Ζ απνπίθξαλζε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα πξνζξνθεηηθψλ ξεηηλψλ εηδηθνχ
ζπγθξνηήκαηνο πνπ δηαζέηεη ν πλεηαηξηζκφο. Έηζη, ν παζηεξησκέλνο ρπκφο θέξεηαη
ζε θπγνθεληξηθφ δηαρσξηζηή πνπ θαηεβάδεη ηελ πεξηερφκελε πνχιπα, θάησ απφ 1%.
ηε ζπλέρεηα νδεγείηαη ζηνλ απνπηθξαληή. Ο απνπηθξαζκέλνο ρπκφο θέξεηαη ζηε
ξπζκηζηηθή δεμακελή ηνπ ζπκππθλσηή.
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ΠΑΡΑΛΑΒΖ Α’ ΤΛΖ

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΡΠΩΝ

ΓΗΑΛΟΓΖ ΚΑΡΠΩΝ

ΓΗΑΥΩΡΗΜΟ ΜΔΓΔΘΩΝ

ΑΠΔΛΑΗΩΖ ΚΑΡΠΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΗΘΔΡΗΩΝ
ΔΛΑΗΩΝ

ΔΚΥΤΜΩΖ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΟΤΛΠΑ
ΓΗΑ ΕΩΟΣΡΟΦΖ
ΦΗΝΗΡΗΜΑ

ΠΑΣΔΡΗΩΖ ΥΤΜΟΤ

Α
ρήκα 4.2: Γηάγξακκα
Ρνήο Παξαγσγήο
πκππθλσκέλσλ Υπκψλ
ρήκα
4.2:
Γηάγξακκα
Ρνήο
Παξαγσγήο
πκππθλσκέ
λσλ Υπκψλ
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Α
ρήκα

4.2:

Γηάγξακκα

ΔΛΛΑΣΩΖΡνήο
ΑΗΩΡΟΤΜΔΝΩΝ
Παξαγσγήο
ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟ
ΦΤΓΗΚΔΝΣΡΗΚΟ
πκππθλσκέ

ΓΗΑΥΩΡΖΣΖΡΑ

λσλ Υπκψλ

ΑΠΟΠΗΚΡΝΖ ΥΤΜΟΤ

ΤΜΠΤΚΝΩΖ ΥΤΜΟΤ

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
(Γεμακελέο ή βαξέιηα)

ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΑΝΑΜΗΞΖ

ΠΡΟΘΖΚΖ

ΥΤΜΩΝ

ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΩΝ

ΓΗΖΘΖΖ (γηα απνκάθξπλζε
μέλσλ ζσκάησλ)

ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Δ
ΠΔΡΗΔΚΣΔ
ρήκα 4.2: Γηάγξακκα Ρνήο Παξαγσγήο πκππθλσκέλσλ Υπκψλ (ζπλέρεηα)
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4.3.2. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΥΤΜΩΝ ΦΡΟΤΣΩΝ, ΝΔΚΣΑΡ ΦΡΟΤΣΩΝ, ΦΡΟΤΣΟΠΟΣΩΝ
Δ ΑΖΠΣΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ.
(1) Δπεμεξγαζία λεξνχ: Σν λεξφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη πξνέξρεηαη απφ γεψηξεζε. Καηά
ηελ είζνδφ ηνπ δηέξρεηαη απφ έλα θίιηξν, ζαθφθηιηξν, ην νπνίν θαηαθξαηά πηζαλά μέλα
ζψκαηα.
Υισξίσζε: Σν αθαηέξγαζην λεξφ ηξνθνδνηείηαη ζε δεμακελή κε αλάδεπζε φπνπ
πξνζηίζεηαη δνζνκεηξηθά δηάιπκα NaClo ζε ζπγθέληξσζε 6-9ppm σο πξνιεπηηθφ κέηξν
ελάληηα ζε πηζαλή παξνπζία παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ, θαζψο θαη δηάιπκα αζβεζηίνπ
θαη δηάιπκα αιάησλ ζηδήξνπ γηα εμάιεηςε ηεο παξνδηθήο ζθιεξφηεηαο θαη απνκάθξπλζε
ππφ κνξθή θνιινεηδψλ ζσκαηηδίσλ νπνηαζδήπνηε ππάξρνπζαο ζνιεξφηεηαο ηα θνιινεηδή
ζσκαηίδηα θαηαθάζνληαη ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο ππφ κνξθή ηιχνο ε νπνία θαη
απνξξίπηεηαη θαηά δηαζηήκαηα.
Φίιηξα άκκνπ:

ηε ζπλέρεηα δηέξρεηαη απφ θίιηξν άκκνπ γηα πεξαηηέξσ θαζαξηζκφ.

Τπάξρνπλ 2 θίιηξα άκκνπ ζε παξάιιειε ζχλδεζε, ψζηε ην έλα λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην
άιιν λα είλαη έηνηκν λα αλαιάβεη φηαλ ην πξψην ρξεηαζηεί λα θαζαξηζηεί.
Φίιηξν Άλζξαθα θαη Φίιηξν Polisher: ηε ζπλέρεηα ην λεξφ δηέξρεηαη απφ έλα θίιηξν
άλζξαθα φπνπ θαηαθξαηείηαη ην ριψξην θαη έλα polisher 5κ., ην νπνίν ζπγθξαηεί ελδερφκελα
ππνιείκκαηα άλζξαθα.
πζθεπή UV: Μεηά ην polisher ην λεξφ πεξλά απφ ζπζθεπή UV γηα ζαλάησζε πηζαλψλ
κηθξννξγαληζκψλ.
(2) Μεηαθνξά ρπκψλ θξνχησλ απφ ζηδεξνχο πεξηέθηεο ζε θαηάιιεια tanks κε αλάδεπζε.
Παξαζθεπή ρπκψλ πξνο παζηεξίσζε: Υπκνί θξνχησλ ππφ ςχμε ή ζε ζάθνπο αζεπηηθήο
ζπζθεπαζίαο ειεγκέλνη θαη θαηάιιεια επηζεκαζκέλνη ζπγθεθξηκέλνπ Brix, θέξνληαη ζην
ρψξν παξαζθεπήο δαραξνδηαιχκαηνο θαη άληιεζεο ρπκψλ. Με ηε βνήζεηα εηδηθήο αληιίαο
θέξνληαη ζε 2 tanks εθνδηαζκέλσλ κε εηδηθέο αληιίεο θαη βαιβίδεο. Απφ ηηο δεμακελέο
ρπκνχ, βάζεη εληνιψλ ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή, πνπ παίξλεη απφ θάξηεο ζπληαγψλ, ν ρπκφο
ζε θαζνξηζκέλε πνζφηεηα καδί κε θαζνξηζκέλε πνζφηεηα λεξνχ θέξεηαη ζηα tanks ησλ
10000lt πνπ βξίζθνληαη επί δπλακνθπςειψλ. Δθεί ξπζκίδεηαη ην επηζπκεηφ Brix ηνπ πξνο
απαέξσζε παζηεξίσζε ρπκνχ. ε απηή ηε δεμακελή ησλ 10000lt πξνζηίζεληαη αξψκαηα θαη
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δηαιπκέλεο ζην λεξφ βνεζεηηθέο χιεο (θηηξηθφ νμχ, αληηνμεηδσηηθφ, βηηακίλεο θηι) ππφ
αλάδεπζε.
(3) Γηήζεζε, απαέξσζε, νκνγελνπνηήζε, παζηεξίσζε θξνπηνρπκνχ: Ο έηνηκνο πιένλ
θξνπηνρπκφο νδεχεη πξνο θίιηξν θξάηεζεο ζηεξεψλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο ηνλ απαεξσηή κε
αλαγθαζηηθή θπθινθνξία, φπνπ απαεξψλεηαη. Έπεηηα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ
θξνπηνρπκνχ θαη ηε ζπληαγή, νκνγελνπνηείηαη ζηηο 150/50atm θαη νδεχεη πξνο ηνλ
παζηεξησηή.
Παζηεξηψλεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θξνπηνρπκνχ θαη
ηελ ππάξρνπζα ζπληαγή ηνπ πξντφληνο, παξακέλεη ζ‟ απηή ηελ ζεξκνθξαζία παζηεξίσζεο
επί 30-60sec. Φχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία 20-25νC. Τπφ άζεπηνπο φξνπο νδεγείηαη ζην ζηείξν
tank ππφ Ρ≈1,2-1,6atm, φπνπ απνζεθεχεηαη κέρξη ηελ ηππνπνίεζή ηνπ.
(4) Σππνπνίεζε θξνπηνρπκνχ ζε άζεπηνπο ράξηηλνπο πεξηέθηεο 200ml, 250ml, 1lit θαη
1,5lit:
Κσδηθνπνίεζε: Ο ππφ πίεζε 1,2-1,6at θξνπηνρπκφο νδεγείηαη ππφ θαηάιιεισλ ζηείξσλ
ζσιελψζεσλ θαη βαιβίδσλ ζε κηα απφ ηηο 4 κεραλέο δηακφξθσζεο γεκίζκαηνο θαη
θιεηζίκαηνο ράξηηλσλ άζεπησλ πεξηεθηψλ ππφ άζεπηνπο φξνπο. Ζ κεραλή δηακφξθσζεο
απνζηεηξψλεη, γεκίδεη κε θξνπηνρπκφ ζπγθεθξηκέλνπ φγθνπ θαη θιείλεη αεξνζηεγψο
πεξηέθηεο 0,20lt, 0,25lt, 1lt, 1,5lt. ε νξηζκέλνπο πεξηέθηεο 1lt θαη 1,5lt ε κεραλή έρεη
δηακνξθψζεη εηδηθή ζέζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε, κεηά ην γέκηζκα ηνπ θαπαθηνχ πνπ
πξνζηαηεχεη ηνλ πεξηέθηε, φηαλ αλνίμεη γηα λα θαηαλαισζεί, απφ μέλα ζψκαηα, μέλεο νζκέο
θιπ. Ζ κεραλή πξηλ απφ ηελ έμνδν ηνπ πεξηέθηε, ηνλ θσδηθνπνηεί. Οη πεξηέθηεο ησλ 200ml
θαη 250ml δηέξρνληαη απφ εηδηθφ κεράλεκα επηθφιιεζεο θαιακαθηνχ. Πεξηέθηεο 1lt, 1,5lt
θαη 0,20lt, 0,25lt κε θαιακάθη νδεχνπλ πξνο επηζπζθεπαζία.
(5) Δπηζπζθεπαζία θξνπηνρπκνχ: Οη πεξηέθηεο 1lt, 1,5lt θαη 0,20lt, 0,25lt κε θαιακάθη
θέξνληαη ζε κεραλήκαηα δηακφξθσζεο πιήξσζεο, ζπγθφιιεζεο ραξηνθηβσηίσλ κε 12 θαη
27 (ή θαη 30) πεξηέθηεο αληίζηνηρα γηα

1lt, 1,5lt θαη 0,20lt, 0,25lt. ηε ζπλέρεηα ηα

ραξηνθηβψηηα ησλ 0,20lt, 0,25lt νδεχνπλ ζε κεραλή πεξηηχιημεο κε πνιπαηζπιεληθφ film πνπ
ζεξκνζπξξηθλψλεηαη πεξλψληαο απφ ηνχλει ζεξκνχ αέξα.
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Σέινο, φια ηα πξντφληα παιεηνπνηνχληαη θαη νδεχνπλ επηζεκαζκέλα επί πειαηψλ ζην ρψξν
απνζήθεπζεο.
(6) Απνζήθεπζε θξνπηνρπκψλ: Οη ηππνπνηεκέλνη θξνπηνρπκνί θέξνληαη επί πειαηψλ ζην
ρψξν απνζήθεπζήο ηνπο. Ο ρψξνο πξέπεη λα κελ έρεη ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 25νC
θαη πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.

 ρεηηθά κε ηελ παξαγσγή δαραξνδηαιχκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηάδην (2): ηνλ
ηδηαίηεξν ρψξν παξαζθεπήο δαραξνδηαιχκαηνο θέξεηαη ε δάραξε ζε ράξηηλα ζαθηά
ησλ 50 θηιψλ ζε bulk ησλ 1000 θηιψλ. Σα ζαθηά/bulk αλνίγνπλ θαη αδεηάδνπλ ζην
αλαβαηφξην, πνπ ηε κεηαθέξεη ζην επεμεξγαζκέλν θαη ζεξκαηλφκελν λεξφ, πνπ
βξίζθεηαη ζε tank 2000lt ππφ αλάδεπζε. Σν φινπ θπθινθνξεί ζε ζεξκηθφ ελαιιάθηε
κέρξη ζεξκνθξαζίαο 60νC. Αθνχ ε δάραξε δηαιπζεί θεη παξαζθεπαζηεί
δαραξνδηάιπκα ζπγθεθξηκέλνπ Brix, δηήζεηηαη απφ θίιηξν. ηε ζπλέρεηα θέξεηαη απφ
εηδηθφ tank 2000lt κε εηδηθέο βαιβίδεο εμαγσγήο θαη αληιίεο.
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ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ (δηέιεπζε κέζα απφ
εηδηθά θίιηξα γηα θαηαθξάηεζε μέλσλ ζσκάησλ)

ΑΓΔΗΑΜΑ ΠΔΡΗΔΚΣΩΝ
ΥΤΜΩΝ Δ TANKS
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ΕΑΥΑΡΟΓΗΑΛΤΜΑΣΟ

ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΑΝΑΜΔΗΞΖ

ΓΗΖΘΖΖ

ΑΠΑΔΡΩΖ

ΠΑΣΔΡΗΩΖ

ΠΛΖΡΩΖ ΑΖΠΣΩΝ TANKS

Α
ρήκα 4.3: Γηάγξακκα Ρνήο Παξαγσγήο Υπκψλ ζε Αζεπηηθή πζθεπαζία
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Α

ΜΖΥΑΝΖ ΑΠΟΣΔΗΡΩΖ,
ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΛΖΡΩΖ ΚΑΗ
ΤΓΚΟΛΖΖ ΥΑΡΣΗΝΩΝ
ΠΔΡΗΔΚΣΩΝ ΜΔ ΦΡΟΤΣΟΥΤΜΟΤ

ΚΗΝΖΖ ΠΔΡΗΔΚΣΩΝ ΔΠΗ ΔΗΓΗΚΩΝ
ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΣΑΗΝΗΟΓΡΟΜΩΝ

ΔΠΗΚΟΛΛΖΖ ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΠΑΚΗΟΤ

(ζε

(ζε πεξηέθηεο 1 lt θαη 1.5 lt)

πεξηέθηεο 0.20 lt θαη 0.25 lt)

ΔΠΗΤΚΔΤΑΗΑ Δ
ΥΑΡΣΟΚΗΒΩΣΗΑ 27 ΣΔΜΑΥΗΩΝ

ΠΔΡΗΣΤΛΗΞΖ ΥΑΡΣΟΚΗΒΩΣΗΟΤ
ΔΠΗΤΚΔΤΑΗΑ Δ

ΜΔ ΘΔΡΜΟΤΡΡΗΚΝΟΤΜΔΝΟ

ΥΑΡΣΟΚΗΒΩΣΗΑ 12 ΣΔΜΑΥΗΩΝ

ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΚΟ ΦΗΛΜ,
ΠΑΛΔΣΟΠΟΗΖΖ

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ

ΓΗΑΚΗΝΖΖ
ρήκα 4.3: Γηάγξακκα Ρνήο Παξαγσγήο Υπκψλ ζε Αζεπηηθή πζθεπαζία (ζπλέρεηα)
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4.4. Πεξηβάιινλ θαη Δλέξγεηα
Α. Δμνπιηζκφο
Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία βαζηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη ιέβεηαο, δεμακελέο βξαζκνχ, μεξαληήξηα,
εθρπκσηηθά, θαιηκπξαδφξνο, δηαρσξηζηήξεο ρπκνχ, finisher ρπκνχ, ζπκππθλσηήο θ.α. Χο
βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηνχληαη απνζήθεο, silos, ζάιακνη θελνχ (γηα
απεληφκσζε), αλαβαηφξηα, δπγνί, καλφκεηξα θ.α.
Β. Παξνρέο-έιεγρνο
Οη παξνρέο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο είλαη λεξφ γηα βξαζκφπαξαγσγή αηκνχ θαη αέξαο. Ζ παξνρή λεξνχ γίλεηαη απφ ην δίθηπν θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο
θαιχπηεηαη απφ ηξεηο γεσηξήζεηο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο. H θαηαλάισζε ππνινγίδεηαη ζηα
365,1θ.κ./ψξα. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα παξέρεηαη απφ ηε ΓΔΖ, ελψ ππάξρνπλ γελλήηξηεο
αζθάιεηαο γηα νξηζκέλα κφλν κεραλήκαηα. Ζ εηήζηα θαηαλάισζε ππνινγίδεηαη ζηα
3.189,300 KW.
Γ. Υξήζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο
Υξεζηκνπνηείηαη λεξφ απφ ην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ πάξηεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ λεξνχ ηνπ ιέβεηα παξαγσγήο αηκνχ. Δπίζεο,
ππάξρνπλ ηξεηο γεσηξήζεηο, ην λεξφ ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δηαδηθαζία
θαηεξγαζίαο-παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ.

4.5. Κχξηα Πξντφληα, Τπνπξντφληα θαη Απφβιεηα
1) Πξψηεο χιεο – Πξντφληα – Τπνπξντφληα:
Πξώηεο ύιεο : ζπκππθλσκέλνο ρπκφο θξνχησλ θαη πνπξέο θξνχησλ πνηθίισλ Brix θαη
θαξπφο πνξηνθαιηνχ αλεπεμέξγαζηνο (καδί κε ηε θινίδα).
Παξαγόκελα πξνϊόληα : ρπκφο θξνχησλ ηππνπνηεκέλνο (ζπζθεπαζκέλνο)
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Τπνπξνϊόληα : θινηφο πνξηνθαιηνχ – δσνηξνθή, ελδνθάξπην-πνχιπα-δσνηξνθή, αηζέξηα
έιαηα.
2) Αέξηα απφβιεηα:
 Καπλφο:
Οη βαζηθέο δηεξγαζίεο παξαγσγήο αεξίσλ εθπνκπψλ είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ ιεβεηνζηαζίσλ θαη
ε ρξήζε ησλ νρεκάησλ.

ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ιεβεηνζηαζίσλ, νη αέξηεο εθπνκπέο πξνέξρνληαη απφ ηελ
θαχζε ησλ θαπζίκσλ. Οη αέξηνη ξππαληέο, ζηελ πεξίπησζε απηή, πεξηιακβάλνπλ ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx), νμείδηα ηνπ ζείνπ (SΟx) θαη
αησξνχκελα ζσκαηίδηα (αηζάιε).
ζνλ αθνξά ηε ρξήζε νρεκάησλ, νη αέξηνη ξππαληέο είλαη ηα θαπζαέξηα ησλ νρεκάησλ
(CO2, CO, PM, νμείδηα ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ ζείνπ).
 Υεκηθέο νπζίεο:
Βξσκηνχρν κεζχιην θαη θσζθίλε θαηά ηελ θάζε ηεο δηαδηθαζίαο απεληφκσζεο.
3) Τγξά απφβιεηα :


Λχκαηα πξνζσπηθνχ ηα νπνία νδεγνχληαη ζην δίθηπν απνρέηεπζεο



Υπκφο πνξηνθαιηνχ, λεξφ κε θαηάινηπα (ζηνηρεία πδξάζβεζηνπ), ΄΄Υπκφο΄΄ απφ ηελ
επεμεξγαζία ηεο θινίδαο πνξηνθαιηνχ, ληηξηθφ νμχ, θαπζηηθφ λάηξην, ππεξνμείδην
πδξνγφλνπ, επηζηξεθφκελα πξντφληα. ια ηα παξαπάλσ πγξά απφβιεηα νδεγνχληαη
ζηελ κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ.

4) ηεξεά απφβιεηα :


Φχιια, θνηζάληα, πεηξαδάθηα



Δλδνθάξπηα - πνχιπα, θινίδα πνξηνθαιηνχ (δσνηξνθή)



άπηα πνξηνθάιηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή δσνηξνθήο
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Τιηθά ζπζθεπαζίαο tetrapak



Σέθξα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία θαχζεσο ζην ιεβεηνζηάζην



Διαζηηθά, πιαζηηθά ζπζθεπαζίαο (θαπάθηα, θαιακάθηα)

5) Θφξπβνο: Ο ζφξπβνο πξνθαιείηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ πεξηζζφηεξσλ παξαγσγηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ.
6) Γηάθνξα:
Καηά ηηο αλάγθεο νιφθιεξεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, δηαθίλεζε, νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη παξαγσγηθή
δηαδηθαζία, εληνπίδνληαη δηάθνξα αληηθείκελα θαη ελέξγεηεο πνπ επηβαξχλνπλ ηελ ξχπαλζε
ηνπ πεξηβάιινληνο καθξνπξφζεζκα ή βξαρππξφζεζκα.
Σέηνηα είλαη:
-Μπαηαρίες: πξνέξρνληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ κεραλεκάησλ, θαη απφ
δηάθνξα αληηθείκελα ζηνπο ρψξνπο εληφο ηνπ εξγνζηαζίνπ.
-Μηθρόβηα – Μύθεηες: πξνέξρνληαη απφ ηηο αλαιχζεηο ζην εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ.
-Μεηαζτεκαηηζηές: πξνέξρνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ κεραλεκάησλ εληφο ηνπ
εξγνζηαζίνπ.
-Θέρκαλζε: ε απφηνκε θαη ππεξβνιηθή ζέξκαλζε πνπ εθιχεηαη ζην ρψξν ηνπ
ιεβεηνζηαζίνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζην κηθξνθιίκα.
-Παιαηά κεταλήκαηα: εγθαηαιειεηκκέλα παιαηά κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη κεραλέο,
καθξνπξφζεζκα πξνθαινχλ επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ιάζηηρα απφ ηα
νρήκαηα, ζίδεξα θαη κεραλέο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ.
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ΖΛΗΟ
ΒΡΟΥΖ
ΑΔΡΑ

ΔΗΑΓΩΓΖ (INPUTS)

ΠΡΟΪΟΝΣΑ (OUTPUTS)
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟΗ ΥΤΜΟΗ
ΦΡΟΤΣΧΝ

ΚΑΤΗΜΑ, ΠΡΧΣΔ ΤΛΔΚΑΡΠΟΗ, ΜΗΚΡΟΒΗΟΚΣΟΝΑ,
ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΥΑΡΣΗΝΔ
ΤΚΔΤΑΗΔ, ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ
ΤΛΔ, Β‟ ΤΛΔ, ΥΖΜΗΚΑ

ΕΧΟΣΡΟΦΖ, ΑΗΘΔΡΗΑ ΔΛΑΗΑ – ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ

ΚΔΤΑΜΑΣΑ

ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΝΔΡΟΤ, ΑΔΡΗΔ ΔΚΠΟΜΠΔ,
ΤΓΡΑ & ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ, ΘΟΡΤΒΟ
ΓΗΑΦΟΡΑ

ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΑ – ΑΠΩΛΔΗΔ

ΓΗΑΓΡΜΜΑ ΔΗΡΟΩΝ ΚΑΗ ΔΚΡΟΩΝ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
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4.6. Αληηκεηψπηζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ
Αέξηα απφβιεηα


ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ απφ ηνπο θαπζηήξεο (ιεβεηνζηάζην),
πξνβιέπεηαη εηήζηα ζπληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ. Ζ ζπληήξεζε γίλεηαη απφ εμσηεξηθφ
ζπλεξγείν. Καηά ηε ζπληήξεζε ησ θαπζηήξσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη εμήο κεηξήζεηο:
- ηνπ δείθηε αηζάιεο ζηα θαπζαέξηα θαηά Bacharach (καδνχη, ληήδει, αέξην)
- ηεο θαηά φγθν πεξηεθηηθφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ ζε CO2 ή ζε νμπγφλν (καδνχη, ληήδει,
αέξην)
- ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ εμφδνπ απφ ην ιέβεηα (καδνχη, ληήδει, αέξην)



ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ αέξησλ εθπνκπψλ απφ ηελ θαχζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ
ζηα νρήκαηα:
- γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε, κεηξήζεηο θαη πηζηνπνίεζε απφ εμσηεξηθφ θνξέα
- γηα θάζε φρεκα λα πιεξνχληαη φινη νη φξνη πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο άδεηεο
θπθινθνξίαο
- γίλνληαη πεξηνδηθνί έιεγρνη ησλ νρεκάησλ ΚΣΔΟ θαη ζηηο θάξηεο θαπζαεξίσλ.

Τγξά απφβιεηα


ζνλ αθνξά ηα ιχκαηα πξνζσπηθνχ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, απηά
νδεγνχληαη ζην δίθηπν απνρέηεπζεο.



Λχκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ ρπκφ πνξηνθαιηνχ, πγξά απφ ηνλ ηεκαρηζκφ ηεο θινίδαο
πνξηνθαιηνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα δσνηξνθή, λεξφ κε θαηάινηπα θαζψο θαη ληηξηθφ
νμχ, θαπζηηθφ λάηξην, ππεξνμείδην πδξνγφλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηαδηθαζία
πιπζίκαηνο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ζπζθεπαζηψλ, νδεγνχληαη ζηε κνλάδα ηνπ
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ.
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ηεξεά απφβιεηα


Σα θχιια, ηα θνηζάληα θαη ηα πεηξαδάθηα ηα νπνία ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία
παξαιαβήο-δηαινγήο ησλ πνξηνθαιηψλ ζην εθρπκσηήξην (απφ δχν άηνκα ζην ηέινο
ηνπ αλαβαηνξίνπ), νδεγνχληαη θάζε 4-5 εκέξεο ζε εηδηθφ ρψξν εληφο ηνπ
εξγνζηαζίνπ φπνπ θαη απνζπληίζεληαη. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηηο
πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο ηέθξαο πνπ παξάγνληαη ζην ηκήκα ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ.



Σα ελδνθάξπηα (ίλεο) πνπ απνκαθξχλνληαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο καδί κε ηηο
θινίδεο πνξηνθαιηψλ θαη ηπρφλ ζάπηα πνξηνθάιηα πξννξίδνληαη, κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη ζην μεξαληήξην, γηα δσνηξνθή.



ζνλ αθνξά ζηεξεά απνξξίκκαηα φπσο ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο tetrapak, πιαζηηθά
(θαπάθηα, θαιακάθηα), ειαζηηθά, ραξηί γξαθείνπ θιπ. επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή
αλαθπθιψλνληαη απφ εμσηεξηθνχο θνξείο. πγθεθξηκέλα εμεηάδεηαη αλ θάπνηα απφ
ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ ίδηα ηελ
επηρείξεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηα ζηεξεά
απνξξίκκαηα δίλνληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα δηαρείξηζεο. Δπηπιένλ ην ραξηί
(γξαθείνπ θιπ.) θαη ην πιαζηηθφ ζπζθεπαζίαο (π.ρ. θαπάθηα) αλαθπθιψλνληαη.

Θφξπβνο
Ο ζφξπβνο πξνθαιείηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγνζηαζίνπ. Ζ ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ πνπ
πξνθαιείηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη κέζα ζηα φξηα ηνπ Π.Γ. 1180/81 (85
dBA) θαη δελ ρξεηάδνληαη πξφζζεηα κέηξα κείσζεο ηνπ ζνξχβνπ.
Σνπνζεζία
Λφγσ ηεο ζέζεσο ηνπ εξγνζηαζίνπ δελ ππάξρεη θακία επίπησζε ζηελ ρισξίδα.
Τγηεηλή θαη αζθάιεηα
Σν ζέκα ηεο αζθάιεηαο αθνξά ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαηά ηελ εξγαζία, ηελ απνηξνπή
πξφθιεζεο πξνβιεκάησλ πγείαο ιφγσ ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάπνηα απφ ηηο
δηεξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη ζηε κνλάδα, ηελ απνθπγή κεηάδνζεο κνιχλζεσλ ζε
εξγαδνκέλνπο θαη ζηελ πξψηε χιε, ζηελ απνθπγή ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ
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πξντφλησλ απφ ηελ επαθή ή ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηελ
αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πγείαο. Σέινο πξνιακβάλνληαο θάπνηα επηθίλδπλα
πεξηζηαηηθά πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ άκεζα ή έκκεζα ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη ζην
πεξηβάιινλ, κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο επηβάξπλζήο ηνπ θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Ζ
δηαδηθαζία παξαγσγήο ρπκψλ δελ πεξηιακβάλεη δηεξγαζίεο ηδηαίηεξα επηβιαβείο ή
επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία. Θα πξέπεη σζηφζν, γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα, λα ιακβάλνληαη νη
εμήο πξνθπιάμεηο:
 Σν πξνζσπηθφ πξνκεζεχεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί πξνζηαηεπηηθά ξνχρα, κάζθεο,
θαιχκκαηα καιιηψλ θαη γάληηα γηα ηελ πξνθχιαμε ησλ ίδησλ αιιά θαη ηεο
θαζαξηφηεηαο ησλ πξντφλησλ.
 Σν πξνζσπηθφ ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειν απνιπκαληηθφ γηα ηα ρέξηα, φπνπ απαηηείηαη
ειάηησζε ηεο κηθξνβηαθήο κφιπλζεο.
 Κάζε ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κφιπλζε ηξνθίκσλ φπσο θάπληζκα,
ηξνθή, κάζεκα ηζίριαο, ή θάζε κε πγηεηλή πξαθηηθή, απαγνξεχεηαη ζηνπο ρψξνπο
επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ.
 Τπάξρεη ηερληθφο αζθαιείαο πνπ θξνληίδεη γηα απνθπγή αηπρεκάησλ θαηά ηελ
εξγαζία. Οη εγθαηαζηάζεηο έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα,
θαιχκκαηα κεραλψλ θηι.
 ηελ εηαηξεία ππάξρεη θαξκαθείν θαη ηεξνχληαη ηαηξηθά αξρεία.
Δλέξγεηα
Οη παξνρέο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη λεξφ γηα πιχζηκν
θξνχησλ θαη βξαζκφ-παξαγσγή αηκνχ, αέξαο θαη ειεθηξηθφ ξεχκα.
Ζ παξνρή λεξνχ γίλεηαη απφ ην δίθηπν ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο θαιχπηεηαη απφ ηηο ηξεηο
γεσηξήζεηο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο.
Ζιεθηξηθή ελέξγεηα παξέρεηαη απφ ηε ΓΔΖ, ελψ ππάξρνπλ γελλήηξηεο αζθάιεηαο γηα
νξηζκέλα κφλν κεραλήκαηα.
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Οη ηξεηο εγθαηεζηεκέλνη αηκνιέβεηεο, κε ρξήζε θαπζίκσλ, θαιχπηνπλ ζε έλα κεγάιν
πνζνζηφ ελεξγεηαθά φιν ην εξγνζηάζην. Παξέρεη ελέξγεηα ζηα ζπζηήκαηα ςχμεο θαη
ζέξκαλζεο θαη παξέρεη αηκφ ζηα κεραλήκαηα θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο. Δπίζεο
ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα αθαιάησζεο ηνπ λεξνχ θαη επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ
αηκνιέβεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαθπθιψλεηαη ψζηε λα απαηηνχληαη κηθξφηεξα πνζά
λεξνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αηκνιέβεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ISO 14001:2004 Ω ΤΣΖΜΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

5.1 Δηζαγσγή
ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε δηαδηθαζηψλ ηνπ πξνηχπνπ, φζνλ αθνξά
ηελ ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ βαζηθή δνκή, ελ
ζπληνκία, ηνπ πξνηχπνπ ΗSΟ 14001 ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο πέληε βήκαηα:
Σν πξψην Βήκα απνηειείηαη απφ ηελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλνληαη νη εμήο ελέξγεηεο:


ρεδηαζκφο

Πεξηβαιινληηθήο

πνιηηηθήο

πνπ

δειψλεη

ηελ δέζκεπζε ζηελ

ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο θαη ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηελ πξφιεςε ηεο
ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.


Γεκηνπξγία αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, δηαζέηνληάο ηνπο ζην θνηλφ θαη ηελ
αγνξά.



Γέζκεπζε ηεο Αλψηαηεο δηνίθεζεο γηα ζπλερή βειηίσζε θαη πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο
ηνπ πεξηβάιινληνο.

Σν δεχηεξν Βήκα απνηειείηαη απφ ηνλ ρεδηαζκφ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη:


Δληνπηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ.
Πξφζβαζε

ζε πεξηβαιινληηθή

λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο (Διιεληθή &

Δπξσπατθή). Αλαιπηηθφ πξφγξακκα/δηάγξακκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 1SΟ 14001.
Σν ηξίην Βήκα απνηειείηαη απφ ηελ Δθαξκνγή θαη Λεηηνπξγία φπνπ ζεκεηψλνληαη νη
παξαθάησ ελέξγεηεο:


Παξνρή εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ζπκκφξθσζε κε
ην ΗSΟ. Ζ εηαηξεία ζα παξέρεη πφξνπο γηα ην πξνζσπηθφ.
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Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ κέζα ζηελ εηαηξεία.



Δληνπηζκφο ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θαη αθχπληζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.



Γηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ.



Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά.



Αξρεηνζέηεζε θαη Έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο.

ην ηέηαξην Βήκα εθαξκφδνληαη νη Έιεγρνη, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο
ελέξγεηεο:


Δμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ λνκνζεζία ζπλερψο.



Παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.



Αλάιεςε δξάζεο ζε ηνκείο πνπ απνηπγράλνπλ λα ζπκκνξθσζνχλ. Καηαγξαθή
πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή.



Δθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε εζσηεξηθψλ επηζεσξεηψλ θαη ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.

Σέινο ζην πέκπην Βήκα εθαξκφδεηαη ε Αλαζθφπεζε απφ ηελ Γηνίθεζε. Οη ελέξγεηεο πνπ
δηεμάγνληαη είλαη:


Ζ αξκφδηα δηνίθεζε θαη νη δηεπζπληέο ζα ειέγρνπλ φηη ην ζχζηεκα είλαη επαξθέο,
θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ θαη ζα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο.



Γηαηήξεζε ηεο πηζηνπνίεζεο θαηά ΗSΟ 14001.



Τπνζηήξημε ηνπ επηζεσξεηηθνχ ειέγρνπ.

Ζ αξρηθή πεξηβαιινληηθή αλάιπζε απνζθνπεί ζην λα θαηαγξάςεη φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο
πιεπξέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο βηνκεραλίαο θαη λα αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην
πεξηβάιινλ. Ζ αξρηθή πεξηβαιινληηθή αλάιπζε απνηειεί ηνλ ζεκειηψδε ιίζν γηα ηελ
εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ), θαζψο επηηξέπεη ζηνλ
νξγαληζκφ:
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Να θαηαγξάςεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ.



Να νξίζεη ηνπο πεξηβαιινληηθά αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ ζχκθσλα
κε ηηο πιεπξέο πνπ έρνπλ ηε ζεκαληηθφηεξε επίπησζε ζην πεξηβάιινλ.

Με άιια ιφγηα, ε αξρηθή πεξηβαιινληηθή αλάιπζε παξέρεη ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ
ζπζηεκαηηθή ηεξάξρεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ηελ βηνκεραλία.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο αλάιπζεο, νξίδνληαη νη πεξηβαιινληηθνί
αληηθεηκεληθνί-ζθνπνί θαη ζηφρνη ηεο βηνκεραλίαο. Σν ζχλνιν ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ
θαη ζηφρσλ καδί κε ηνλ νξηζκφ ησλ κέζσλ επίηεπμήο ηνπο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ
απνηεινχλ ην πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο βηνκεραλίαο, ην νπνίν έρεη σο
ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο επίδνζεο.
Ζ πεξηβαιινληηθή αλάιπζε πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηελ Τπεχζπλε
Οκάδα ΠΓ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή εθαξκνγή ηνπ ΠΓ απφ ηελ βηνκεραλία. Σν
πεξηερφκελν ηεο αξρηθήο πεξηβαιινληηθήο αλάιπζεο αθνξά:


Σελ

θαηαγξαθή

ηεο

πεξηβαιινληηθήο

λνκνζεζίαο

θαη

θαλνληζκνχο

πνπ

άπηνληαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο βηνκεραλίαο.


Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ.



Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ.



Σελ ζχληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.

Σα ζηνηρεία ηεο αξρηθήο πεξηβαιινληηθήο αλάιπζεο ζπιιέρζεθαλ απφ ηα αξρεία ηεο
βηνκεραλίαο, απφ ηα εγρεηξίδηα ΗSΟ 9001, ΗSΟ 22000 θαη HACCP, απφ κεηξήζεηο θαη
επηηφπηα έξεπλα θαη μελάγεζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Δπίζεο θαηαιπηηθήο
ζεκαζίαο ήηαλ θαη νη ζπδεηήζεηο κε ηελ δηνίθεζε θαη ηνπο αξκφδηνπο πξντζηάκελνπο ησλ
ηκεκάησλ. Ζ πνξεία ηεο αλάιπζεο ήηαλ:


πξαγκαηνπνηήζεθε επηηφπηα έξεπλα αλά ζηάδην επεμεξγαζίαο ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο (επηζθέςεηο θαη ζπλνκηιία κε πξντζηακέλνπο θαη εξγαδνκέλνπο),
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θαηφπηλ κειεηήζεθαλ ηα έγγξαθα ηεο επηρείξεζεο (ΗSΟ 9001, ΗSΟ 22000,
HACCP, θπιιάδηα, εξσηεκαηνιφγηα, έιεγρνη θαη κεηξήζεηο),



εληνπίζηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ νη πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο,



εληνπίζηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο,



εληνπίζηεθε θαη θαηαγξάθεθε ε αληίζηνηρε επξσπατθή θαη ειιεληθή λνκνζεζία



θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε.

Οη ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο ηνπ ΠΓ πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν πξνζαξκνγήο ηεο
βηνκεραλίαο ζε θάζε κηα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ζπλερήο
βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. χκθσλα κε ηηο αξρέο θαη νδεγίεο ηνπ πξνηχπνπ
ΗSΟ 14001, Ζ βηνκεραλία νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα δηαηεξεί ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:


χληαμε θαη Αλαζεψξεζε Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο



Καηαγξαθή θαη Αμηνιφγεζε Πεξηβαιινληηθψλ Πιεπξψλ θαη Δπηπηψζεσλ



Καηάξηηζε θαη πκκφξθσζε κε κεηξψν Πεξηβαιινληηθήο Ννκνζεζίαο



Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο: θνπνί θαη ηφρνη



Ρφινη θαη Δπζχλεο



Δθπαίδεπζε θαη Δπαηζζεηνπνίεζε



Δπηθνηλσλία



Πεξηβαιινληηθή Σεθκεξίσζε



Έιεγρνο Δγγξάθσλ ΠΓ



Δπηρεηξεζηαθφο Έιεγρνο



Έθηαθηα Πεξηζηαηηθά



Παξαθνινχζεζε θαη Μέηξεζε



Με πκκνξθψζεηο θαη Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο



Γηαρείξηζε Αξρείσλ ΠΓ
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5.2. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή
ηα πιαίζηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, ππάξρεη δέζκεπζε ηεο βηνκεραλίαο γηα ηελ
παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ κε ρξήζε κεζφδσλ παξαγσγήο, νη νπνίεο πξνθαινχλ ηελ
ρακειφηεξε δπλαηή επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο απηή ε πνιηηηθή είλαη ζε ζπλέπεηα
κε ηηο πνιηηηθέο Πνηφηεηαο, Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδεη.
Έρνληαο επίγλσζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεζκεχεηαη:


φηη ιακβάλεη φια ηα δπλαηά κέηξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
εμαζθαιίδνληαο φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο είλαη πιήξσο ζπκκνξθνχκελεο κε ηνπο
θαλφλεο πνπ νξίδεη ε Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία.



λα ιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαξθή πεξηβαιινληηθή
βειηίσζε ζε ζέκαηα ξχπαλζεο.



επίζεο δεζκεχεηαη λα αλαζθνπεί ην ΠΓ θαη ηνπο Αληηθεηκεληθνχο θνπνχο θαη
ηφρνπο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην έηνο.



λα γλσζηνπνηεί ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηελ παξαπάλσ Πεξηβαιινληηθή
Πνιηηηθή θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο.



γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ηεο εηαηξείαο.

Δπηπιένλ, ε εηαηξεία θαηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο έρεη σο αξρέο δξάζεο ηεο ηα
παξαθάησ:


λα ελζαξξχλεη ηελ εκπινθή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο
βειηίσζεο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο επζχλεο γηα ην
πεξηβάιινλ.



λα πξνβαίλεη ζε ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
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λα ππνζηεξίδεη ηνπο πειάηεο-αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ ηεο, κε ζαθήο νδεγίεο, γηα
ηελ επαηζζεηνπνηεκέλε πεξηβαιινληηθά ρξήζε θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο.



λα πξνηξέπεη φια ηα ηξίηα κέξε (πξνκεζεπηέο, εξγνιάβνπο) πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
άζθεζε

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ

ηεο

επηρείξεζεο

ζηελ

επίηεπμε

αλάινγσλ

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ κε απηφλ ηεο επηρείξεζεο.


λα δεκνζηνπνηεί ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο πνιηηηθή θαη λα απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία
θαη δηαηήξεζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ηηο δεκφζηεο αξρέο, ηελ ηνπηθή
θνηλσλία, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο.

5.3.

ρεδηαζκφο

5.3.1 Πεξηβαιινληηθέο Πιεπξέο
χκθσλα κε ην πξφηππν ΗSΟ 14001 ε βηνκεραλία θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζία(εο)
γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ ή
ππεξεζηψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη εθείλεο πνπ έρνπλ ή κπνξεί λα έρνπλ
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Δμαζθαιίδεη φηη νη πιεπξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηέο ηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
πεξηβαιινληηθψλ αληηθεηκεληθψλ ηεο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. Δπηπιένλ ηεξεί ηα αλσηέξσ
ζηνηρεία ελήκεξα θαη αλαζεσξνχληαη ζπρλά έηζη ψζηε λα είλαη επίθαηξα θαη ζχκθσλα κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.
Σα απαηηνχκελα ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ κεηά απφ εμέηαζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ησλ πξντφλησλ ηεο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκνχ. Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
βηνκεραλίαο φπσο αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο
δξαζηεξηφηεηεο:
1) Παξαιαβή Πνξηνθαιηψλ
2) Πιχζηκν-Καζαξηζκφο μέλσλ πιψλ
3) Γηαδηθαζία εθρχκσζεο
4) Απνπίθξαλζε ρπκνχ
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5) πκπχθλσζε ρπκνχ
6) Γηήζεζε (απνκάθξπλζε μέλσλ ζσκάησλ)
7) πζθεπαζία
8) Απνζήθεπζε
9) Γηαθίλεζε

ζν αθνξά ηελ πεξηγξαθή ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ελεξγεηψλ, αξρηθά δηεμάγεηαη κηα
Αξρηθή Πεξηβαιινληηθή Αλαζθφπεζε κε ζηφρν ησλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
Πεξηβαιινληηθψλ Πιεπξψλ θαη επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο επηρείξεζεο. Ζ Αξρηθή Πεξηβαιινληηθή Αλαζθφπεζε δηεμάγεηαη απφ εμσηεξηθνχο
ζπκβνχινπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, νη νπνίνη
εμεηάδνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπιιέγνπλ φια ηα απαξαίηεηα
δεδνκέλα. Δπίζεο θαηά πεξίπησζε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηε
δηαδηθαζία απηή.

Ο νξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ πξνθχπηεη κεηά απφ δηεξεχλεζε κηαο ζεηξάο απφ
δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο φπσο:


Άκεζεο θαη έκκεζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.



Παξειζνχζεο ,ησξηλέο θαη κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο.



Καλνληθέο, αζπλήζεηο θαη έθηαθηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.



Πεξηζηαηηθά, αηπρήκαηα θαη έθηαθηεο θαηαζηάζεηο.

Λακβάλνληαη ππφςε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο θαηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πιεπξψλ ηεο βηνκεραλίαο φπσο:


Καηαλάισζε πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ



Υξήζε γεο, θαπζίκσλ θαη άιισλ θπζηθψλ πφξσλ



Καηαλάισζε ελέξγεηαο
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Καηαλάισζε λεξνχ



Γηαρείξηζε επηθίλδπλσλ/ εηδηθψλ νπζηψλ



Αέξηεο εθπνκπέο θαη νζκέο



Παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ



Παξαγσγή θαη δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ



Παξαγσγή θαη δηαρείξηζε αέξησλ απνβιήησλ



Γηαξξνέο ζην έδαθνο



Θφξπβνο



Γνλήζεηο



Έθιπζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο

Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ είλαη ζρέζε αηηίαο θαη
απνηειέζκαηνο. Μηα περηβαιιοληηθή πιεσρά αλαθέρεηαη ζε έλα ζηοητείο ηωλ
δραζηερηοηήηωλ, προϊόληωλ ή σπερεζηώλ ηες επητείρεζες ποσ κπορεί λα επηθέρεη ζεηηθές
ή αρλεηηθές επηπηώζεης ζηο περηβάιιολ. Γηα παξάδεηγκα κηα εθπνκπή, κηα δηαξξνή , ε
θαηαλάισζε ή επαλαρξεζηκνπνίεζε ελφο πιηθνχ. Μηα περηβαιιοληηθή επίπηωζε
αλαθέρεηαη ζηελ αιιαγή ποσ ζσκβαίλεη ζηο περηβάιιολ ως αποηέιεζκα ηες
περηβαιιοληηθής πιεσράς.
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ΚΑΘΟΡΗΜΟ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ

ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ
9 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΚΑΗ
ΑΝΑΝΔΧΖ

2

3

ΚΑΘΟΡΗΜΟ

8

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ΤΛΛΟΓΖ
ΣΟΗΥΔΗΧΝ

7

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ

ΟΡΗΜΟ

4

ΟΡΗΜΟ

5 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ

ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ

 ΠΛΔΤΡΧΝ

ΑΝΘΡΧΠΧΝ

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ
6

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ
ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ

ρήκα 5.1: Πξνζδηνξηζκφο / Αμηνιφγεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Πιεπξψλ
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Πίλαθαο 5.1: Πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ηεο βηνκεραλίαο
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΛΔΤΡΔ
Αέξηεο εθπνκπέο:
 Καπλφο

Υξήζε κεραλεκάησλ, αηκνιέβεηα θαη

 Αηζάιε

λεξνχ

 Καπζαέξηα
Τγξά απφβιεηα:
 Λχκαηα πξνζσπηθνχ
 Νεξφ θαηά ηελ παξαγσγή
 Παξαγσγηθή δηαδηθαζία (ρπκφο, λεξφ
κε θαηάινηπα θηι.)

Υξήζε λεξνχ, κεραλεκάησλ, πξψησλ
πιψλ, πξνζσπηθφ, ζπληήξεζε.

 Πιχζε νρεκάησλ & ρψξσλ
 Οξπθηέιαηα, Γξάζν, Λάδηα
 Πιχζε θίιηξσλ (ζπληήξεζε)
 Δπηζηξεθφκελα πξντφληα
ηεξεά απνξξίκκαηα:
 Λάζηηρα
 Ορήκαηα

Υξήζε κεραλεκάησλ, πξψησλ πιψλ,
Ζ/Μ εμνπιηζκνχ.

 Υαξηί
 Τιηθά ζπζθεπαζίαο
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 Μπαηαξίεο
 Σέθξα
 Φινχδα –Δλδνθάξπην
 Ξέλεο χιεο
 Βαξέιηα, Πιαζηηθά
 Φζαξκέλνο Ζ/Μ εμνπιηζκφο
Γηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ρεκηθψλ:
 Βξσκηνχρν κεζχιην
 Φσζθίλε

Υξήζε κεραλεκάησλ & νρεκάησλ

 θεπάζκαηα ςεθαζκψλ
απνζηείξσζεο
Ππξθαγηά

Υξήζε ραξηηνχ, ρεκηθψλ.

Θφξπβνο

Υξήζε κεραλεκάησλ

Έθιπζε ζεξκφηεηαο

Υξήζε λεξνχ, κεραλεκάησλ, αηκνιέβεηα
θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

Βηνινγηθά απφβιεηα:
 Ηνί
 Βαθηήξηα
 Μχθεηεο

Υξήζε
(πνηνηηθφο

εξγαζηεξηαθψλ
έιεγρνο

θαη

δνθηκψλ
ρεκηθέο

αλαιχζεηο)

 Παξάζηηα
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Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ απνξξένπλ αθνξνχλ:
 Σε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο
 Σε ξχπαλζε ησλ πδάησλ
 Σε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο
 Σελ φριεζε ιφγσ ηνπ ζνξχβνπ
 Σελ θαηαζηξνθή ηνπ κηθξνθιίκαηνο
 Σελ θαηαλάισζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ
(ειεθηξηθή ελέξγεηα, θαχζηκα)

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ηεο
βηνκεραλίαο,

φπσο

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ

απηέο
θαηά

εληνπίζζεθαλ,
ηε

δηαδηθαζία

θαηαγξάθεθαλ,
παξαγσγήο

αιιά

αμηνινγήζεθαλ
θαη

ησλ

θαη

ππνινίπσλ

δξαζηεξηνηήησλ ηεο βηνκεραλίαο.
Καηά ηελ θάζε αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ εμεηάζηεθε ε ππάξρνπζα
Διιεληθή θαη Δπξσπατθή Ννκνζεζία (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α) θαη ζεκεηψζεθαλ ηα αληίζηνηρα
φξηα εθφζνλ ππήξραλ.
ην επφκελν βήκα πξνηείλνληαη έλα ζχλνιν απφ πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο θαη κέηξα γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ή αθφκα θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε εκθάληζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εθάζηνηε πεξηβαιινληηθή πιεπξά ή θαη πεξηνξηζκνχο ηεο ππάξρνπζαο
επίπησζεο. ηελ παξνχζα θάζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ππήξραλ ζην αξρείν
ειέγρνπ πξψησλ πιψλ ηεο Βηνκεραλίαο. ην αξρείν απηφ θπιάζζνληαη φια ηα έγγξαθα πνπ
αθνξνχλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξνκεζεπφκελσλ πιψλ ηεο.
Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο
ζεκάλζεηο:
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χκθσλα κε ην Δίδνο Πεξηβαιινληηθήο Πιεπξάο :
 [Α] γηα Αέξην
 [Τ] γηα Τγξφ
 [] γηα ηεξεφ
 [Β] γηα Βηνινγηθφ

χκθσλα κε ηελ Δπηθηλδπλφηεηα Πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο
 {Α} γηα Ακειεηέα
 {Υ} γηα Υακειή
 {Μ} γηα Μέηξηα
 {Τ} γηα Τςειή

Έλα παξάδεηγκα πνπ ζα βνεζνχζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ πηλάθσλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ
θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ρπκψλ ζηε βηνκεραλία θαζψο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.2, είλαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο θάζεο ηνπ
πιπζίκαηνο ησλ θξνχησλ.
Γηα ηε ζπγθξηκέλε πεξίπησζε, ην φλνκα ηεο δηαδηθαζίαο γξάθεηαη ζηελ πξψηε ζηήιε ηνπ
πίλαθα κε ην φλνκα ηάδηα Παξαγσγήο. ηε δεχηεξε ζηήιε, Πεξηβαιινληηθέο
Πιεπξέο/(Δίδνο – Δπηθηλδπλφηεηα), αλαγξάθεηαη ην είδνο ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο θαη
ν βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο πνπ επηθέξεη. Καηά ηε δηαδηθαζία πιπζίκαηνο ησλ θξνχησλ, νη
πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο πνπ

απνξξένπλ ζρεηίδνληαη κε ηα πγξά απφβιεηα θαη

ζπγθεθξηκέλα ην λεξφ θαη ην λεξφ κε θαηάινηπα (ρψκα, ζθφλε, θπηνθάξκαθα θιπ.) θαη γη‟
απηφ παξνπζηάδνληαη κε ηελ έλδεημε (Τ/Υ) θαη (Τ/Μ) αληίζηνηρα. Ο ζπκβνιηζκφο δειαδή Τ
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ππνδειψλεη φηη πξφθεηηαη γηα πγξά απφβιεηα ελψ νη ζπκβνιηζκνί Υ θαη Μ δειψλνπλ ην
βαζκφ ηεο επηθηλδπλφηεηαο: ρακειφο θαη κέηξηνο αληίζηνηρα.
ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα ξηα/Ννκνζεζία, αθνχ εμεηαζηεί ε ππάξρνπζα λνκνζεζία
ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, θαηαγξάθνληαη νη ζρεηηθνί λφκνη (νδεγίεο, θαλνληζκνί,
ππνπξγηθέο απνθάζεηο θιπ) ή ηα αληίζηνηρα φξηα εθφζνλ ππάξρνπλ. ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε νη αξηζκνί (47,48,49,50,51,52,53,54,55) αλαθέξνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο λφκνπο
πεξί πγξψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. Ζ ζπγθεθξηκέλε αξίζκεζε αθνξά
ηε ζεηξά (ηπραία) κε ηελ νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί νη λφκνη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α.
ηελ ηέηαξηε ζηήιε ηνπ πίλαθα πεξηγξάθνληαη ηα Πξνιεπηηθά Μέηξα – Γηαδηθαζίεο γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε εκθάληζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ
πεγάδνπλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηβαιινληηθή πιεπξά. ην ζπγθεθξηκέλν παξαγσγηθφ
ζηάδην ηα πξνιεπηηθά κέηξα αθνξνχλ:
 Σε ρξήζε γεσηξήζεσλ εηαηξείαο γηα άληιεζε λεξνχ
 Σελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζηε κνλάδα Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ
 Σελ νξζή απφξξηςε ησλ ρακειψλ ζε επηθηλδπλφηεηα πγξψλ απνβιήησλ ζην δίθηπν
απνρέηεπζεο
 Σαθηηθέο κεηξήζεηο θαη έιεγρνη πγξψλ απνβιήησλ
ηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ζεκεηψλεηαη, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, αλ
ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα.
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Πίλαθαο 5.2: Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ρπκψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο βηνκεραλίαο

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΔΛΔΣΖ/ΥΔΓΗΟ ISO 14001-ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΠΛΔΤΡΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ---- ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ---Κσδ. Αξ.:

ΣΑΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ

Δθδ.:

Σξνπνπ.:

Ηζρχεη απφ:

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ
ΠΛΔΤΡΔ

/

(ΔΗΓΟ

ΟΡΗΑ/ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

2) Πιχζηκν θαξπψλ

 Γελ ππάξρεη

 Νεξφ (Τ/Υ)

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ
ΜΔΣΡΑ-

-

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ)
1)Σξνθνδνζία Α΄ Όιεο

ειίδα … απφ …

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
_

(47,48,49,50,51,52,53,

 Νεξφ κε θαηάινηπα
54,55)

ΤΠΑΡΥΟΤΝ;
(ΝΑΗ/ΟΥΗ)

_

 Υξήζε γεσηξήζεσλ
εηαηξείαο

(Τ/Μ)
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Δπεμεξγαζία ζηελ
κνλάδα Βηνινγηθνχ
Καζαξηζκνχ
Οξζή απφξξηςε ζην
δίθηπν απνρέηεπζεο
Σαθηηθέο κεηξήζεηο θαη
έιεγρνη πγξψλ
απνβιήησλ

3)Γηαινγή θαξπψλ

 άπηνη – ρηππεκέλνη θαξπνί  (28,30,39,42)

 Καηάιιειε πιινγή

(/Μ)

θαη απφξξηςε (θαχζε)

 Φχιια, Πέηξεο θιπ. (/Τ)

Γεκηνπξγία μερσξηζηψλ
ρψξσλ κε θαηάιιειε
ζήκαλζε
Καηάιιειε εθπαίδεπζε
πξνζσπηθνχ
Καηαγξαθή πνζνηήησλ
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4) Γηαρσξηζκφο κεγεζψλ

 Θφξπβνο (Υ)

 85 dBA (56,57,58,59)

Υξήζε εμνπιηζκνχ
κείσζεο ηνπ ζνξχβνπ

5)Απειαίσζε θαξπψλ

Γαιάθησκα ειαίνπ ζε λεξφ
(Τ/Τ)

 Θφξπβνο (Τ)

(37.38,39,40,41,42,
43,44,45,46)

85 dBA (56,57,58,59)

 Δπεμεξγαζία ζηελ
κνλάδα Βηνινγηθνχ
Καζαξηζκνχ
Οξζή απφξξηςε ζην
δίθηπν απνρέηεπζεο
Σαθηηθέο κεηξήζεηο θαη
έιεγρνη

πγξψλ

απνβιήησλ
Υξήζε εμνπιηζκνχ
κείσζεο ηνπ ζνξχβνπ

6)Δθρχκσζε

 Θφξπβνο (Υ)

85 dBA (56,57,58,59)

Υξήζε εμνπιηζκνχ
κείσζεο ηνπ ζνξχβνπ
Οξζή απφξξηςε ζην
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 Υπκφο κε θαηάινηπα(Τ/Τ)

(48,49,50,51,52,53,54,55)

δίθηπν απνρέηεπζεο
Σαθηηθέο κεηξήζεηο θαη
έιεγρνη πγξψλ
απνβιήησλ
Δπεμεξγαζία ζηελ
κνλάδα Βηνινγηθνχ
Καζαξηζκνχ
Καζαξηζκφο θαη αιιαγή
ζαθφθηιηξσλ

7)Φηλίξηζκα-Ξήξαλζεο
Εσνηξνθήο

πνχιπαο

–Δλζάθηζε

 Θφξπβνο (Υ)

85 dBA (56,57,58,59)

 θφλε (/Μ)
 Τγξαζία (Μ)
 Θεξκφηεηα (Μ)
 ΄΄Υπκφο΄΄ κε πδξάζβεζην

Υξήζε εμνπιηζκνχ
κείσζεο ηνπ ζνξχβνπ

 (28,30,39,42)
(47,48,49,50,53,54,55)

Καηαγξαθή πνζνηήησλ

 Καηάιιειε πιινγή
θαη απφξξηςε (θαχζε)

(Τ/Μ)
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Υάξηηλεο ζαθνχιεο (/Υ)

Γεκηνπξγία μερσξηζηψλ
ρψξσλ κε θαηάιιειε
ζήκαλζε
Σαθηηθέο κεηξήζεηο θαη
έιεγρνη
πληήξεζε εμνπιηζκνχ
ζπγθξάηεζεο θαη αγσγψλ
θπγήο
Καζαξηζκφο θαη αιιαγή
ζαθφθηιηξσλ
Αλαθχθισζε (απφ ηελ
ίδηα ηελ εηαηξεία ή απφ
εμσηεξηθφ θνξέα
δηαρείξηζεο)

8)Δμηζνξξφπεζε ρπκνχ ζε δεμακελή

Γελ ππάξρεη
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_

9)Παζηεξίσζε ρπκνχ

Θέξκαλζε ρψξνπ (Τ)
Αηκφο (Α/Μ)

_
Καηαγξαθή πνζνηήησλ

-

Καζαξηζκφο θαη αιιαγή
θίιηξσλ
Μφλσζε δεμακελψλ
σζηφο ρεηξηζκφο γηα
πηζαλφηεηα έθξεμεο
Αλνηρηνχ ηχπνπ
δεμακελέο
Απνξνθεηήξαο
πγξαζίαο ή θπζηθφο
αεξηζκφο ρψξνπ
πληήξεζε εμνπιηζκνχ
ζπγθξάηεζεο θαη αγσγψλ
θπγήο
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10)Φχμε ρπκνχ

11)Διάηησζε αησξνχκελσλ ζηεξεψλ απφ
θπγνθεληξηθφ δηαρσξηζηήξα

Γελ ππάξρεη

 Θφξπβνο (Μ)

_

85 dBA (56,57,58,59)

_

Σαθηηθέο κεηξήζεηο θαη
έιεγρνη

 Ξέλεο χιεο (/Μ)

 (28,30,39,42)

πληήξεζε εμνπιηζκνχ
ζπγθξάηεζεο θαη αγσγψλ
θπγήο
Καζαξηζκφο θαη αιιαγή
ζαθφθηιηξσλ
Καηάιιειε ζπιινγή θαη
απφξξηςε
Καηαγξαθή πνζνηήησλ
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12)Δμηζνξξφπεζε ρπκνχ ζε δεμακελή

13)Απνπίθξαλζε ρπκνχ

14)Δμηζνξξφπεζε ρπκνχ ζε δεμακελή

15)πκπχθλσζε ρπκνχ

Γελ ππάξρεη

-

_

_

_

_

_

_

Γελ ππάξρεη

Γελ ππάξρεη

Αηκφο (Α/Μ)

Καηαγξαθή πνζνηήησλ
Καζαξηζκφο θαη αιιαγή

Θέξκαλζε ρψξνπ (Τ)

θίιηξσλ
Μφλσζε δεμακελψλ
σζηφο ρεηξηζκφο γηα
πηζαλφηεηα έθξεμεο
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Αλνηρηνχ ηχπνπ
δεμακελέο
Απνξνθεηήξαο
πγξαζίαο ή θπζηθφο
αεξηζκφο ρψξνπ
πληήξεζε εμνπιηζκνχ
ζπγθξάηεζεο θαη αγσγψλ
θπγήο

16)Απνζήθεπζε ζηνπο -10C/-4C

17)Γεμακελέο αλάκεημεο ρπκψλ

Γελ ππάξρεη

Γελ ππάξρεη

_

_

_

_

(απφ δεμακελέο ή βαξέιηα)
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18)Γηήζεζε απφ θίιηξν

 Θφξπβνο (Μ)

85 dBA (56,57,58,59)

Σαθηηθέο κεηξήζεηο θαη
έιεγρνη

 Ξέλεο χιεο (/Μ)
 Υπκφο κε θαηάινηπα(Τ/Τ)

 (28,30,39,42)
(48,49,50,51,52,53,54,55)

πληήξεζε εμνπιηζκνχ
ζπγθξάηεζεο θαη αγσγψλ
θπγήο
Καζαξηζκφο θαη αιιαγή
θίιηξσλ
Καηάιιειε ζπιινγή θαη
απφξξηςε
Καηαγξαθή πνζνηήησλ
Οξζή απφξξηςε ζην
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δίθηπν απνρέηεπζεο
Σαθηηθέο κεηξήζεηο θαη
έιεγρνη πγξψλ
απνβιήησλ
Δπεμεξγαζία ζηελ
κνλάδα Βηνινγηθνχ
Καζαξηζκνχ

19)Απνζήθεπζε ζηνπο -10C/-4C

Γελ ππάξρεη

_

_

20)Μεηαθνξά ρπκνχ ζε ηζνζεξκνθξαζηαθφ βπηίν

Γελ ππάξρεη

_

_

21)Σππνπνίεζε ζε δηάθνξνπο πεξηέθηεο

 Θφξπβνο (Τ)

85 dBA (56,57,58,59)

Υξήζε εμνπιηζκνχ
κείσζεο ηνπ ζνξχβνπ

Υαξηί (/Μ)
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Καπάθηα (/Μ)

 (25,28,30,36,37,46)

Καιακάθηα (/Μ)

Καηαγξαθή πνζνηήησλ
Καηάιιειε ζπιινγή θαη
απφξξηςε (θαχζε)

Εειαηίλεο (/Μ)
Γεκηνπξγία μερσξηζηψλ
Strips (/Μ)

ρψξσλ κε θαηάιιειε
ζήκαλζε
Αλαθχθισζε (απφ ηελ
ίδηα ηελ εηαηξεία ή απφ
εμσηεξηθφ θνξέα
δηαρείξηζεο)

22)Κσδηθνπνίεζε ηειηθψλ πξντφλησλ

Γελ ππάξρεη

_

23)Καζαξηζκφο, απνιχκαλζε ρψξσλ γξακκψλ

 Νεξφ (Τ/Υ)

(48,49,50,51,52,53,54,55)

παξαγσγήο, ηππνπνίεζεο, απνζήθεπζεο

_

Οξζή απφξξηςε ζην
δίθηπν απνρέηεπζε

 ληηξηθφ νμχ (Μ)
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 ΝαΟΖ (Μ)

Δπεμεξγαζία ζηελ
κνλάδα Βηνινγηθνχ
Καζαξηζκνχ
Καηάιιειε ζπιινγή θαη
απφξξηςε
Καηαγξαθή πνζνηήησλ

24)Δπαλαπνζήθεπζε ζηνπο -10C/-4C

25)Γηαθίλεζε

Γελ ππάξρεη

 Καπζαέξηα (Τ/Υ)

_

(47,48,49,50,51,52,53,

_

Σαθηηθέο Μεηξήζεηο θαη
Έιεγρνο εθπνκπψλ

 Νεξφ Πιχζεο (Τ/Μ)

54,55,56)

 Λάζηηρα (/Μ)

(11,12,13,14,15,16,17,18)

 Μεραληθά Μέξε (Τ/Υ)

(25,28,29,30,38,39,42,43,
44,45,46)

(ΚΣΔΟ, Κάξηεο
θαπζαεξίσλ)
Πηζηνπνίεζε απφ
εμσηεξηθφ θνξέα
Σαθηηθή ζπληήξεζε
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CO: 7 κg/m3

Διάηησζε ηεο
απξφζθνπηεο θίλεζήο

CO2: 10 ppm (TLV)

ηνπο

NOx: 30 κg/m3

Υξήζε γεσηξήζεσλ ηεο

SO2: 20 κg/m3
Α10: 40 κg/m3

εηαηξείαο
Δπεμεξγαζία ζηε
κνλάδα βηνινγηθνχ
θαζαξηζκνχ
Οξζή απφξξηςε ζην
δίθηπν απνρέηεπζεο
Καηάιιειε ζπιινγή θαη
απφξξηςε
Γεκηνπξγία μερσξηζηψλ
ρψξσλ κε θαηάιιειε
ζήκαλζε
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ΜΔΛΔΣΖ/ΥΔΓΗΟ ISO 14001-ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΠΛΔΤΡΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ---- ΔξγαζηήξηνΛεβεηνζηάζην-Μεραλνπξγείν-Υεκηθά θεπάζκαηα-Γξαθεία ---Κσδ. Αξ.:

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

Δθδ.:

Σξνπνπ.:

Ηζρχεη απφ:

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ
ΠΛΔΤΡΔ

/

ειίδα … απφ …

ΟΡΗΑ/ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

(ΔΗΓΟ-

ΜΔΣΡΑ-

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ)
 Σέθξα (ζηάρηε) θαη Πνχδξα
ηέθξαο (Κ2Ο, CaO, Al2O3, SiO2,

ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ

COx, NOx, SOx) (Α+/Τ)
 Καπζαέξηα (COx, NOx, SOx,
ΡΜ)

(Α/Τ)

 Θεξκφηεηα (Τ)
 Ππξθαγηά (Τ)

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ

 CO2: 10 ppm (TLV)

Σαθηηθέο

ΤΠΑΡΥΟΤΝ;
(ΝΑΗ/ΟΥΗ)

Μεηξήζεηο

θαη Έιεγρνο εθπνκπψλ
 CO: 7κg/m (M.O 8ψξνπ)
3

πληήξεζε
 NOx: 30κg/m3 (εηήζηα)
 SO2 : 20κg/m3 (εηήζηα)
 Α10 :50κg/m3 (24ψξεο)
40κg/m3(εηήζηα)

εμνπιηζκνχ
ζπγθξάηεζεο θαη
αγσγψλ θπγήο
Καζαξηζκφο θαη
αιιαγή θίιηξσλ
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 Θφξπβνο (Π.Υ)

 CaO : NIOSH 2mg/m3 (TWA)

Έιεγρνο θαξηψλ
ππξαζθάιεηαο

 Al2O3:(TLV)10mg/m3 (TWA)
Δθπαίδεπζε
 SiO2:AGGIH0,05mg/3
πληήξεζε
(TLV)
5,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20
85 dBA (56,57,58,59)

εμνπιηζκνχ
πιινγή ηέθξαο
Μφλσζε κε
θαηάιιεια κέηξα

 Μηθξνβηνινγηθφ θνξηίν (Β/Μ)

(6,47,50,53,54,55,30,31,32,33)

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ

Εχκεο θαη Μχθεηεο (Β/Μ)

Π.Α.Κ

θαηάιιειε ζήκαλζε

ΔΛΔΓΥΟΤ

 Γηαιχηεο (Τ/Υ)

B.O.D.: 350 mg/lt

Καηαγξαθή

Ζ/Τ (/Μ)

C.O.D: 1000 mg/lt

Γεκηνπξγία
μερσξηζηψλ ρψξσλ κε

πνζνηήησλ
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Μπαηαξίεο (/Μ)

S.S.: 350 mg/lt

Ππξθαγηά (/Μ)

pH: 6-9

Έιεγρνο ζπιινγή θαη
απφξξηςε κε
δηαζθαιηζκέλεο
κεζφδνπο
Απνζηείξσζε
Καηάιιειν ηκήκα θαη
εξγαζηεξηαθφο
εμνπιηζκφο πνηνηηθνχ
ειέγρνπ
Καηάιιεια
εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ
Απνζηείξσζεαπφξξηςε
Σήξεζε Οδεγηψλ

ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΟ

 Φηάιεο νμπγφλνπ (Α+/Τ)

 (5,6,7,15,18,20,25,26,

Υξήζεο

Ζιεθηξνινγηθά Τιηθά (/Μ)

27,31,32,33,34,35,36,

Καηάιιειε

Μεραλνινγηθά Τιηθά (/Μ)

43,44,45,46,47)

ζπιινγή

θαη απφξξηςε
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Γξάζν, Λάδηα, πξέη,

Γεκηνπξγία

Αληηζθσξηθά θιπ (+Α+Τ/Μ)

μερσξηζηψλ ρψξσλ κε
θαηάιιειε ζήκαλζε

Υξεζηκνπνηεκέλνο εμνπιηζκφο
(/Μ)

Αλαθχθισζε

Διαζηηθά (/Τ)

Καηάιιειε
εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ

Δμαξηήκαηα (/Τ)
Καηαγξαθή
Βελδίλε (Τ/Μ)

πνζνηήησλ

Πεηξέιαην(Τ/Μ)

 Απνιπκαληηθά (Τ/Μ)

ΥΖΜΗΚΑ ΚΔΤΑΜΑΣΑ

Δπεμεξγαζία
 (47,48,49,50,51,52,

Οπζίεο ςεθαζκψλ απεληφκσζεο
ρψξσλ (+Τ/Μ)
Γνιψκαηα κπνθηνλίαο (/Υ)
Απνξξππαληηθά θαη είδε
θαζαξηζκνχ (Τ/Υ)

κνλάδα

ζηε

βηνινγηθνχ

θαζαξηζκνχ
53,54,55)
Οξζή απφξξηςε ζην
δίθηπν απνρέηεπζεο
Σαθηηθέο κεηξήζεηο θαη
έιεγρνη

πγξψλ
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απνβιήησλ

θαη

εμνπιηζκνχ
Γεκηνπξγία
μερσξηζηψλ ρψξσλ κε
θαηάιιειε ζήκαλζε
Καηαγξαθή
πνζνηήησλ
 Σήξεζε Οδεγηψλ
Υξήζεο
Καηαιιειφηεηα

γηα

ηξφθηκα

Καηάιιειε
θαη απφξξηςε

Υαξηηά (/Υ)

ΓΡΑΦΔΗΑ

Toners (/Υ)

ζπιινγή

 (25,26,27,28,30,31,32,33)

Γεκηνπξγία
μερσξηζηψλ ρψξσλ κε

Ζ/Τ (/Υ)

θαηάιιειε ζήκαλζε

Αλαιψζηκα (/Υ)

 Αλαθχθισζε
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Λχκαηα πξνζσπηθνχ (Τ/Μ)

Καηαγξαθή
πνζνηήησλ

Ππξθαγηά (Υ)
Μπαηαξίεο (/Υ)
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Οη πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο θαη επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ καδί κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ηηο πξνθαινχλ αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
 Όπαξμε ή/θαη ζπκκφξθσζε κε ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία (εζληθή θαη
θνηλνηηθή).
 νβαξφηεηα, δξηκχηεηα ή/θαη αλαζηξεςηκφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.
 πρλφηεηα θάζε πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο θαη ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιεί.
 Οηθνλνκηθφ θφζηνο πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο.
Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ θαη επηπηψζεσλ, πξνθχπηνπλ νη πην
ζεκαληηθέο, βάζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ ελδερνκέλσο πξνθαινχλ ή ζα πξνθαιέζνπλ, θαη
απηέο απνηεινχλ θαη ην ζεκείν έλαξμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο
επηρείξεζεο.
Ο Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο δηαλέκεη ηελ έθζεζε πξνο ζρνιηαζκφ εληφο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηα ελδηαθεξφκελα κέιε ηεο θαη δηαζθαιίδεη φηη φια ηα εκπιεθφκελα
κέξε έρνπλ ελεκεξσζεί θαη έρνπλ γλσκνδνηήζεη επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έθζεζεο ψζηε λα
γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο πξηλ ηελ ηειηθή έθδνζήο ηεο. ηε ζπλέρεηα αθνχ
ιεθζνχλ ππφςε ζρφιηα θαη ελζσκαησζνχλ ζηελ έθζεζε θαη γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο,
ε ηειηθή έθζεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαη παξαδίδεηαη ζηνλ Τπεχζπλν
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο γηα δηαλνκή θαη θνηλνπνίεζε ζηνπο απνδέθηεο θαη ζην θνηλφ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία εηζάγεη λέεο δξαζηεξηφηεηεο, πξντφληα ή ππεξεζίεο ή
ηξνπνπνηήζεη ηηο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο, πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηεο δηελεξγείηαη απφ
ηνλ Τπεχζπλν Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο λέα αλαζθφπεζε ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
αλαλέσζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ε ζπκβαηφηεηα νιφθιεξεο ηεο
επηρείξεζεο κε ηε πεξηβαιινληηθή ηεο πνιηηηθή.

134

Πεξηβαιινληηθή
πιεπξά

.
NAI
Τπάξρεη λνκνζεηηθή απαίηεζε;

εκαληηθή
πεξ/θε

OXI

πιεπξά
Τπάξρνπλ ζνβαξέο ή/θαη κε

NAI
εκαληηθή

αλαζηξέςηκεο επηπηψζεηο ζην

πεξ/θε πιεπξά

πεξηβάιινλ;
OXI
NAI
εκεηψλεηαη νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε;

εκαληηθή
πεξ/θε πιεπξά

OXI

Με ζεκαληηθή
πεξ/θε πιεπξά

ρήκα 5.2: Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ

Γίλεηαη κεληαία ή δηκεληαία παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξνγξακκαηηζκέλεο
επηζεσξήζεηο κπνξεί λα αζθεί ν Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο πζηεκάησλ ζε θάζε εγθαηάζηαζε
ή ν Τπεχζπλνο Σερληθνχ Σκήκαηνο. Δπηπιένλ εηεζίσο γίλεηαη αλαζθφπεζε απφ φια ηα
εκπιεθφκελα κέιε. Τπεχζπλνο ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ είλαη ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο
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Γηαρείξηζεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ εθζέζεσλ πεξηβαιινληηθήο
αλαζθφπεζεο.

5.3.2.

Ννκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο

Οπζηψδνπο ζεκαζίαο είλαη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζσζηά δνκεκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ
ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ε ελεκεξσκέλε θαη πιήξεο Κνηλνηηθή θαη Δζληθή
λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ επηρείξεζε.
Ζ επηρείξεζε θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζία γηα λα εληνπίδεη θαη λα έρεη πξφζβαζε ζηηο
λνκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο, πνπ έρεη ελππνγξάθσο απνδερηεί θαη νη νπνίεο έρνπλ
εθαξκνγή ζηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο.
Δθαξκφδεηαη κηα δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη ελεκέξσζεο ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ θαη
θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ θαζψο θαη απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνιηηηθή θαη
ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ηεο.
πλνπηηθά πεξηιακβάλεηαη:


πλζήθεο ζρεδηαζκνχ



Ννκνζεζία απφξξηςεο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ



Έγθξηζε θαη αδεηνδφηεζε ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ



Βηνκεραληθνί θψδηθεο



πκθσλίεο κε δεκφζηεο αξρέο



Με θαλνληζηηθέο νδεγίεο θαη ζπκβάζεηο

Αλαδεηνχληαη θαη εγθαζίζηαληαη θαλνληζκνί δηεζλνχο, εζληθνχ ή θαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα
πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο βηνκεραλίαο. Οη θαηεγνξίεο ησλ
λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζπιιέγνληαη ρσξίδνληαη αλά παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο
(αέξαο, λεξφ, ζφξπβνο θιπ.) Έηζη πεξηιακβάλεηαη λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
αηκφζθαηξαο, ηνπ εδάθνπο, ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ γεληθφηεξα.
Τπεχζπλνο γηα ηελ αξρεηνζέηεζε ηεο λνκνζεζίαο είλαη ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο. Γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζία ζε αληηζηνίρεζε κε θάζε
θίλδπλν/ξχπν/απφβιεην ηεο βηνκεραλίαο γηα παξαπνκπή, ζε ζρεηηθφ πίλαθα.
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Απαξαίηεην ζεσξείηαη επίζεο ε επηθνηλσλία κε ππεξεζίεο ή νξγαληζκνχο θξαηηθνχο θαη κε
(Γήκνπο, Ννκαξρίεο, ΤΠΔΥΧΓΔ, Τγεηνλνκηθφ θιπ.) Αλ κηα απφ ηηο δηεξγαζίεο επηδξά ζε
θάπνην ηκήκα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αλήθεη ή ζρεηίδεηαη ζε θάπνηα εμσηεξηθφ νξγαληζκφ ,
ζα πξέπεη λα ππάξμεη επηθνηλσλία κε ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία γηα αλεχξεζε πηζαλψλ
λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη θαλνληζκψλ. Μεξηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ είλαη:


ια ηα επίπεδα ηεο θπβέξλεζεο



Βηνκεραληθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νκάδεο



Δκπνξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ



Δπαγγεικαηηθέο Τπεξεζίεο

Καζψο νη πεξηζζφηεξνη θαλνληζκνί θαη λφκνη είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλνη θαη πεξίπινθνη
θξίλεηαη απαξαίηεηε κηα πεξίιεςε γηα ζχληνκε αλαζθφπεζε απφ ηε δηνίθεζε. Απφ ηνλ
Τπεχζπλν Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζπληάζζεηαη κηα πεξίιεςε ησλ αλαγθαίσλ
θαλνληζκψλ πνπ ζα παξαπέκπεη θαη ζα δείρλεη ηελ πξνέιεπζε ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα αιιαγή ζηελ θείκελε λνκνζεζία επηβάιιεη θαη ηελ αιιαγή ηνπ
ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο καδί ηνπο
θαηά ηφπνπο αξκφδηνπο ζα εμεηάζεη ηε λέα λνκνζεζία θαη ζα νξίζεη ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη
λα δξνκνινγεζνχλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Ο Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζα ζπκπιεξψζεη ην ζρέδην δξάζεο
ζπκκφξθσζεο κε ηε λέα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία αλαθέξνληαο ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο,
ην ρξνληθφ φξην θαζψο θαη ηνλ ππεχζπλν πινπνίεζεο ησλ αιιαγψλ.

5.3.3. Πεξηβαιινληηθνί θνπνί, ηφρνη θαη Πξφγξακκα(ηα)
Ζ επηρείξεζε θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί ηεθκεξησκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο αληηθεηκεληθνχο
ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, ζε θάζε ζρεηηθή ιεηηνπξγία θαη επίπεδν εληφο ηεο επηρείξεζεο. ηαλ
θαζηεξψλεη θαη αλαζθνπεί ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηεο ζθνπνχο, ιακβάλεη ππφςε ηηο λνκηθέο
θαη άιιεο απαηηήζεηο, ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο ηεο πιεπξέο, ηηο ηερλνινγηθέο ηεο
επηινγέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο ηεο απαηηήζεηο θαζψο θαη ηηο
απφςεηο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη είλαη
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ζπλεπείο κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δέζκεπζεο γηα
πξφιεςε ξχπαλζεο.
Αληηθεηκεληθφο θνπφο: ν ζπλνιηθόο ζθνπόο, πνπ πξνθύπηεη από ηελ πνιηηηθή ηεο
Εηαηξείαο, ηνλ νπνίν ε ίδηα ε Εηαηξεία ζέηεη πξνο επίηεπμε, θαη ν νπνίνο πνζνηηθνπνηείηαη
όπνπ είλαη πξαθηηθά εθηθηό.
ηφρνο: ιεπηνκεξήο απαίηεζε επίδνζεο, πνζνηηθνπνηεκέλε όπνπ είλαη πξαθηηθά
εθηθηό, γηα ην ζύλνιν ηεο Εηαηξείαο ή γηα ηκήκαηα ηεο, ε νπνία πξνθύπηεη από ηνπο
αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ε νπνία ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηεί θαη λα ηθαλνπνηεζεί,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί.
Ζ βηνκεραλία θαζνξίδεη, γηα ηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο πνπ δηέπνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο,
αληίζηνηρνπο Αληηθεηκεληθνχο θνπνχο θαη ηφρνπο γηα ην πεξηβάιινλ, νη νπνίνη
ζπκβαδίδνπλ κε ηελ εkθξαζκέλε Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ηεο, φπσο απηή εθθξάδεηαη
παξαπάλσ. Δληνπίδεη θαη θαζηεξψλεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη
ζηφρνπο κε βάζε ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ
Πεξηβαιινληηθψλ Πιεπξψλ θαη επηπηψζεσλ θαη κε βάζε ηελ Γηεζλή θαη Δζληθή
Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία.
Σελ επζχλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πινπνηήζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ
θέξεη ν Τπεχζπλνο Πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεπζχλνπο θάζε
ηκήκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεψλ ηνπο. ηε
δηαδηθαζία απηή ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηα άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ ην θάζε ηκήκα μερσξηζηά,
θαζψο απηά έρνπλ κηα άκεζε εηθφλα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ επηηεινχλ. Γηα ηελ
θαηαγξαθή ησλ ηειηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, ν Τπεχζπλνο Πεξηβάιινληνο νθείιεη λα
ζπκβνπιεπζεί ην Σερληθφ θαη ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα ηεο βηνκεραλίαο, ελψ γηα ηελ πινπνίεζή
ηνπο πξέπεη λα ππάξμεη έγθξηζε απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε.
Δθφζνλ ε Γεληθή Γηεχζπλζε κειεηήζεη θαη αμηνινγήζεη ηηο θαηαηηζέκελεο πξνηάζεηο σο
εθηθηέο (νη πεξηβαιινληηθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη ζα πξέπεη λε είλαη ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη,
εθηθηνί, ξεαιηζηηθνί θαη κε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ζε πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα),
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία θαηάζηξσζεο θαηάιιεινπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. Ζ βηνκεραλία πξνθεηκέλνπ λα
παξαθνινπζεί θαη λα επηηπγράλεη απηνχο ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο, πξνβαίλεη ζηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ:
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 ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ (πιηθψλ θαη κε, αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θ.α.),
 ηελ θαζηέξσζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ, θαη
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ πινπνίεζεο (εθφζνλ είλαη δπλαηφ).

Σν Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
 Σνπο Πεξηβαιινληηθνχο θνπνχο θαη ηφρνπο,
 Σηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο πινπνίεζήο ηνπο,
 Σνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν πινπνίεζήο ηνπο.

Ζ βηνκεραλία δηαηεξψληαο ηελ επαηζζεζία ηεο θαη ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, έρεη πξνβεί
ζηελ πηνζέηεζε ελφο ζπλφινπ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηελ Πεξηβαιινληηθή
ηεο Πνιηηηθή θαη νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη ζεκεία:

 Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
 Δηδηθφ ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ γηα ην θιείζηκν ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ γεληθφηεξα φηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη.
 Σνπνζέηεζε εηδηθψλ ιακπηήξσλ ρακειήο θαηαλάισζεο ζε φινπο ηνπο
ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ.
 πζηεκαηηθή ζπληήξεζε θαη έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ.
 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.

 Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ
 Δηδηθφ ζχζηεκα αλαθχθισζεο ησλ κε ζπκκνξθνχκελσλ παξαγφκελσλ
πξντφλησλ.
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 Γηαρσξηζκφο ησλ απνξξηκκάησλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, ηα νπνία
θαηαιήγνπλ ζε εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο.


πιινγή άδεησλ κπαηαξηψλ, παιαηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θ.α. ηα
νπνία παξαδίδνληαη ζε εηαηξεία γηα αλαθχθισζε.

 Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ
 Παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ πνπ βνεζάεη ζηε κείσζε ησλ
απνξξηκκάησλ ιφγσ αζηνρηψλ.
 Ζ ρξεζηκνπνίεζε θελνχ αέξνο φπνπ απαηηείηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία βνεζά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθθιεζεο βιαβεξψλ αλαζπκηάζεσλ
ζην ρψξν.
 Πξνηξνπή ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ γηα αλαθχθισζε, κέζσ ησλ
ζπζθεπαζηψλ ησλ πξντφλησλ ηεο.
 Γξαζηεξηφηεηεο

γηα

ηελ

πεξηβαιινληηθή

δηαρείξηζε

ζηελ

παξαγσγηθή

δηαδηθαζία


Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη παξαδίδνληαη ζε εηαηξείεο πνπ κεξηκλνχλ
γηα ηελ αλαθχθισζή ηνπο (ιάδηα, θίιηξα θ.α.).



Σν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θηιηξάξεη ηνλ απαγφκελν αέξα
πξηλ ηελ απφξξηςή ηνπ ζηελ αηκφζθαηξα.



Πεξηζπιινγή πγξψλ ιπκάησλ ζε εηδηθέο ζηεγαλέο δεμακελέο πξνθεηκέλνπ λα
θαηαιήμνπλ ζε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ.



Έιεγρνο θαη εηδηθέο ερνκνλψζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ερνξχπαλζεο ζε
φινπο ηνπο ρψξνπο.

Ο θαηάινγνο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ θνπψλ θαη ηφρσλ θαζψο θαη ην Πεξηβαιινληηθφ
Πξφγξακκα παξαθνινπζνχληαη ζε ηξίκελε ή εμακεληαία βάζε. Σα απνηειέζκαηα
πινπνίεζεο παξνπζηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ζηελ εηήζηα
αλαζθφπεζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.
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5.4. Δθαξκνγή θαη Λεηηνπξγία
5.4.1. Πφξνη, Ρφινη, Τπεπζπλφηεηεο θαη Αξκνδηφηεηεο
Γηα ηελ Δθαξκνγή θαη Λεηηνπξγία ηνπ ΠΓ, ε βηνκεραλία κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο ηεο δνκήο,
έρεη θαζνξίζεη θαη ηεθκεξηψζεη ηνπο ξφινπο ηηο επζχλεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Βηνκεραλίαο είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ
επαξθή εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ζε κέζα θαη πφξνπο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαγθψλ γηα ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Ζ δηνίθεζε ηεο βηνκεραλίαο έρεη νξίζεη σο εθπξφζσπφ ηεο, ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ηνλ Τπεχζπλν Πεξηβάιινληνο. Αζρέησο κε ηα άιια ηνπ
θαζήθνληα, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα:
 Να δηαζθαιίδεη

ηελ

ζσζηή εθαξκνγή

θαη

ιεηηνπξγία

ηνπ

πζηήκαηνο

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ISO 14001:2004).
 Να ελεκεξψλεη ηε δηνίθεζε γηα ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΠΓ.
 Να δηαζθαιίδεη φηη ηα παξαγφκελα πξντφληα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο θαλνληζκνχο.
 Να εθηειεί επηζεσξήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε πφξνπο ή ηνλ
εληνπηζκφ κε ζπκκνξθψζεσλ, θαη λα πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
 Να δηαζθαιίδεη ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ
πεξηβαιινληηθψλ θαλνληζκψλ ζε νιφθιεξν ην πξνζσπηθφ.
 Να πξνγξακκαηίδεη εζσηεξηθά εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.


Να παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο.

Δθπξφζσπνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ν Γηεπζχλνληαο χκβνπινο ηεο
βηνκεραλίαο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα:
 Αλαζθφπεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΠΓ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ ζπλερή βειηίσζή ηνπ ζε εηήζηα βάζε.
141

 Πξνγξακκαηηζκφ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ ηνπ ΠΓ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
Τπεχζπλνπο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο.
 Έγθξηζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ θνπψλ θαη ηφρσλ.
 Έγθξηζε ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο.
 Δλεκέξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο Βηνκεραλίαο.

5.4.2. Δθπαίδεπζε θαη Δπαηζζεηνπνίεζε
H Γηνίθεζε ηεο Βηνκεραλίαο δηαζθαιίδεη φηη φιν ην πξνζσπηθφ ηεο γλσξίδεη κε πιήξε
επάξθεηα ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπ αλαινγνχλ. Γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα νξζήο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο, έρεη
ζπληάμεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο αλαγλσξίδνληαη νη αλάγθεο γηα εθπαίδεπζε
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ηξφπνη θαη ηα δηαηηζέκελα κέζα πινπνίεζήο ηεο.
Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο βηνκεραλίαο
θαζφζνλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνθπγή ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ελψ
παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ
ηεο. Πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα απνηειέζνπλ:


Ζ γλσξηκία ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ



Αιιαγέο θαη ζεκαζία ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ζηνλ πεξηβαιινληηθφ έιεγρν, ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο



Ζ αλαγλψξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ πνπ πεγάδνπλ απφ θάζε ζέζε εξγαζίαο
θαη ε πξφιεςε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ



Οη πηζαλέο νξγαλσηηθέο αιιαγέο ηεο βηνκεραλίαο



Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ



Γεληθφηεξα ζέκαηα πιεξνθφξεζεο

Γηα ηελ εθπιήξσζε γεληθφηεξσλ απαηηήζεσλ εθπαίδεπζεο, ε βηνκεραλία θαηαξηίδεη ην
εηήζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ππφ ηελ κνξθή ζεκηλαξίσλ, ηα νπνία θαη δηνξγαλψλνληαη
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είηε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ είηε απφ εμσηεξηθνχο εθπαηδεπηέο. Σν
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ Καξηέια Δθπαηδεπφκελνπ ζπκπιεξψλεηαη
απφ ηνλ Τπεχζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ
Γηεπζπληή. Σα αλσηέξσ αθνξνχλ θάζε εξγαδφκελν ηνπ νπνίνπ ε εξγαζία επεξεάδεη ηελ
Πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
γηα φιε ηε βηνκεραλία εγθξίλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ γηα ηελ αλαζθφπεζε ηνπ ΓΠ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε
θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ, ν Τπεχζπλνο ηνπ Σκήκαηνο, ζπγθεληξψλεη αληίγξαθα ησλ
βεβαηψζεσλ ή άιισλ απνδεηθηηθψλ παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα παξαδίδεη
ζηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ
αλαθέξεηαη ζηελ αηνκηθή Καξηέια Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ. ην έληππν θαηαγξάθεηαη ην
πξφγξακκα πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη ν εξγαδφκελνο, ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο, ε
εκεξνκελία αμηνιφγεζεο θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο
εθπαίδεπζεο.

5.4.3. Δπηθνηλσλία
Ζ βηνκεραλία αλαγλσξίδεη ηελ ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν ζην
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο ζπκβαίλεη παξαδείγκαηνο ράξηλ κε ηνπο
εξγαδνκέλνπο, ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηηο αξρέο. Ο
Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΤΠΓ) είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε θαη
ηεθκεξίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ απφ εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο
θνξείο θαζψο θαη γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε απηήλ.
 Δζσηεξηθή Δπηθνηλσλία
Αξκφδηνο γηα ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη ηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ
εκπιεθνκέλσλ κειψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠ είλαη ν ΤΠΓ, ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
νκάδα πεξηβάιινληνο θξνληίδεη λα ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά
ζέκαηα, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο
εηαηξείαο. Ζ ελεκέξσζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ,
ζπζθέςεσλ, αλαξηήζεσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο.
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Παξάιιεια, ν ΤΠΓ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηπρφλ αηηεκάησλ ή παξαπφλσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ παξαπφλσλ φπνπ απηά θαηαγξάθνληαη.
 Δμσηεξηθή επηθνηλσλία
Ζ εμσηεξηθή επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε ηνπο πειάηεο
ηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο θνξείο, ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο
θαη Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο.
Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ γεληθά ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΓ, φπσο ηε δήισζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ή ζπγθεθξηκέλα
ζέκαηα, φπσο πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ή ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηεο
βηνκεραλίαο.
ηνπο ηξφπνπο εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηεο βηνκεραλίαο ζπγθαηαιέγνληαη:


Σα ηερληθά εγρεηξίδηα ησλ πξντφλησλ ηεο



Ζ Πεξηβαιινληηθή ηεο Πνιηηηθή



Γηαθεκηζηηθφ πιηθφ



Οη αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηχπν



πλαληήζεηο κε εμσηεξηθνχο θνξείο



Ζ ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ ηεο

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο βηνκεραλίαο είλαη ε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηνπ άξηηα νξγαλσκέλνπ
πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Έηζη
επηηπγράλεηαη ε άκεζε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ θαη ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ γηα
ηελ θχζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ θαζψο επίζεο
απνδεηθλχεηαη θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο.
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5.4.4. Πεξηβαιινληηθή ηεθκεξίσζε
Ζ βηνκεραλία ζπληάζζεη θαη δηαηεξεί έγγξαθα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα πζηήκαηα Πνηφηεηαο,
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ
ΠΓ πεξηιακβάλεη ηα ηππνπνηεκέλα έληππα (θφξκεο), ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ ζηελ
θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ κεηξήζεσλ, αλαιχζεσλ, αλαθνξψλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε
ρξήζε έρεη πξνθαζνξηζηεί απφ ηηο Οδεγίεο ή Γηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο.

ηξαηεγηθφ
Δπίπεδν
ηξαηεγηθφ
Δπίπεδν

Σαθηηθφ Δπίπεδν

Λεηηνπξγηθφ Δπίπεδν

ρήκα 5.3: Δπίπεδα Σεθκεξίσζεο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
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Σν ΠΓ ηεο εηαηξείαο έρεη δνκεζεί ζε ηξία επίπεδα ηεθκεξίσζεο ηα νπνία θαη
αλαπαξηζηψληαη ζην ρήκα 5.3.
 ηξαηεγηθφ

επίπεδν:

Πεξηβαιινληηθήο

πεξηιακβάλεη

Γηαρείξηζεο,

ηελ

ην

Δγρεηξίδην

Πεξηβαιινληηθή

Πνηφηεηαο
Πνιηηηθή,

θαη
ηνπο

Πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ηφρνπο θαη ην Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα.
 Σαθηηθφ επίπεδν: πεξηιακβάλεη ηηο Πεξηβαιινληηθέο Γηαδηθαζίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηεξγαζηψλ ηεο
βηνκεραλίαο θάλνληαο αλαθνξά ζηα αθφινπζα:
 Αξκφδηνο εθηέιεζεο εξγαζίαο
 Απαηηνχκελα κέζα
 Πνπ
 Κάζε πφηε
 Λεηηνπξγηθφ επίπεδν: πεξηιακβάλεη ηηο νδεγίεο εξγαζίαο, ιεηηνπξγίαο θαη
θάζε έληππν ην νπνίν εμππεξεηεί ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ΠΓ. Δδψ
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αξρεία ηεο λνκνζεζίαο, ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο
βηνκεραλίαο, ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηεο θ.α. ζηελ
ζπλέρεηα αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα ελδεηθηηθά αξρεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ,
πνπ ππάγνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία εγγξάθσλ:
 Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ
 Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ
 Αλαζθνπήζεσλ ηεο Γηνίθεζεο


Αξρείν Ννκνζεζίαο

 Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ
 Γηάζεζεο Απνβιήησλ
 Μεηξήζεσλ θαη Οδεγηψλ Διέγρνπ
 πληήξεζεο Δμνπιηζκνχ
 Με πκκνξθψζεσλ κε ηηο Οδεγίεο – Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ
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 Πειαηψλ, Πξνκεζεπηψλ
 Γειηίν Αζθάιεηαο Τιηθψλ
 ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο


Οδεγίεο Δξγαζίαο

 Καλνληζκνί Αζθαιείαο
 Μέζνδνη ειέγρνπ ξχπαλζεο
 Μέζνδνη παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο θιπ.

Ζ ζχληαμε θαη δηαηήξεζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Πνηφηεηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
θέξνπλ νη Τπεχζπλνη Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο ελψ ν έιεγρνο θαη ηειηθή έγθξηζή ηνπ
γίλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ πλεηαηξηζκνχ.

 Έιεγρνο εγγξάθσλ
Ο πλεηαηξηζκφο θαζηεξψλεη, εθαξκφδεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα λα:


Δγθξίλνληαη ηα έγγξαθα σο πξνο ηελ επάξθεηά ηνπο



Αλαζθνπνχληαη

θαη

ελεκεξψλνληαη

ηα

έγγξαθα,

φηαλ

απαηηείηαη,

θαη

επαλεμεηάδνληαη


Γηαζθαιίδεη φηη αλαγλσξίδνληαη νη αιιαγέο θαη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε αλαζεψξεζεο
ησλ εγγξάθσλ



Γηαζθαιίδεη φηη νη ζρεηηθέο εθδφζεηο ησλ εθαξκνζηέσλ εγγξάθσλ είλαη δηαζέζηκεο
ζηα ζεκεία ρξήζεο



Γηαζθαιίδεη φηη αλαγλσξίδνληαη ηα έγγξαθα εμσηεξηθήο πξνέιεπζεο πνπ ε
βηνκεραλία θαζνξίδεη σο αλαγθαία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΓ θαη
φηη ε δηαλνκή ηνπο ειέγρεηαη
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Σα έληππα ηνπ ΠΓ δηαηεξνχληαη, είηε ζε θπζηθή, είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD) θαη
δηαλέκνληαη ζην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ, αμηνινγνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη θαηά ηε
εθαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξνχλ θαη απνηεινχλ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν
πξνο αξρεηνζέηεζε ή/θαη επεμεξγαζία. Τπεχζπλνο γηα ηελ ζχληαμε θαη ηε θχιαμή ηνπο,
είλαη ν Τπεχζπλνο Πεξηβάιινληνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Πνηφηεηαο. Δλψ ν
έιεγρνο θαη ε έγθξηζε ησλ ηειηθψλ εληχπσλ γίλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

5.4.5. Δπηρεηξεζηαθφο Έιεγρνο
Ο πλεηαηξηζκφο εθαξκφδεη θαη δηαηεξεί κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο (Πεξηβαιινληηθέο
Γηαδηθαζίεο θαη Οδεγίεο Δξγαζίαο) κε ζηφρν ηε ζπληνληζκέλε δξάζε θαη ηνλ
απνηειεζκαηηθφ έιεγρν, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο
πιεπξέο, ψζηε εμαζθαιηζηεί φηη απηέο νη ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηεμάγνληαη ζε
ζπκθσλία κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο
ηεο εηαηξείαο. Ο Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαλνκή
ησλ εγγξάθσλ ζηνπο θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπο.
Λεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο
πιεπξέο είλαη νη εμήο:
 Γηαρείξηζε αεξίσλ εθπνκπψλ
 Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ
 Γηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ
 Καηαλάισζε ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ
 Γηαρείξηζε ζνξχβνπ
 Γηαρείξηζε βηνινγηθψλ απνβιήησλ
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Γηαρείξηζε αέξησλ εθπνκπψλ
Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη σο ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο
απηφο πεξηιακβάλεη:


Σνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ
επζχλνληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ



Σε κέηξεζε ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ



Σελ ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία

Οη βαζηθέο δηεξγαζίεο παξαγσγήο αεξίσλ εθπνκπψλ είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ ιεβεηνζηαζίσλ θαη
ε ρξήζε ησλ νρεκάησλ.

ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ιεβεηνζηαζίσλ, νη αέξηεο εθπνκπέο πξνέξρνληαη απφ ηελ
θαχζε ησλ θαπζίκσλ. Οη αέξηνη ξππαληέο, ζηελ πεξίπησζε απηή, πεξηιακβάλνπλ ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx), νμείδηα ηνπ ζείνπ (SΟx) θαη
αησξνχκελα ζσκαηίδηα (αηζάιε).
ζνλ αθνξά ηε ρξήζε νρεκάησλ, νη αέξηνη ξππαληέο είλαη ηα θαπζαέξηα ησλ νρεκάησλ
(CO2, CO, PM, νμείδηα ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ ζείνπ).

Αληηκεηψπηζε θαη Διαρηζηνπνίεζε ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ
Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ παξάγνπλ
αέξηνπο ξχπνπο, ζηα πιαίζηα θαηαγξαθήο ηεο Αξρηθήο Πεξηβαιινληηθήο Αλάιπζεο θαη ζηε
ζπλέρεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ θαη επηπηψζεσλ, ν Τπεχζπλνο
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, καδί κε ηελ Οκάδα ΠΓ, εμεηάδνπλ θαη εληνπίδνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα κεραλήκαηα ηεο επηρείξεζεο πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή αεξίσλ
εθπνκπψλ.
ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ απφ ηνπο αηκνιέβεηεο, πξνβιέπεηαη εηήζηα
ζπληήξεζε ησλ αηκνιεβεηψλ ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζε ζεσξεκέλν βηβιίν κεηξήζεσλ θαη
ζπληεξήζεσλ. Ζ ζπληήξεζε γίλεηαη απφ εμσηεξηθφ ζπλεξγείν. Καηά ηε ζπληήξεζε
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πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο θαη γίλεηαη έιεγρνο ησλ ηηκψλ κε ηηο νξηαθέο εθπνκπέο ηεο
ηζρχνπζαο Πεξηβαιινληηθήο Ννκνζεζίαο.
Γίλνληαη κεηξήζεηο:
•

Σνπ δείθηε αηζάιεο ζηα θαπζαέξηα θαηά Bacharach (καδνχη, ληίδει, αέξην)

•

Σεο θαηά φγθν πεξηεθηηθφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ ζε CO2 ή ζε νμπγφλν

•

Σεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ εμφδνπ απφ ηνλ αηκνιέβεηα (καδνχη, ληίδει,
αέξην)

Ο Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ
ειέγρνπ ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ κε εο κεηξήζεηο πνπ δηεμάγνληαη.
ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ αέξησλ εθπνκπψλ απφ ηελ θαχζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ ζηα
νρήκαηα πξέπεη:
•

λα γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε, κεηξήζεηο θαη πηζηνπνίεζε απφ εμσηεξηθφ θνξέα

•

γηα θάζε φρεκα λα πιεξνχληαη φινη νη φξνη πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο άδεηεο
θπθινθνξίαο.

•

λα γίλνληαη πεξηνδηθνί έιεγρνη ησλ νρεκάησλ ζην ΚΣΔΟ θαη ζηηο θάξηεο
θαπζαεξίσλ.

Δπηπιένλ νη αξκφδηνη πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ έληππν ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ. ε
πεξίπησζε πνπ γηα ηελ ζπληήξεζε ρξεηαζηεί ε επέκβαζε εμσηεξηθνχ θνξέα, θξαηνχληαη ηα
ηηκνιφγηα ζην αξρείν ζπληήξεζεο νρεκάησλ. Οη άδεηεο θπθινθνξίαο θαη νη θάξηεο
βξίζθνληαη ζηα νρήκαηα. Ο αξκφδηνο πνπ έρεη νξηζηεί θξαηά θαηάινγν ησλ νρεκάησλ ζηνλ
νπνίν αλαγξάθνληαη νη εκεξνκελίεο ζηηο νπνίεο αλαλεψλνληαη νη θάξηεο θαπζαεξίσλ θαη νη
άδεηεο θπθινθνξίαο.
ρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ν ππεχζπλνο ζπληήξεζεο αθνινπζεί
πξφγξακκα ζπληήξεζεο γηα φια ηα κεραλήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζπκπιεξψλεη ην
ζρεηηθφ έληππν ζπληήξεζεο. ε πεξίπησζε απνθιίζεσλ απφ ηελ Πεξηβαιινληηθή
δηαδηθαζία, ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξντζηάκελν
ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν εκθαλίζηεθε ε απφθιηζε εμεηάδεη ην κέγεζνο ηεο απφθιηζεο θαη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ή δπλεηηθήο κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ
ηζρχνπζα Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ ή ην
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Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα, ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο εθαξκφδεη ηε
δηαδηθαζία Με πκκφξθσζεο θαη Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο
ηεο απφθιηζεο πξνθαιεί ζπλέπεηεο νη νπνίεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ηζρχνπζα
Πεξηβαιινληηθή

Ννκνζεζία

ή

ην

Πεξηβαιινληηθφ

Πξφγξακκα,

ν

Τπεχζπλνο

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο δηεξεπλνχλ
ηα αίηηα ηεο απφθιηζεο θαη θξνληίδνπλ γηα ηε δηφξζσζή ηεο αθνινπζψληαο ηελ
Πεξηβαιινληηθή Γηαδηθαζία.

Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ
Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη σο ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ
επζχλνληαη γηα ηελ παξαγσγή ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηεξεψλ
απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε (είδνο θαη πνζφηεηα) θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε
(αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, δηάζεζε ζε εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα δηαρείξηζεο) ηνπο
κε βάζε ηελ ζρεηηθή Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία.
Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο θαηαγξαθήο ηεο
Αξρηθήο Πεξηβαιινληηθήο Αλάιπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ
Πεξηβαιινληηθψλ Πιεπξψλ θαη Δπηπηψζεσλ, ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο,
καδί κε ηνπο αξκφδηνπο θάζε ηκήκαηνο, εμεηάδνπλ θαη εληνπίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
επηρείξεζεο πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ.
ζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξαγνκέλσλ πνζνηήησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ θαη
ηελ εθαξκνγή Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο, νη πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ
απνξξηκκάησλ ππνινγίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζην έληππν θα θαηαγξαθήο ζηεξεψλ
απνξξηκκάησλ

(δηαδηθαζία

«Παξαθνινχζεζεο

θαη

Μέηξεζεο»).

Ο

Τπεχζπλνο

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζέηεη πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο κε βάζε ηελ
αμηνιφγεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Πιεπξψλ. ηα πιαίζηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ
εμεηάδεηαη αλ ηα κέηξα δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ εθαξκφδνληαη ζσζηά.
Σα ζηεξεά απνξξίκκαηα ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ηνπο θαη δηαρσξίδνληαη.
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία
μερσξηζηψλ ρψξσλ κε θαηάιιειε ζήκαλζε. Τπεχζπλνο γηα ηελ ζπιινγή, ηελ θαηάιιειε
ζήκαλζε θαη ρσξνζέηεζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ εληφο ησλ θηηξίσλ αιιά θαη ζηνπο
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εμσηεξηθνχο ρψξνπο είλαη ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ν νπνίνο ζπληνλίδεη
ηηο ελέξγεηεο θαη δηελεξγεί ειέγρνπο. Σν πξνζσπηθφ ελεκεξψλεηαη γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε
ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ. Ζ ελεκέξσζε γίλεηαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ, ζπκπιεξψλεηαη ην ζρεηηθφ έληππν εθπαίδεπζεο θαη ηεξείηαη αξρείν. Δπζχλε
γηα ηε ζπιινγή, ην δηαρσξηζκφ θαη ηελ απφξξηςε ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο θαηάιιεινπο
θάδνπο έρνπλ νη Τπεχζπλνη Σκεκάησλ θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ.
ηεξεά απνξξίκκαηα (π.ρ. δνρεία, ζηνππηά, θιπ.) πνπ εκπεξηέρνπλ ρεκηθέο νπζίεο,
ρξεζηκνπνηεκέλα ιάδηα ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο (π.ρ. ηνμηθέο, θαξθηλνγφλεο, θιπ)
ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηνχο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο κε θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζε
ζηεγαλφ έδαθνο. Δπηπιένλ, ζηεξεά απνξξίκκαηα απφ ηα νπνία κπνξεί λα πξνθιεζεί δηαξξνή
θάπνηαο ρεκηθήο νπζίαο ή ιαδηνχ (π.ρ. ρξεζηκνπνηεκέλεο κπαηαξίεο,, ζίδεξα, θζαξκέλα
ειαζηηθά νρεκάησλ θιπ) ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηνχο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο κε
θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζε ζηεγαλφ έδαθνο. Τπεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή πξνζσξηλή
απνζήθεπζε ησλ εηδηθψλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ είλαη ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο θαη νη ππεχζπλνη ησλ ηκεκάησλ πνπ ηα παξάγνπλ. Οη πνζφηεηεο ησλ εηδηθψλ
ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ αλαγξάθνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά δηάζεζεο ηνπο θαη θαηαγξάθνληαη
ζην έληππν θαηαγξαθήο ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Σα
έληππα απηά θξαηνχληαη απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ ηκεκάησλ ζε ζρεηηθφ αξρείν.
Αληίγξαθν ησλ αξρείσλ ιακβάλεη ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.
ζνλ αθνξά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, ζηφρνο
είλαη ε κέγηζηε δπλαηή επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Δμεηάδεηαη αλ θάπνηα απφ ηα
απνξξίκκαηα κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. ηελ
πεξίπησζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα δίλνληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν
θνξέα δηαρείξηζεο. Δπηπιένλ ην ραξηί (γξαθείνπ, ζπζθεπαζηψλ, θιπ.), πιαζηηθά φπσο
θαπάθηα θιπ. αλαθπθιψλνληαη. Τπεχζπλνο γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ
είλαη ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Οη πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ πνπ είλαη
ππεχζπλνη γηα ηελ παξαγσγή ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ ηεξνχλ αξρείν κε ηηο πνζφηεηεο πνπ
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή αλαθπθιψλνληαη..
Σα ζηεξεά απνξξίκκαηα πνπ δελ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή αλαθπθιψλνληαη δηαηίζεληαη ζε
εηδηθνχο θάδνπο ηνπ δήκνπ θαη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο θνξείο δηαρείξηζεο. ε θακηά
πεξίπησζε δελ εκπεξηέρνληαη εηδηθά απφβιεηα ζηηο πνζφηεηεο ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ
152

πνπ δηαηίζεληαη ζην δήκν. Οη πνζφηεηεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο απφξξηςε
θαηαγξάθνληαη ζε θχιιν θαηαγξαθήο ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο Γηεπζπληέο
Σκεκάησλ.
ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ππεχζπλνο είλαη ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε βάζε ηε δηαδηθαζία «Δθπαίδεπζε θαη
Δπαηζζεηνπνίεζε» , φπσο απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
ε

πεξίπησζε

απνθιίζεσλ

απφ

ηελ

Πεξηβαιινληηθή

δηαδηθαζία,

ν

Τπεχζπλνο

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν
εκθαλίζηεθε ε απφθιηζε εμεηάδεη ην κέγεζνο ηεο απφθιηζεο θαη εο ζπλέπεηεο ηεο. ε
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ή δπλεηηθήο κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηζρχνπζα
Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ ή ην
Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα, ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο εθαξκφδεη ηε
δηαδηθαζία Με πκκφξθσζεο θαη Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο
ηεο απφθιηζεο πξνθαιεί ζπλέπεηεο νη νπνίεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ηζρχνπζα
Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία ή ην Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα, Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο δηεξεπλνχλ ηα αίηηα ηεο
απφθιηζεο θαη θξνληίδνπλ γηα ηε δηφξζσζε ηεο αθνινπζψληαο ηελ Πεξηβαιινληηθή
Γηαδηθαζία.

Γηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ
Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη σο ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ παξαγσγή πγξψλ απνβιήησλ, ηελ θαηαγξαθή ησλ
πγξψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη (είδνο, ζχζηαζε θαη πνζφηεηα) θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε
ηνπο (επαλαρξεζηκνπνίεζε, δηάζεζε ζε εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα δηαρείξηζεο) κε βάζε ηελ
ζρεηηθή Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
επηρείξεζεο πνπ παξάγνπλ πγξά απφβιεηα, ζηα πιαίζηα θαηαγξαθήο ηεο Αξρηθήο
Πεξηβαιινληηθήο Αλάιπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πιεπξψλ θαη επηπηψζεσλ, ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη νη ππφινηπνη
αξκφδηνη εμεηάδνπλ θαη εληνπίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ νδεγνχλ ζηελ
παξαγσγή πγξψλ απνβιήησλ.
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ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ζπκπιεξψλνληαη ζην ζρεηηθφ
έληππν θαηαγξαθήο πγξψλ απνβιήησλ νη πνζφηεηεο θαη ην είδνο ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ
νδεγνχληαη ζηε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα
ηκήκαηα νπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. Γίλνληαη έιεγρνη ησλ πγξψλ απνβιήησλ
θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ πγξψλ απνβιήησλ
ζε:
• ρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (COD)
• βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (BOD),
• pΖ
• θαη αησξνχκελα ζηεξεά SS.
ηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ πγξψλ απνβιήησλ αλήθνπλ επίζεο νη ρεκηθέο νπζίεο θαη ηα
ρξεζηκνπνηεκέλα ιάδηα. Απφ ηελ εηαηξεία εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηάζεζε ησλ εηδηθψλ
πγξψλ απνβιήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνζεθεχνληαη ζε εηδηθά θιεηζηά δνρεία,
θαηαγξάθεηαη ε πνζφηεηά ηνπο ζηα πηζηνπνηεηηθά δηάζεζήο ηνπο θαη παξαιακβάλνληαη απφ
εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα δηαρείξηζεο.

Γηαρείξηζε βηνινγηθψλ απνβιήησλ
Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη σο ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ απνβιήησλ, ηελ θαηαγξαθή ησλ
βηνινγηθψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη (είδνο, ζχζηαζε θαη πνζφηεηα) θαη ηελ νξζή
δηαρείξηζε ηνπο (επαλαρξεζηκνπνίεζε, δηάζεζε ζε εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα δηαρείξηζεο) κε
βάζε ηελ ζρεηηθή Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
επηρείξεζεο πνπ παξάγνπλ βηνινγηθά απφβιεηα, ζηα πιαίζηα θαηαγξαθήο ηεο Αξρηθήο
Πεξηβαιινληηθήο Αλάιπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πιεπξψλ θαη επηπηψζεσλ, ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη νη ππφινηπνη
αξκφδηνη εμεηάδνπλ θαη εληνπίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ νδεγνχλ ζηελ
παξαγσγή βηνινγηθψλ απνβιήησλ.
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Σα δηάθνξα βηνινγηθά απφβιεηα εληνπίδνληαη ζην εξγαζηήξην Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ
πλεηαηξηζκνχ χζηεξα απφ δηελέξγεηεο δηαθφξσλ πεηξακάησλ θαη κεηξήζεσλ. Σέηνηνη
βηνινγηθνί παξάγνληεο είλαη: Ηνί, Βαθηήξηα, Μηθξφβηα, Μχθεηεο
Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηνπο έρεη σο ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ βηνινγηθψλ
απνβιήησλ ηεο εηαηξείαο . Ο έιεγρνο απηφο πεξηιακβάλεη:


Σνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ



Σελ κέηξεζε ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ



Σε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία

Σν εξγαζηήξην ζηειερψλεη άξηηα θαηαξηηζκέλν επηζηεκνληθά πξνζσπηθφ πνπ ιακβάλεη φια
ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνο απνθπγή κφιπλζεο. Γίλνληαη ηαθηηθέο Μηθξφβηνθηνλίεο απφ
εμσηεξηθφ θνξέα. Γείγκαηα πξνο απφξξηςε ζπιιέγνληαη ζε εηδηθά δνρεία θαη απνξξίπηνληαη
φπσο πεξηιακβάλεη ε δηαδηθαζία «Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνξξηκκάησλ».

Γηαρείξηζε ζνξχβνπ
Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη σο ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ έθιπζε ζνξχβνπ, θαη ηηο δηαδηθαζίεο κείσζεο ηνπ, κε
βάζε ηελ ζρεηηθή Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
επηρείξεζεο πνπ εθιχνπλ ζφξπβν, ζηα πιαίζηα θαηαγξαθήο ηεο Αξρηθήο Πεξηβαιινληηθήο
Αλάιπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ θαη
επηπηψζεσλ, ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη νη ππφινηπνη αξκφδηνη
εμεηάδνπλ θαη εληνπίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο επηρείξεζεο πνπ
νδεγνχλ ζηελ έθιπζε ζνξχβνπ.
ηα πιαίζηα απηά δηελεξγνχληαη νη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:
• Σαθηηθέο κεηξήζεηο εληφο & εθηφο ηνπ εξγνζηαζίνπ γηα ζπκκφξθσζε κε ην αλψηαην
επηηξεπηφ φξην ησλ 65 dBA ζην εμσηεξηθφ ζχλνξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ην φξην
ησλ 85 dBA γηα ηελ έθζεζε ζην ζφξπβν ησλ κεραλεκάησλ, φπσο πξνβιέπεη ε
ππάξρνπζα λνκνζεζία θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πζηήκαηνο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο
Δξγαζίαο.
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• Υξήζε εμνπιηζκνχ κείσζεο ηνπ εθιπφκελνπ ζνξχβνπ, έηζη ψζηε λα αλαλεψλεηαη ν
εμνπιηζκφο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα (εηδηθέο ερνκνλσηηθέο θνπξηίλεο,
κνλσηηθά θίιηξα θιπ.) , γηα ηελ κείσζε ηνπ ζνξχβνπ.
• Σαθηηθή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ & νρεκάησλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
ζσζηή ρξήζε ηνπο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.
• πλερήο παξαθνινχζεζε ηεο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο.

Καηαλάισζε ελέξγεηαο
Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη σο ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο πνπ ζπλεπάγνληαη ρξήζε ελέξγεηαο, ηελ θαηαγξαθή ησλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο
θαη θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ.
ζνλ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπλεπάγνληαη ρξήζε
ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ ζηα πιαίζηα θαηαγξαθήο ηεο Αξρηθήο Πεξηβαιινληηθήο Αλάιπζεο
θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ θαη επηπηψζεσλ, ν Τπεχζπλνο
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη νη ππφινηπνη αξκφδηνη εμεηάδνπλ θαη εληνπίδνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ νδεγνχλ ζηε ρξήζε ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πνζνηήησλ θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ, εγθαζίζηαληαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο
κεληαίαο θαη εηήζηαο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ απφ ηνπο αξκνδίνπο. Ο Τπεχζπλνο
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εηήζησλ πνζνηήησλ
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία δεηθηψλ θαηαλάισζεο.
ηα πιαίζηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ ελδείθλπηαη ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο, ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ή αιιαγέο ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζηηο
κεζφδνπο ζπληήξεζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ κεραλεκάησλ. Οη εηήζηνη
δείθηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ απνδεηθλχνπλ ηελ ελδερφκελε εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
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Σελ γεληθή επνπηεία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ θαη ηεο
νξζνινγηθήο ρξήζεο απηψλ, έρεη ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία
κε φιν ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο.

5.4.6. Δηνηκφηεηα θαη Αληαπφθξηζε ζε Δπείγνληα πεξηζηαηηθά
Ο πλεηαηξηζκφο ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηνπ Πξνηχπνπ, θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί
δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο αηπρεκάησλ θαη επεηγνπζψλ
θαηαζηάζεσλ θαη αληίδξαζεο ζε απηά, θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε απηέο. Δπηπιένλ αλαζεσξεί θαη
αλαζθνπεί, φπνπ είλαη απαξαίηεην, ηηο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά
θαη αληαπφθξηζεο ζε απηά, ηδηαίηεξα, κεηά απφ πεξηζηαηηθά αηπρεκάησλ ή επεηγνπζψλ
θαηαζηάζεσλ.
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εηήζηα έθζεζε αλαζθφπεζεο θαη ην κεηξψν έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ,
ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο,
εληνπίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεηε
ε ζχληαμε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εηνηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο
ζηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ.
ηελ ζπλέρεηα, ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σερληθφ
Αζθαιείαο θαη ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο εληνπίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ήδε ππάξρνπλ θαη ηεξνχληαη νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο,
νδεγίεο θιπ. Ο Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο δηαζθαιίδεη ηελ έληαμή ηνπο ζην
ΠΓ κέζα απφ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην Δγρεηξίδην Πεξηβαιινληηθψλ Γηαδηθαζηψλ, ζην
Δγρεηξίδην Οδεγηψλ Δξγαζίαο ή ζηα αξρεία ηνπ ΠΓ.
ε θάζε πεξηβαιινληηθή δηαδηθαζία θαη νδεγία εξγαζίαο αλαθέξεηαη θαη ε απαηηνχκελε
εθπαίδεπζε. Ο Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο δηαζθαιίδεη ηελ έληαμε ζεκάησλ
πξφιεςεο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθδήισζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ζην
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηεο βηνκεραλίαο.
Ο Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο
θαηαξηίδεη επίζεο πεξηβαιινληηθή δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αζθήζεσλ αληηκεηψπηζεο
έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. χκθσλα κε ηε δηαδηθαζία, αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ν
157

Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζα δηελεξγεί αζθήζεηο αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ
πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ θξηζεί φηη είλαη κείδνλνο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
επηρείξεζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ εθδεισζεί έθηαθην πεξηζηαηηθφ, ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο ζπκπιεξψλεη ην έληππν
Δθδήισζε Έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη ιφγνη εθδήισζεο ηνπ
πεξηζηαηηθνχ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ, θαζψο
θαη κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη βειηίσζεο ηεο
αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Σα ζπκπιεξσκέλα έληππα θαηαρσξνχληαη ζην αξρείν
αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. Δπηπιένλ ε βηνκεραλία εθαξκφδεη Πεξηβαιινληηθή
Γηαδηθαζία γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ δηαξξνψλ.
Οη πεξηβαιινληηθέο δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε
έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ αλαζθνπνχληαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:


εηεζίσο κεηά ηελ αλαζθφπεζε ηνπ ΠΓ απφ ηε Γηνίθεζε



θάζε θνξά πνπ εθδειψλεηαη έθηαθην πεξηζηαηηθφ

Οη αλαζθνπήζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηελ εηήζηα έθζεζε αλαζθφπεζεο πεξηβαιινληηθψλ
πιεπξψλ, ην κεηξψν έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ηα έληππα έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ θαη
δηελέξγεηαο αζθήζεσλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο αλαζθφπεζεο ηνπ απφ ηε
Γηνίθεζε.
Οη πεξηβαιινληηθέο δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο εξγαζίαο ζα αλαζεσξνχληαη εθφζνλ
απαηηνχληαη ηξνπνπνηήζεηο ψζηε λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο. Ζ δηαδηθαζία
ηξνπνπνίεζεο πνπ αθνινπζείηαη είλαη ίδηα κε απηή ηεο έθδνζεο λέσλ εγγξάθσλ πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηε δηαδηθαζία Έιεγρνο Δγγξάθσλ.
ζνλ αθνξά ηε γλσζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, φια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ελήκεξα
γηα ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ, εθπαηδεχνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζε
αζθήζεηο κε βάζε ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ ζπληάζζεη ν Τπεχζπλν Πεξηβαιινληηθήο

158

Γηαρείξηζεο ελψ αλαιπηηθφηεξεο νδεγίεο εξγαζίαο δίλνληαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ
ελεξγφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ.

Αληηκεηψπηζε δηαξξνψλ
Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίαο είλαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
επηηπγράλεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχληαη ζε
πεξίπησζε δηαξξνήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νδεγία Δξγαζίαο αλαθέξεηαη ζε δηαξξνέο επηθίλδπλσλ
πιηθψλ φπσο:


Καχζηκα



Υξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα θαη ιηπαληηθά

Οη ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα εθηεινχληαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη
αθνξνχλ ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δηαξξνψλ.
Γηα ηελ πξφιεςε ησλ δηαξξνψλ εθαξκφδνληαη ηα εμήο:


Ζκεξήζηνο νπηηθφο έιεγρνο ησλ δεμακελψλ, ησλ αγσγψλ θαη ησλ δνρείσλ
απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ.



Ο Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν
Πξνκεζεηψλ, πξνκεζεχεη ηα ηκήκαηα κε θαηάιιεια πιηθά (ζηεγαλά δνρεία,
εμνπιηζκφο θιπ.) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ δηαξξνψλ.



Οη εξγαδφκελνη είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ δηαθφξσλ
πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ θαζψο θαη επηθίλδπλσλ πιηθψλ.



ηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ππάξρεη ε θαηάιιειε ζήκαλζε θαη εηδηθφο
εμνπιηζκφο (ζηνιή, αληηαζθπμηνγφλνο κάζθεο θιπ.) γηα ην πξνζσπηθφ γηα
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
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Δμσηεξηθέο κεηξήζεηο κε εηδηθά φξγαλα γηα ηπρφλ δηαξξνέο θαη ππέξβαζε ηνπ
επηηξεπηνχ νξίνπ βάζε Ννκνζεζίαο.



Γηα ηελ πεξίπησζε ρεκηθψλ δηαξξνψλ, ε εηαηξεία δηαζέηεη απνξξνθεηηθά θαη
θαζαξηζηηθά πιηθά, ελψ ε ηνπνζέηεζή ηνπο γίλεηαη ζε ζεκεία πςεινχ θηλδχλνπ.



Γίλνληαη ζπρλά αζθήζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο εηνηκφηεηαο θαη αληηκεηψπηζεο
θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Σα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη ζηελ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλνπλ ελεκέξσζε γηα ηελ
αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, ηηο πξψηεο βνήζεηεο, ην ζχζηεκα
ππξφζβεζεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ απφ δηαξξνέο θιπ.



Αλαξηψληαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο εληφο ηεο επηρείξεζεο θαηάινγνη κε ελέξγεηεο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ



Δηδνπνηνχληαη απφ ηνλ Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ή ηνλ ηερληθφ
Αζθαιείαο, νη αξκφδηεο εμσηεξηθέο ππεξεζίεο (ππξνζβεζηηθή, λνζνθνκείν, θιπ.) ζε
πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην.

Αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο
Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν επηηπγράλεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχληαη ζε
πεξίπησζε ππξθαγηάο.


Δμσγελείο αηηίεο (θεξαπλφο, θσηηά)



Σπραία

γεγνλφηα

(αλάθιεμε

μεξψλ

ρφξησλ,

βξαρπθχθισκα

ειεθηξηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ, ππεξζέξκαλζε κεραλεκάησλ ιφγσ ηξηβήο θιπ.)


Λαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο

ηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο ε βηνκεραλία δηαζέηεη ππνδνκή πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ
πεξηζηαηηθνχ ελψ ε ππξνπξνζηαζία εζηηάδεηαη ζηελ εθαξκνγή:


πξνιεπηηθψλ κέηξσλ
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εηδηθψλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ



θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ

ηε βηνκεραλία εθαξκφδνληαη ηα εμήο πξνιεπηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο:


ζήκαλζε πηλαθίδσλ ζε εκθαλή ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο κε νδεγίεο γηα πξφιεςε
ηεο ππξθαγηάο



ζήκαλζε επηθίλδπλσλ ρψξσλ θαη πιηθψλ



ζήκαλζε ζέζεσλ ππξνζβεζηηθνχ πιηθνχ θαη εμφδσλ θηλδχλνπ



ηήξεζε δηφδσλ κεηαμχ ησλ απνζεθεπκέλσλ πιηθψλ



απνκάθξπλζε εχθιεθησλ πιηθψλ απφ πεγέο ζεξκφηεηαο (π.ρ. ιεβεηνζηάζην)



ζπληήξεζε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ απνθπγή βξαρπθπθιψκαηνο



επαξθήο θαη ζπρλφο θπζηθφο αεξηζκφο ησλ ρψξσλ παξαγσγήο

Σα εηδηθά πξνιεπηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο πεξηιακβάλνπλ:


απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο πνπ θαιχπηεη ην θηίξην γξαθείσλ θαη δηνίθεζεο,
ηηο απνζήθεο πιηθψλ θαη πξντφλησλ

ηνπ θηηξίνπ παξαγσγήο, ηνπ εξγαζηεξίνπ

πνηνηηθνχ ειέγρνπ.


χζηεκα ρεηξνθίλεηεο αλαγγειίαο ππξθαγηάο.



Απνκφλσζε κεραλεκάησλ πξνο απνθπγή εμάπισζεο ππξθαγηάο.

Σα θαηαζηαιηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο πεξηιακβάλνπλ:


κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν



θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο μεξήο ζθφλεο



θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 20 kg
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αθξνπνηεηηθά ζπζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ: δνρείν αθξηζκνχ νπζίαο 200 lt, απιφ
αθξνχ, αλακηθηήξα αθξνχ



αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο πεπηεζκέλνπ αέξα



αηνκηθέο πξνζσπίδεο κε θίιηξν



πξνζηαηεπηηθά θξάλε



ζηνιέο ακκσλίαο



ζηνιέο ακηάληνπ



θνπβέξηεο δηάζσζεο δχζθιεθηεο



ινηπά εμαξηήκαηα (θηπάξηα, ινζηνχο δηάξξεμεο, ειεθηξηθνχο θαλνχο ρεηξφο)

Δπηπιένλ έρνπλ νξηζζεί ππννκάδεο ππξνπξνζηαζίαο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ νκάδσλ
πεξηιακβάλεη:


ελεκέξσζε απφ ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία 



γλψζε θαη ζσζηή ρξήζε φισλ ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέηξσλ



εθπαίδεπζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ 



εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξφζβεζεο

Σν ζρέδην αληηκεηψπηζεο ππξθαγηάο εθπνλείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο ή /θαη ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο πνπ γλσξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην
εξγνζηάζην θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο. ην ζρέδην ζπκκεηέρεη ην ηκήκα αλάπηπμεο
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην λνκηθφ ηκήκα θαη ην ηκήκα αζθαιείαο εθπνλψληαο ηνπιάρηζηνλ
κηα αλαθνξά.
Σν ζρέδην ηξνπνπνηείηαη φηαλ βαζηθά ηνπ ζηνηρεία ζεσξεζνχλ μεπεξαζκέλα ή φηαλ ζπκβνχλ
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ επηρείξεζε θαη ζηε λνκνζεζία. πνηε γίλνληαη αιιαγέο ζα
ζεκεηψλεηαη ε εκεξνκελία αλαζεψξεζεο.
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Σν ζρέδην αληηκεηψπηζεο ππξθαγηάο πξέπεη λα δίλεηαη ζε πνιιά άηνκα θαη φινη ζα πξέπεη λα
έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε απηφ.
ε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ αλαξηψληαη νη αλαζεσξεκέλνη ράξηεο εθθέλσζεο. Οη
ράξηεο απηνί δείρλνπλ επθξηλψο ηε ζπληνκφηεξε δηέμνδν, ηηο εμφδνπο θηλδχλνπ, ην γξαθείν
αζθάιεηαο θαη ππνδνρήο, ηε ζέζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ, δηαιχκαηα γηα ηελ έθπιπζε ησλ
νθζαικψλ, ληνπο γηα επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, πξνκήζεηεο γηα ηηο δηαξξνέο, πξνκήζεηεο γηα
πξψηεο βνήζεηεο θαη άιια νπζηαζηηθά ζηνηρεία. Θα πξέπεη λα ππελζπκίδεηαη ζηνπο
εξγαδφκελνπο ε βαζηθή έμνδνο θαη ε βνεζεηηθή έμνδνο ζε πεξίπησζε πνπ ε πξψηε έρεη
απνθξαρζεί ή εκπιέθεηαη άκεζα ζην επείγνλ πεξηζηαηηθφ.
Ζ απφθαζε γηα ηελ εθθέλσζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί απφ ηνλ επηθεθαιή αληηκεηψπηζεο ηνπ
πεξηζηαηηθνχ κε βάζε πιεξνθνξίεο απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη θπξίσο ηνλ
πξντζηάκελνπ ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα. Οη εξγαδφκελνη νδεγνχληαη καθξηά απφ ηηο ελδεδεηγκέλεο
δηαδξνκέο πνπ βξίζθνληαη ζην ράξηε εθθέλσζεο.
Αθνχ γίλεη ε αλαθνίλσζε νη πξντζηάκελνη ειέγρνπλ ηε ζσζηή πνξεία ηεο εθθέλσζεο. Οη
εξγαδφκελνη δε ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε παληθνχ, λα ρξεζηκνπνηνχλ
αλειθπζηήξεο θαη λα πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ καδί ηνπο ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα.
Μεηά ηελ απνρψξεζε ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ν ρψξνο κήπσο έρεη παξακείλεη θάπνηνο
εξγαδφκελνο.
ηε ζπλέρεηα, ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο φπνπ ζεκεηψζεθε ε ππξθαγηά ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ Τπεχζπλν Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο

ζπκπιεξψλνπλ ην έληππν Έθηαθησλ

Πεξηζηαηηθψλ αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ
έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ.

5.5. Έιεγρνη θαη Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο
Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε
Ζ Βηνκεραλία αθνινπζψληαο ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ην Πξφηππν ISO 14001:2004 έρεη
εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκφδεη

δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ
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απνηειεζκάησλ απφ ηηο θπξηφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Σν ζχλνιν ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ηηο νπνίεο παξαθνινπζεί αλειιηπψο ν πλεηαηξηζκφο θαίλεηαη
ζην ρήκα 5.4.

Υξήζε Υεκηθψλ
Θφξπβνο
Υξήζε Νεξνχ
Αέξηεο εθπνκπέο
Τγξά Απφβιεηα

Παξαθνινχζεζε
θαη

Βηνινγηθά Απφβιεηα

ηεξεά Απφβιεηα

Μεηξήζεηο
Παξαγφλησλ

Υξήζε Δλέξγεηαο

ρήκα 5.4: Παξάγνληεο Μέηξεζεο ηεο Βηνκεραλίαο

Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ αεξίσλ απνβιήησλ
ζνλ αθνξά ηηο αέξηεο εθπνκπέο, δηαηεξείηαη κεηξψν απφ ηνλ Τπεχζπλν Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη κεηξήζεηο απφ ηηο εθπνκπέο πνπ εμέξρνληαη απφ
ηνπο αηκνιέβεηεο θαη ηα ειεγρφκελα νρήκαηα. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο
ηνπ δείθηε αηζάιεο ζηα θαπζαέξηα θαηά Bacharach (καδνχη, ληίδει, αέξην), ηεο θαηά φγθν
πεξηεθηηθφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ ζε CO2 ή ζε νμπγφλν θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ
θαπζαεξίσλ εμφδνπ απφ ηνλ αηκνιέβεηα (καδνχη, ληίδει, αέξην). Γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη
θαη θαζαξηζκφ ησλ θίιηξσλ, ησλ θακηλάδσλ θιπ. Ο Τπεχζπλνο

Πεξηβαιινληηθήο

Γηαρείξηζεο θαζνξίδεη ηε ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ θαζψο θαη ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ ιήςε.
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Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ
ζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ θαη
ηελ εθαξκνγή ην Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο, νη πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ
απνξξηκκάησλ ππνινγίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζην έληππν θαηαγξαθήο ζηεξεψλ
απνξξηκκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα, κε βάζε απηέο, εμεηάδεηαη αλ ηα κέηξα δηαρείξηζεο ησλ
ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ εθαξκφδνληαη ζσζηά. Οη πνζφηεηεο ησλ εηδηθψλ ζηεξεψλ
απνξξηκκάησλ αλαγξάθνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά δηάζεζήο ηνπο θαη θαηαγξάθνληαη ζην
έληππν θαηαγξαθήο ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο πνπ ηα
παξάγεη. Δπίζεο

θαηαγξάθνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη νη πνζφηεηεο ζηεξεψλ

απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνχληαη ζηελ ρσκαηεξή , αλαθπθιψλνληαη ή επαλαρξεζηκνπνηνχληαη.
Σα έληππα απηά θξαηνχληαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ζε ζρεηηθφ αξρείν.
Αληίγξαθν ησλ αξρείσλ ιακβάλεη ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.
ε

πεξίπησζε

απνθιίζεσλ

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο

απφ

ηελ

Πεξηβαιινληηθή

Γηαδηθαζία,

ν

Τπεχζπλνο

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο

ελεκεξψλνληαη γηα ην κέγεζνο ηεο απφθιηζεο θαη εμεηάδνπλ ηηο ζπλέπεηεο απηήο. ηελ
πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο ηεο απφθιηζεο πξνθαιεί ζπλέπεηεο νη νπνίεο δελ πξνθαινχλ κε
ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία ή ην Πεξηβαιινληηθφ
Πξφγξακκα, ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξντζηάκελν
ηνπ ηκήκαηνο εξεπλνχλ ηα αίηηα ηεο απφθιηζε θαη θξνληίδνπλ γηα ηε δηφξζσζή ηεο
αθνινπζψληαο ηελ αλάινγε Πεξηβαιινληηθή Γηαδηθαζία.

Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ
ρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ, εγθαζίζηαηαη ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο ησλ παξαγφκελσλ πγξψλ απνβιήησλ ελψ θαηαγξάθνληαη νη παξαγφκελεο
πνζφηεηεο θαη πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπο ζην έληππν θαηαγξαθήο πγξψλ
απνβιήησλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ θαηαγξαθήο πγξψλ απνβιήησλ είλαη αξκφδηνη νη
πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ. Ο Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο παξαθνινπζεί ηελ
πξφνδν ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ θαη ιακβάλεη απφ
ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ αληίγξαθα ησλ εληχπσλ δηαρείξηζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ.
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ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ απφ ηελ βηνκεραλία,
ζπκπιεξψλνληαη ζην ζρεηηθφ έληππν θαηαγξαθήο πγξψλ απνβιήησλ νη πνζφηεηεο θαη ην
είδνο ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζηε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Γίλνληαη
έιεγρνη ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε: BOD, COD, pH θαη αησξνχκελα ζηεξεά SS ελψ
παξάιιεια παξαθνινπζνχληαη ηα φξηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ κε βάζε ηελ πεξηβαιινληηθή
λνκνζεζία.
Οη πνζφηεηεο ησλ εηδηθψλ πγξψλ απνβιήησλ (νξπθηειαίσλ θαη ρεκηθψλ, λεξψλ πιχζεσο
θιπ.) θαηαγξάθνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά δηάζεζεο.

Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ζνξχβνπ
Ζ βηνκεραλία πξαγκαηνπνηεί εηήζηεο ή θαη ηαθηηθέο κεηξήζεηο εληφο θαη εθηφο ηνπ
εξγνζηαζίνπ κε ζθνπφ ηελ ζπκκφξθσζή ηεο κε ηα αλψηαηα φξηα, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ
ππάξρνπζα λνκνζεζία θαη ηα πιαίζηα ηνπ πζηήκαηνο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο.
Γηελεξγεί κεηξήζεηο εληφο θαη εθηφο ηνπ εξγνζηαζίνπ κε ζθνπφ ηελ ζπκκφξθσζή ηεο κε ην
αλψηαην φξην ησλ 65 dBA ζην εμσηεξηθφ ζχλνξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ην φξην ησλ 85
dBA γηα ηελ έθζεζε ζην ζφξπβν ησλ κεραλεκάησλ.

Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ
Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη σο ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ απνβιήησλ, ηελ θαηαγξαθή ησλ
βηνινγηθψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη (είδνο, ζχζηαζε θαη πνζφηεηα) θαη ηελ νξζή
δηαρείξηζή ηνπο κε βάζε ηελ ζρεηηθή Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία. Αλάινγα κε ην είδνο ησλ
βηνινγηθψλ παξαγφλησλ (Ηνί, Εχκεο, Μχθεηεο, Βαθηήξηα, Μηθξφβηα), θαηεγνξηνπνηνχληαη
θαη θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθά έληππα.

Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ λεξνχ
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πνζνηήησλ θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ, ν Τπεχζπλνο

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θξνληίδεη γηα ηε
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ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ θαηαλαιψζεσλ ηνπ λεξνχ, ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη
ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζε κεληαία θαη εηήζηα βάζε, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ
πνπ παξαιακβάλεη ε εηαηξεία, ελψ ε θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαηακεηξάηαη
θαηά ηελ πξνκήζεηά ηνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαλνληθνπνηεί ηηο εηήζηεο
πνζφηεηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία δεηθηψλ
θαηαλάισζεο. Οη δείθηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ
Τπεχζπλν

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην ζρεηηθφ έληππν θαηαγξαθήο δεηθηψλ

θαηαλάισζεο.
Οη εηήζηνη δείθηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ θαηαδεηθλχνπλ ηελ ελδερφκελε
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο
ελψ ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ απφ ηε

Πεξηβαιινληηθή Γηαδηθαζία ν

Τπεχζπλνο

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν
εκθαλίζηεθε ε απφθιηζε εμεηάδεη ην κέγεζνο ηεο απφθιηζεο θαη ηεο ζπλέπεηεο απηήο θαη ηα
ζπγθξίλεη κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΓΔΗΚΣΩΝ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ

6.1. Δηζαγσγή
Έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηελ κέηξεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ελφο
επηηπρεκέλνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ), είλαη θαη ε Αμηνιφγεζε
ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΑΠΔ). Ζ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο
νξίδεηαη σο κία ζπλερήο εζσηεξηθή δηαδηθαζία θαη έλα δηνηθεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν
ρξεζηκνπνηεί δείθηεο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζπγθξίλνληαο ηελ
παξειζνληηθή θαη ηελ παξνχζα πεξηβαιινληηθή επίδνζε ελφο νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηα
θξηηήξηα ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο πνπ ν ίδηνο έρεη νξίζεη .
Ζ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ
επίζεκε, κεζνδηθή δηαδηθαζία ηεο θαηακέηξεζεο, αλάιπζεο, έθζεζεο θαη επηθνηλσλίαο ηεο
απφδνζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κηαο επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά ηε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ νπνία έλαο
νξγαληζκφο ζπλερψο δηαρεηξίδεηαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα (Jasch, 1999).
ην επφκελν θεθάιαην, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλαιχζεηο ησλ εηζξνψλ-εθξνψλ, ηηο
Πεξηβαιινληηθέο Πιεπξέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη
ηφρνπο ηεο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Πιεπξψλ/Κηλδχλσλ ηεο
βηνκεραλίαο, φπσο απηά πξνέθπςαλ ζε αλάιπζε πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ, θαζνξίδνπκε
ηνπο αληίζηνηρνπο «Πεξηβαιινληηθνχο Γείθηεο» θαη ηηο «Μνλάδεο Μέηξεζεο» απηψλ.
Ζ απμαλφκελε εμάιινπ αλεζπρία γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα έρεη επεξεάζεη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο βηνκεραληθέο πξαθηηθέο παγθνζκίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, δεδνκέλνπ
φηη νη νξγαληζκνί πξνζπαζνχλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζπγρξφλσο κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο
θαλνληζκνχο, ηηο αλεζπρίεο ησλ κεηφρσλ θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.
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Πνιινί είλαη επνκέλσο νη νξγαληζκνί, νη νπνίνη αλαδεηνχλ ηξφπνπο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ,
λα θαηαδείμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο επίδνζε. Σν Γηεζλέο Πξφηππν
ISO 14001:1996, δηεπθξηλίδεη φηη φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ISO 14001 πξέπεη λα αμηνινγνχλ
θαη λα βειηηψλνπλ ηελ επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζήο ηνπο. Τπάξρεη,
εμάιινπ, αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ απφδνζεο, ηα
νπνία ζα ζηξέςνπλ ηνπο νξγαληζκνχο καθξηά απφ ην θπλήγη ηεο πηζηνπνίεζεο, βνεζψληαο
ηνπο ηαπηφρξνλα λα εζηηάζνπλ ζηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ηνπ ΠΓ. Καηά ζπλέπεηα,
θαζίζηαηαη πιένλ απαξαίηεην έλα εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνχο,
αλεμαξηήησο θιάδνπ θαη κεγέζνπο, λα αμηνινγήζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο επίδνζε. Σν
γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηελ επηηξνπή ISO/ TC207/SC 4 λα επεθηαζεί θαη λα θαζηεξψζεη λέα
πξφηππα ζηνλ ηνκέα ηεο Αμηνιόγεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Επίδνζεο.
Ζ αμηνιόγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο είλαη έλαο ζρεηηθά λένο φξνο κε ηνλ νπνίν
πεξηγξάθεηαη κία εζσηεξηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία παξέρεη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο
ζηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηηο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ
πεξηβαιινληηθή ηνπ απφδνζε. Ζ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο βνεζά έλαλ
νξγαληζκφ λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ηνπ θαη λα νξίζεη
νπνηεζδήπνηε απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη
πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζε ζπλερή βάζε (Kuhre, 1998).
Οξηζκέλεο έλλνηεο θαη ζπληζηψζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο
εθαξκφδνληαη γηα πεξηζζφηεξα απφ δέθα έηε. Δπί ηνπ παξφληνο, ε δηαδηθαζία ππφθεηηαη ζε
κηα δηεζλή πξνζπάζεηα ηππνπνίεζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ ISO κέζσ ηεο ζεηξάο ISO 14000 θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηα πξφηππα ISO 14031 (Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε- Αμηνιφγεζε
Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο - Οδεγίεο) θαη ISO 14032 (Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε παξαδείγκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο).

6.2. Αμηνιφγεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΑΠΔ)
Καηά γεληθή πιένλ νκνινγία, ζεκεηψλεηαη έλα ζπλερψο απμαλφκελν θαη εληαηηθφ
ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε, ηε κέηξεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, θαζηζηψληαο ηελ σο έλα απφ
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ηα ζεκαληηθφηεξα κέηξα ηεο επηηπρίαο φρη κφλν ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.
Καζψο φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο απνθηνχλ απμαλφκελε ζπλείδεζε φζνλ αθνξά ηελ
πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ππεπζπλφηεηα, πξνβάιιεη πιένλ
επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα εξγαιεία ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηάιιειε θαη
αληηθεηκεληθή πνζνηηθνπνίεζε ή εθηίκεζε ηεο απφδνζεο φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ.
Οξηζκέλνη νξγαληζκνί έρνπλ εηζάγεη θαη πηνζεηήζεη εζεινληηθνχο ζηφρνπο θαη δείθηεο πνπ
αθνξνχλ ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ θαη πξψησλ
πιψλ. Χζηφζν, πνιινί πεξηζζφηεξνη είλαη νη νξγαληζκνί, νη νπνίνη έρνπλ εθθξάζεη
ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε βειηησκέλσλ δεηθηψλ επίδνζεο (Kuhre, 1998).
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο απνηειεί κηα
θξίζηκε θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία γηα ηηο επηρεηξήζεηο φισλ ησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ, νη
νπνίεο επηδηψθνπλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηαπηφρξνλα λα
παξαθνινπζνχλ ηελ απφδνζε ηνπο κε βάζε ην ηξίπηπρν "πεξηβάιινλ- θνηλσλία- νηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα".
Ζ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο νξίδεηαη σο "κία ζπλερήο εζσηεξηθή
δηαδηθαζία θαη έλα δηνηθεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί δείθηεο κε ζθνπφ ηελ
εμαγσγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζπγθξίλνληαο ηελ παξειζνληηθή θαη παξνχζα
πεξηβαιινληηθή επίδνζε ελφο νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα ηεο πεξηβαιινληηθήο
επίδνζεο πνπ ν ίδηνο έρεη νξίζεη" (ISO 14031, 1997). Με ηνλ φξν θξηηήξηα πεξηβαιινληηθήο
επίδνζεο λννχληαη νη αλακελφκελνη πεξηβαιινληηθνί ζθνπνί ή ζηφρνη πνπ ηίζεληαη απφ ηε
δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ.

170

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ
επίζεκε, κεζνδηθή δηαδηθαζία ηεο θαηακέηξεζεο, αλάιπζεο, έθζεζεο θαη επηθνηλσλίαο ηεο
απφδνζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κηαο επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά ηε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ νπνία έλαο
νξγαληζκφο ζπλερψο δηαρεηξίδεηαη ηα πεξηβαιινληηθά ηνπ δεηήκαηα. Καηά ζπλέπεηα, κε
απιά ιφγηα, ε αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα εξγαιείν
πνπ βνεζά ζηε ζχγθξηζε ηεο πξαγκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ελφο νξγαληζκνχ κε ηε
ζηνρνζεηεκέλε επίδνζε ηνπ, φπνπ ε ζχγθξηζε είλαη δπλαηή κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ.
χκθσλα κε έλαλ άιιν νξηζκφ, ε αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο απνηειεί "κηα
ζπγθεληξσηηθή κέζνδν κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
νξγαληζκνχ ππφ ηηο πεξηβαιινληηθέο πηπρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πξντφλησλ ή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ" (Kuhre, 1998).
Αλεμάξηεηα απφ ηνλ νξηζκφ, ε ΑΠΔ πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηαθηηθά απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη,
δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα κηα ηξέρνπζα δηαδηθαζία, είλαη ζπλήζσο πξνηηκφηεξν γηα ηνλ
νξγαληζκφ λα θαζηεξψζεη έλα ζχζηεκα ζπλερνχο ειέγρνπ γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο
πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο. Δπνκέλσο, ε ΑΠΔ δελ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη
πεξηζηαζηαθά κφλν απφ εμσηεξηθά ζπκβαιιφκελα κέξε φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ
εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ.
Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί γξαθηθά, φπσο ζην ρήκα 6.1, κε
βάζε ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζε έλα νξγαληζκφ.
Ζ εθηίκεζε ηεο επίδνζεο βξίζθεηαη ζην θέληξν. Οη αξλεηηθέο πιεπξέο πνπ ππφθεηληαη ζε
αμηνιφγεζε

ηνπνζεηνχληαη

δεμηά

θαη

νη

ζεηηθέο

αξηζηεξά. Πεξηιακβάλνληαη

νη

ζεκαληηθφηεξεο πιεπξέο φπσο ν αέξαο, ην λεξφ θαη ην έδαθνο. Σν ζρήκα δείρλεη
παξαζηαηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πιεπξέο πξέπεη λα
αμηνινγεζνχλ ζε κηα ζπλερή κνξθή. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε κεηάδνζε θαη
επηθνηλσλία ηεο επίδνζεο. Δζσηεξηθά, ε επηθνηλσλία είλαη ζεκαληηθή ψζηε λα βνεζήζεη
ηνπο ππαιιήινπο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επζπλψλ ηνπο. Δμσηεξηθά, είλαη απαξαίηεηε ε
κεηάδνζε θαη επηθνηλσλία ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε
(Kuhre, 1998).
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο απνηειεί κία
δηαδηθαζία ζπγθξίζηκε θαη ζπκβαηή κε ηα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θαζψο
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θαη έλα εξγαιείν ην νπνίν αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δεηθηψλ, γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Έλαο νξγαληζκφο κε θάπνην ΠΓ ζε ηζρχ
κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ απφδνζε κε βάζε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ
πνιηηηθή, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο θαη άιια θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο κε ην
πεξηβάιινλ. Έλαο νξγαληζκφο, απφ ηελ άιιε, πνπ δε δηαζέηεη θάπνην ΠΓ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ΑΠΔ σο κέζν ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ηνπ,
θαζνξίδνληαο πνηεο απφ απηέο ζα κεηαρεηξηζηεί εθεμήο σο ζεκαληηθέο, ζέηνληαο θξηηήξηα γηα
ηελ απφδνζή ηνπ φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ θαη ηηο επηπηψζεηο ζε απηφ θαη αμηνινγψληαο
ζηε ζπλέρεηα κε βάζε απηά ηα θξηηήξηα, ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε.

ρήκα 6.1: Ρνή Πιεξνθνξηψλ θαη ρέζεσλ ησλ ΑΠΔ
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6.3. Πιενλεθηήκαηα απφ ηελ

Αμηνιφγεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο θαη ηελ

ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ.
Ζ ΑΠΔ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο, βνεζά ηε δηνίθεζε κηαο
επηρείξεζεο λα αμηνινγήζεη κε νξζφ ηξφπν ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο επίδνζε θαη λα
πξνζδηνξίζεη ηηο πεξηνρέο φπνπ απαηηείηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε.
Απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ
ψζηε λα πξνθχςεη κηα έγθπξε εθηίκεζε ηεο επίδνζεο, θαζψο επίζεο θαη νη δηαθπκάλζεηο θαη
ηάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο δηαρξνληθά. Ζ δηαθνξά ηεο ΑΠΔ κε ηηο
πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο έγθεηηαη ζην φηη νη ηειεπηαίεο δηεμάγνληαη πεξηνδηθά γηα λα
ειεγρζεί ε πξνζαξκνγή θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο. Παξαδείγκαηα
άιισλ εξγαιείσλ πνπ ε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε λα
παξέρεη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ ΑΠΔ, πεξηιακβάλνπλ ηηο αξρηθέο πεξηβαιινληηθέο
αλαζθνπήζεηο θαζψο θαη ηελ Αλάιπζε ηνπ Κχθινπ Εσήο. Δλψ φκσο ε ΑΠΔ εζηηάδεηαη ζηε
ζπλερή πεξηγξαθή ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο θαη πεξηγξάθεη ηελ απφδνζε ησλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο, νη αξρηθέο πεξηβαιινληηθέο
αλαζεσξήζεηο αληηθαηνπηξίδνπλ κηα πξψηε αλάιπζε ησλ επηινγψλ πξνζηαζίαο θαη
βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ζ κέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο κε ηε βνήζεηα ησλ δεηθηψλ είλαη ζεκαληηθή
γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ελφο νξγαληζκνχ κε ηελ απαίηεζε γηα ζπλερή βειηίσζε
ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπ επίδνζεο. Οη δείθηεο νθείινπλ λα θαζηζηνχλ ζαθέο κέρξη πνην
ζεκείν έρνπλ γίλεη θαηαλνεηνί νη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη θαη εάλ έρνπλ επηηεπρζεί. Έλα
πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ,
πνπ απνξξένπλ απφ πνζνηηθνχο ζηφρνπο νη νπνίνη πξνζδηνξίζηεθαλ κέζσ ηεο
πεξηβαιινληηθήο απνηίκεζεο. πρλά, νη εηαηξίεο ζρεδηάδνπλ κέηξα θαη πξνζπαζνχλ έπεηηα
λα αμηνινγήζνπλ ηε δπλαηφηεηα βειηίσζήο ηνπο, θαη κφλν ζηε ζπλέρεηα απνθαζίδνπλ γηα ηα
νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Με ηε βνήζεηα ηεο ΑΠΔ, ειέγρνληαη
επηζηακέλσο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ θαη επηπηψζεσλ φπσο νη
πξψηεο χιεο, ε ελέξγεηα, νη αέξηεο θαη άιιεο εθπνκπέο, ηα απφβιεηα, ν ζφξπβνο, νη λνκηθέο
απαηηήζεηο θαη ε νξγάλσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ
νξγαληζκνχ θαη ελ ζπλερεία ηίζεληαη λένη ζηφρνη βάζε ηφζν ησλ παξνληηθψλ φζν θαη ησλ
πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ.
173

Ζ κέζνδνο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο έρεη κεγάιν αξηζκφ εθαξκνγψλ
θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιήζνο νξγαληζκψλ, αλεμαξηήησο θιίκαθαο θαη
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δθαξκφδεηαη ήδε
παγθνζκίσο απφ νξγαληζκνχο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα, πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο,
εηαηξείεο κεηαθνξψλ, νξγαληζκνχο ειεθηξνδφηεζεο αιιά θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα κε ζθνπφ
ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο, ηελ παξνρή κηαο βάζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
επίδνζεο, ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο
απνδνηηθφηεηαο.
Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ζπκβάιεη ψζηε έλαο
νξγαληζκφο λα θαηνξζψζεη (Kuhre, 1998):

 Να βειηηψζεη ην ίδην ην πεξηβάιινλ: δεδνκέλνπ φηη ν νξγαληζκφο παξαθηλείηαη λα
ειαρηζηνπνηήζεη ηηο απνηηκεκέλεο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο θαη επηδξάζεηο, ππάξρεη
κηα άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ.
 Να βειηηψζεη ηελ νξγαλσηηθή ηνπ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θεξδνθνξία: αλ
έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ΑΠΔ, κπνξεί λα παξνπζηαζηεί βειηίσζε ησλ
παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, γεγνλφο ην νπνίν ζπκβάιεη ζε απμεκέλε απνδνηηθφηεηα
θαη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο.
 Να ππνβνεζήζεη ηε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ δαπαλψλ: Χο ζπλέπεηα ηεο
νξζφηεξεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ σθειείηαη κε ηνλ
θαιχηεξν έιεγρν ησλ δαπαλψλ ή ηνπ θφζηνπο. Με ηε βνήζεηα ηεο ΑΠΔ,
δηεπθνιχλεηαη ν εληνπηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
θεξδψλ, θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Οξηζκέλνη δείθηεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ
κε ηηο δαπάλεο θαη ζπλεπψο λα νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρεκέλε δηαρείξηζε ηνπ
θφζηνπο.
 Να θαζνξίζεη ηνλ θαηάιιειν επηκεξηζκφ ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πφξσλ: Ζ ΑΠΔ
κπνξεί λα παξέρεη ζηε δηνίθεζε πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθέο πεξηνρέο φπνπ πξέπεη
λα δηαηεζνχλ νη πφξνη θαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε ελέξγεηα, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί
ε πεξηβαιινληηθή απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ.
 Να θαζνξίζεη εάλ ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο πνπ
έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ: Καζψο παξάγνληαη ζηνηρεία θαη
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πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηαδηθαζία εο ΑΠΔ, ε δηνίθεζε νθείιεη λα γλσξίδεη εάλ
επηηπγράλνληαη νη πεξηβαιινληηθνί ζθνπνί θαη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη. Μέζσ ηεο
ΑΠΔ, νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαζίζηαληαη πιένλ εκθαλείο.
 Να θαηαλνήζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζην πεξηβάιινλ: Απηφ
απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε ηεο ΑΠΔ θαη εάλ δελ επηηπγράλεηαη
ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ε δηαδηθαζία ηεο ΑΠΔ είλαη αλεπηηπρήο. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη
λα πεξηέρεη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.
 Να επηηχρεη θαη λα θαηαδείμεη ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο
θαλνληζκνχο: Μέζσ ηεο εθηίκεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, ν νξγαληζκφο ζα
είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πιεξνί ηηο πεξηβαιινληηθέο
ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο.
 Να ζέζεη ηε βάζε γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (ΠΓ): Γεδνκέλνπ φηη ε ΑΠΔ ζε ζπλερή βάζε
επηηξέπεη ηελ άκεζε ζχγθξηζε κε ηα θξηηήξηα πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο θαη θαζψο
ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο,
ελζαξξχλεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ ΠΓ.
 Να ζέζεη ηε βάζε γηα ηελ αληακνηβή ησλ ππαιιήισλ: Οη πιεξνθνξίεο πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ΑΠΔ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηβξάβεπζε
εθείλσλ ησλ ππαιιήισλ πνπ θξνληίδνπλ πξαγκαηηθά γηα ηελ πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ
πξνο ηε ζπλερή πεξηβαιινληηθή βειηίσζε επηδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα νηθνινγηθή
επαηζζεηνπνίεζε.
 Να βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο πειάηεο ηνπ: Καζψο
πξαγκαηνπνηείηαη ε εμσηεξηθή επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΑΠΔ,
ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, βειηηψλνληαη νη ζρέζεηο κε ηελ θνηλσλία θαη ηνπο πειάηεο
θαζψο ε επηρείξεζε θαηαδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ
δηαδηθαζία απνηειεί ηελ θαηάιιειε βάζε γηα κηα ηέηνηα επηθνηλσλία, θαζψο θαη γηα
ηελ εθπφλεζε πεξηβαιινληηθψλ εθζέζεσλ.
 Να άξεη επίπεδν πιεξνθφξεζεο θαη εηνηκφηεηαο κέζα ηνλ νξγαληζκφ: δεδνκέλνπ
φηη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα επξήκαηα ηεο ΑΠΔ αλακεηαδίδνληαη κέζα ζηελ
νξγάλσζε, ην επίπεδν ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο απμάλεηαη.
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 Να πξαγκαηνπνηεί ζπλερή έιεγρν θαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ
(benchmarking): εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ΑΠΔ είλαη
θαηάιιεια ηεθκεξησκέλεο θαη φινη νη νξγαληζκνί είλαη πξφζπκνη λα θαηαδείμνπλ
ηελ απφδνζε ηνπο, ε ΑΠΔ απνηειεί έλα άξηζην φξγαλν γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο
αμηνιφγεζεο κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο απφδνζε.
 Να ππνζηεξίμεη πξνγξάκκαηα θαη ζπζηήκαηα νηθνινγηθήο ζήκαλζεο: θαζψο
πξαγκαηνπνηείηαη ν άκεζνο έιεγρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κέζσ ηεο ΑΠΔ,
είλαη εχθνιν λα εληνπηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηα απζηεξά θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζηα
πξνγξάκκαηα νηθνινγηθήο ζήκαλζεο.

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο επηπιένλ:
 Παξέρεη ελδείμεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ, ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδεη ν
νξγαληζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
 Παξέρεη θίλεηξα γηα ζηξαηεγηθή δξάζε, ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ θαη
βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη απφ φια ηα δηαθνξεηηθά ζπκβαιιφκελα κέξε κέζα ζην
νξγαληζκφ.
 Παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπ ίδηνπ
ηνκέα.
 Παξέρεη ηελ απαξαίηεηε δνκή θαη ζηξαηεγηθή γηα ηελ πιήξσζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη ησλ πειαηψλ.

6.4. Ο ξφινο ησλ δεηθηψλ
Οη δείθηεο γεληθά, κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο "νη παξάκεηξνη ή νη ηηκέο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
παξακέηξνπο, πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα θάπνην θαηλφκελν θαη ησλ νπνίσλ ε ζεκαζία
επεθηείλεηαη πέξα απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αμία ησλ παξακέηξσλ. Με
ηε βνήζεηα ησλ δεηθηψλ κπνξνχλ λα κεησζνχλ νη απαηηνχκελεο κεηξήζεηο θαη παξάκεηξνη
πνπ ζα απαηηνχληαλ θαλνληθά γηα ηελ αθξηβή παξνπζίαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο
ελφο νξγαληζκνχ‟‟ (Έθζεζε ΟΟΑ, 1993).
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Οη δείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απεηθνλίζνπλ ηελ πνιχ κεγάιε πνζφηεηα ησλ
πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ κηαο εηαηξείαο θαηά ηξφπν πεξηεθηηθφ θαη ζπλνπηηθφ.
Δθαξκφδνληαη ζπλήζσο γηα λα ζέζνπλ ηα απφιπηα ζηνηρεία πιηθψλ θαη ελέξγεηαο ζε ζρέζε
κε άιιεο κεηαβιεηέο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ελεκεξσηηθή αμία ησλ πνζνηηθψλ
δεδνκέλσλ.
Οη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο παξέρνπλ απαληήζεηο φζνλ αθνξά ηε ζέζε ελφο νξγαληζκνχ ζε
ζρέζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε, ή ηελ απφζηαζή ηνπ απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο
ηνπ ζηφρνπο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ πνιηηηθή.
Δπηηξέπνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ θαη, σο εξγαιεία δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο
απνθαζίδνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, γηα πεξαηηέξσ δξάζε θαη ζρεδηαζκφ ηεο
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Οη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο έρνπλ σο ζθνπφ:
 ηε ζχγθξηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο δηαρξνληθά,
 ηελ εζηίαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο δπλαηφηεηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ,
 ηελ παξαγσγή θαη αλαδήηεζε πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ,
 ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ηεο αγνξάο θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα κείσζε ησλ
δαπαλψλ,
 ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ
(benchmarking),
 ηε δξάζε σο έλα επηθνηλσληαθφ εξγαιείν γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο εθζέζεηο,
 ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο σο φξγαλν αλάδξαζεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ
ππνθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ,
 ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ EMAS, ηνπ
Γηεζλνχο Πξνηχπνπ ISO 14001 θαζψο θαη άιισλ ΠΓ.
Οη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο πξνζθέξνληαη γηα ρξήζε απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, ηνπο
ππεχζπλνπο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θαζψο θαη απφ άιια ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ σο
θαηαλνεηά θαη ζπλνπηηθά βαζηθά ζχλνια ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ. Παξέρνπλ ζηνπο
απνθαζίδνληεο θαη ηελ αλψηεξε δηνίθεζε ησλ εηαηξεηψλ κηα επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο
πξνφδνπ, αιιά θαη ηηο θπξηφηεξεο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, νη
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πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ κε ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο, νη νπνίνη
θαζηζηνχλ ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ειέγμηκνπο θαη
επαιεζεχζηκνπο. Δπηπιένλ, ε ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο παξαδνζηαθνχο δείθηεο επηηξέπεη ηελ
ηαπηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ
επηηπρή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε.
Ζ δχλακε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ βξίζθεηαη πξσηίζησο ζηελ αξηζκεηηθή αλάιπζε
ησλ ηάζεσλ θαη ησλ ζπγθξίζεσλ αλά έηνο. Καζψο ππφθεηληαη ζε ηαθηηθή αμηνιφγεζε θαη
έιεγρν ησλ ζηφρσλ, νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηηο δπζκελείο
ηάζεηο κέζσ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ, πηνζεηψληαο ηε ιεηηνπξγία ελφο "ζπζηήκαηνο
έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο" (Jasch, 1999). Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ
απνηειεζκάησλ κέζα ζε έλαλ θιάδν πξνζθέξεη ηελ επθαηξία πξνζδηνξηζκνχ ησ λ αδπλάησλ
ζεκείσλ θαη ησλ πηζαλψλ βειηηψζεσλ.

6.5. Σχπνη θαη θαηεγνξίεο πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ
Σα ζηνηρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο απφδνζεο
κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο απφιπηεο ή ζρεηηθέο κεηξήζεηο θαη, αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη
ηελ εθαξκνγή ηνπο, κπνξνχλ λα αζξνηζηνχλ ή θαη λα ζηαζκηζηνχλ. Οη δείθηεο κπνξνχλ λα
ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο (Federal Environment Ministry, 1997):


Απόισηοη δείθηες, π.ρ. ηφλνη πξψηεο χιεο, εθπνκπέο ξχπσλ θηι, νη νπνίνη
ιακβάλνληαη απφ ηελ αλάιπζε εηζξνψλ-εθξνψλ. Οη απφιπηνη δείθηεο απνηεινχλ
ηελ αξρηθή εζηίαζε ελφο νξγαληζκνχ απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε. Δληνχηνηο, γηα
ηε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, νη απφιπηνη δείθηεο πξέπεη λα εμεηάδνληαη
αλαινγηθά πξνο έγθπξνπο αξηζκνχο αλαθνξάο. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξνχλ λα
κεηξήζνπλ θαη λα απεηθνλίζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε φζνλ αθνξά ην
κέγεζνο ή ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο.



τεηηθοί δείθηες, φπνπ ηα κεγέζε ησλ εηζξνψλ παξαπέκπνπλ ζε άιιεο
κεηαβιεηέο φπσο ε παξαγσγή ζε ηφλνπο, ην εηζφδεκα, ν αξηζκφο ησλ
2

ππαιιήισλ, ην κέγεζνο ησλ γξαθείσλ ζε m , θηι. Οη ζρεηηθνί δείθηεο κπνξνχλ
λα πξνζδηνξηζηνχλ κε δχν κνξθέο, ηνπο πνζνζηηαίνπο θαη ηνπο αλαινγηθνχο
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δείθηεο. Οη πνζνζηηαίνη δείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ην πνζνζηφ
ή κεξίδην κηαο ππννκάδαο ηνπ ζπλφινπ. Οη αλαινγηθνί ζπλδένπλ ηνπο απφιπηνπο
δείθηεο κε ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη.


πληαγκέλνη/θαηαρσξεκέλνη δείθηεο, φπνπ ηα κεγέζε εθθξάδνληαη σο έλα
πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ, ή σο πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ζε ζρέζε κε ηα
πξνεγνχκελα έηε θιπ.



σλοιηθοί δείθηες, φπνπ ηα κεγέζε ησλ ίδησλ κνλάδσλ αζξνίδνληαη γηα
πεξηζζφηεξα απφ έλα βήκαηα ηεο παξαγσγήο ή θχθινπο δσήο ησλ πξντφλησλ.
Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα δείθηεο ζηνπο νπνίνπο ηα δεδνκέλα ή νη πιεξνθνξίεο
είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, αιιά πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, νη νπνίεο
ζπιιέγνληαη θαη εθθξάδνληαη σο ζπλδπαζκέλεο.



ηαζκηζκέλοη δείθηες, νη νπνίνη απεηθνλίδνπλ κεγέζε πνηθίιεο ζπνπδαηφηεηαο
κε ηε βνήζεηα ησλ παξαγφλησλ κεηαηξνπήο. ηνπο δείθηεο απηνχο ηα ζηνηρεία
ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ εθαξκνγή ελφο παξάγνληα, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηε
ζεκαληηθφηεηα.



Δηαηρηθοί δείθηες, δείθηες περηοτώλ ή δηαδηθαζηώλ. Οη δείθηεο ζε επίπεδν
δηαδηθαζηψλ είλαη θαηακεξηζκέλνη φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηα
φξγαλα παξαθνινχζεζεο γηα θάζε εμεηαδφκελν ηκήκα. Ο θαζνξηζκφο απηψλ ησλ
δεηθηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ θχξηα πεγή θαηαλάισζεο πφξσλ θαη
ε θχξηα αηηία ησλ εθπνκπψλ θάζε ηχπνπ. Οη δείθηεο πεξηνρψλ θαη νη εηαηξηθνί
δείθηεο ρξεζηκεχνπλ σο γεληθά εξγαιεία πιεξνθνξηψλ απφδνζεο ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαζψο επίζεο θαη σο κεραληζκνί εζσηεξηθψλ
πιεξνθνξηψλ.



Ποζοηηθοί δείθηες θαη ζτεηηθοί κε ηο θόζηος δείθηες. Οη δείθηεο απηνί είλαη
ζπλήζσο ζπζρεηηζκέλνη κε ηελ πνζφηεηα, πξφθεηηαη δειαδή γηα θπζηθέο
κεηξήζεηο φπσο είλαη ηα θηιά, νη ηφλνη, ηα ηεκάρηα θιπ. Καζψο βέβαηα ππάξρεη
απμαλφκελε ζπζρέηηζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη
ζρεηηθνί κε ην θφζηνο δείθηεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ηαπηφρξνλα κε ηνπο
πνζνηηθνχο.
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χκθσλα κε ην πξφηππν ISO 14031, νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο δηαηξνχληαη ζε δχν γεληθέο
θαηεγνξίεο:

ηνπο

Δείθηεο

Πεξηβαιινληηθήο

Επίδνζεο

(ΔΠΕ)

θαη

ηνπο

Δείθηεο

Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο (ΔΠΚ). Οη Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο (ΓΠΚ)
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
απνδεηρζνχλ ρξήζηκεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο
κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Οη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο (ΓΠΔ) ππνδηαηξνχληαη ζε
δχν αθφκε θαηεγνξίεο, ηνπο Γείθηεο Γηνηθεηηθήο Δπίδνζεο (ΓΓΔ) θαη ηνπο Γείθηεο
Λεηηνπξγηθήο Δπίδνζεο (ΓΛΔ). Πξνθαλψο, ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε θαη αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπ
θαηάζηαζεο.
Οη ΓΓΔ απνηεινχλ έλα ηχπν πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, ν νπνίνο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα
ηηο πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη ΓΓΔ πεξηγξάθνπλ ηα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ψζηε λα δηακνξθψζεη θαη λα επεξεάζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εηαηξία. Γείθηεο, φπσο ν αξηζκφο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ην πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ κε
πεξηβαιινληηθή θαηάξηηζε, ν αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ φζνλ αθνξά ηα φξηα ησλ ξχπσλ ή ν
αξηζκφο ησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξνκεζεπηψλ πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο
πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο, απνηπγράλνπλ παξφια απηά λα πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ή ηηο θαζεαπηφ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο
ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ. Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηελ ΑΠΔ κε
κνλαδηθφ δεδνκέλν ηνπο δείθηεο δηνηθεηηθήο επίδνζεο ζα ήηαλ εζθαικέλε, θαζψο απηνί δελ
ηνλίδνπλ, θαη ζπρλά θαιχπηνπλ, ηηο πιηθέο επηπηψζεηο. Δίλαη, εληνχηνηο, ρξήζηκνη θαηά ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο (Putnam, 2002).
Οη ΓΛΔ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή, ην πξνζσπηθφ, ηηο πξαθηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο απνθάζεηο
θαη ηηο ελέξγεηεο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ
ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο,
ηελ παξαγσγή αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη ηηο εθπνκπέο απνβιήησλ θαη ξχπσλ. Οη ΓΛΔ
αμηνινγνχλ ηηο πξαγκαηηθέο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ησλ νξγαληζκψλ. Τπνδηαηξνχληαη κε
ηε ζεηξά ηνπο ζε πνζνηηθνχο θαη ελεξγεηαθνχο δείθηεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε
εηζξνψλ- εθξνψλ, θαζψο θαη ζε δείθηεο ππνδνκήο θαη θπθινθνξίαο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ
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δεηθηψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά κνλάδα παξαγσγήο, ηα
ζπλνιηθά απφβιεηα θαη ηε κέζε θαηαλάισζε βελδίλεο ηνπ ζηφινπ κεηαθνξψλ κηαο
εηαηξείαο. Οη ΓΛΔ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο π.ρ. ζπκβαίλεη ζηνλ θαλνληζκφ EMAS ή θαηά ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ αλάιπζε ηνπ
θφζηνπο επηηξέπεη επίζεο ηε ρξήζε ηνπο ζηελ δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δαπαλψλ. Οη
ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηηο θπζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ
ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.
Οη ΓΠΚ πεξηγξάθνπλ ηηο άκεζεο ηάζεηο θαη ηηο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα,
κπνξνχλ λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ επίδξαζε ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ ζηελ ηνπηθή
αηκνζθαηξηθή πνηφηεηα, ή ηελ επίδξαζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε δηφδνπο λεξνχ θνληά ζε
κηα πεξηνρή παξαγσγήο. Καζψο ε επίδξαζε πνιιψλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ν
επηξνθηζκφο, ε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε παγθφζκηα άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θιπ.
επηδεηθλχνπλ κηα πςειή αιιειεμάξηεζε ησλ αηηηψλ (π.ρ. εθπνκπέο άιισλ ζηαζκψλ
παξαγσγήο, λνηθνθπξηψλ θιπ.), νη δείθηεο θαηάζηαζεο ζπλήζσο εθαξκφδνληαη κφλν απφ
ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Μαδί κε ηε ζέζπηζε πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηφρσλ,
απηνί νη δείθηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο εηαηξίεο ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ
επηινγή ησλ δεηθηψλ απφδνζεο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ
πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ ζηφρσλ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κηα εηαηξία απνηειεί ηελ
θχξηα αηηία ηεο επίδξαζεο ζε κηα πεξηνρή, φπσο π.ρ. έλαο αεξνιηκέλαο πνπ παξάγεη
ερνξχπαλζε, ηφηε νη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ θαη απφ
κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο.

6.6. Υξήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ
Οη ρξήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πνιιαπιέο θαη πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην είδνο
δεηθηψλ πνπ έρεη πηνζεηεζεί. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θχξηεο ρξήζεηο θάζε ηχπνπ
πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ (ISO 14031, 1997):
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Δείθηεο δηνηθεηηθήο επίδνζεο (ΔΔΕ)


Δθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο



Γηνηθεηηθέο ελέξγεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ



Πξνζπάζεηεο ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ επηηπρή νξγάλσζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο



Βειηησκέλεο

ηθαλφηεηεο

πεξηβαιινληηθήο

δηαρείξηζεο

ηνπ

νξγαληζκνχ

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επειημίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ
ζπλζεθψλ, ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ
θαη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ


πκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο θαζψο επίζεο θαη πξνζαξκνγή ζε άιιεο
απαηηήζεηο



Οηθνλνκηθέο δαπάλεο ή θέξδε



Πηζαλέο αιιαγέο ζηελ απφδνζε



Πξσηαξρηθέο αηηίεο φπνπ ε απφδνζε ππεξβαίλεη ή δελ ηθαλνπνηεί ηα ζρεηηθά
θξηηήξηα επίδνζεο




Δπθαηξίεο γηα πξνιεπηηθή δξάζε
Δείθηεο ιεηηνπξγηθήο επίδνζεο (ΔΛΕ)


Καηαλάισζε πιηθψλ



Πξντφληα θαη εθπνκπέο σο απνηέιεζκα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ
νξγαληζκνχ



Φπζηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο, ζρεδηαζκφο, ιεηηνπξγία ηνπο θαη
ζπληήξεζή ηνπο

 Δείθηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο (ΔΠΚ)


Πξνζδηνξηζκφο θαη έιεγρνο ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ



Δπηινγή ΓΛΔ θαη ΓΓΔ



Καζηέξσζε κηαο βαζηθήο γξακκήο γηα ηε κέηξεζε ησλ αιιαγψλ



Αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε έλα ηξέρνλ
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πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα


ρέζεηο κεηαμχ ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
νξγαληζκνχ, ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ



Αλάγθεο γηα δξάζε

6.7. Γεληθά θξηηήξηα επηινγήο δεηθηψλ
Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ έλαλ νξγαληζκφ θαηά ηελ αξρηθή επηινγή
ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:


Γεληθή επηρεηξεζηαθή θαη ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ



Πιήξεο θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ



εκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο κπνξεί λα ειέγμεη
θαη πάλσ ζηηο νπνίεο αλακέλεηαη θαη κπνξεί λα έρεη επηξξνή



Πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα απφδνζεο



Πεξηβαιινληηθέο δαπάλεο θαη θέξδε



Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηνπηθνχο, εζληθνχο, πεξηθεξεηαθνχο θαη παγθφζκηνπο
πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο



Πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λνκηθψλ θαη
ινηπψλ απαηηήζεσλ



Πνιηηηζηηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο



Καηαλφεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ



Απαηηνχκελνη νηθνλνκηθνί, θπζηθνί θαη αλζξψπηλνη πφξνη



Οξγαλσηηθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ

Ζ επηινγή θαη ν ππνινγηζκφο ηεο κνλάδαο αλαθνξάο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ είλαη
ζηνηρείν θεληξηθήο ζπνπδαηφηεηαο θαηά ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη
κνλάδεο αλαθνξάο ζα πξέπεη λα εμεγεζνχλ ζαθψο θαη λα θαζνξηζηνχλ εγγξάθσο. Αθφκε
θαη νη δεπηεξεχνπζεο δηαθνξέο, γηα παξάδεηγκα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ
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ππαιιήισλ ηνπ νξγαληζκνχ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο εξκελείεο θαη
δηαζηξεβιψζεηο θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ.
Οη θχξηεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ φπσο θαζνξίδεηαη ζην
πξφηππν ISO 14031 είλαη:


πγθξηζηκφηεηα: νη δείθηεο πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκνη θαη λα απεηθνλίδνπλ ηηο
αιιαγέο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο.



Πξνζαλαηνιηζκφο φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο: νη επηιεγκέλνη δείθηεο πξέπεη λα
επηιερηνχλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ελεξγήζνπλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ είλαη ζε
ζέζε λα θαζνξηζηνχλ θαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ εηαηξεία.



Ηζνξξνπία: νη δείθηεο πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε θαηά
ηξφπν ζπλνπηηθφ θαη λα επηζεκαίλνπλ ηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο θαζψο επίζεο θαη
ηα νθέιε κε ηξφπν ηζνξξνπεκέλν.



πλνρή: γηα ράξε ηεο ζχγθξηζεο, νη δείθηεο πξέπεη λα απνξξένπλ κε βάζε ηα ίδηα
θξηηήξηα θαη λα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ ρξνληθψλ ζεηξψλ
θαη κνλάδσλ.



πρλφηεηα: νη δείθηεο πξέπεη λα αλαπαξάγνληαη αξθεηά ζπρλά (αλά κήλα, ηξίκελν,
έηνο) έηζη ψζηε ηα απαξαίηεηα κέηξα λα ιεθζνχλ ζε εχζεην ρξφλν.



Δπθξίλεηα: νη δείθηεο πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηνί γηα ην ρξήζηε θαη λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηνπ. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη
επθξηλέο θαη λα επηθεληξψλεηαη ζηα ζεκαληηθφηεξα κεγέζε.

Πξηλ απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφηππν ISO 14031, ν Οξγαληζκφο
γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (ΟΟΑΑ) έρεη θαζνξίζεη απφ ην 1993 κηα
ζεηξά θξηηεξίσλ, ηα νπνία νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ,
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ππνγξακκίδνληαο φηη νη δείθηεο ζα εθαξκφδνληαη αλά ρψξα θαη φρη ζπγθεθξηκέλα ζε
εηαηξηθφ επίπεδν. Απηά ηα θξηηήξηα πεξηιακβάλνπλ (Έθζεζε ΟΟΟΑ, 1993):
 Όζνλ αθνξά ηελ ζπζρέηηζε κε ηελ πνιηηηθή:


Σελ παξαζηαηηθή πεξηγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ πηέζεσλ
ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ηεο θνηλσλίαο.



Σελ απιφηεηα θαη εχθνιε εξκελεία.



Σελ επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο
θαη ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ.



Σελ παξνρή κίαο αμηφπηζηεο βάζεο γηα δηεζλείο ζπγθξίζεηο.



Σελ πξνζαξκνγή ηφζν ζε ηνπηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, φζν θαη ζε
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα εζληθήο ζεκαζίαο.



Σε ζέζπηζε ελφο θαησθιίνπ ή κηαο εληαίαο ηηκήο αλαθνξάο γηα ηε ζχγθξηζε
θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ησλ ππνινίπσλ ηηκψλ.

 Όζνλ αθνξά ηελ αλαιπηηθή ζηαζεξφηεηα:


Σε ζηαζεξή δφκεζε πάλσ ζε ηερληθνχο θαη επηζηεκνληθνχο φξνπο.



Σε ζηήξημε πάλσ ζε δηεζλή πξφηππα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο
εγθπξφηεηαο.



Σε

δηαζχλδεζε

κε

νηθνλνκηθά

κνληέια,

κνληέια

πξφβιεςεο

θαη

πιεξνθνξηαθά κνληέια.
 Όζνλ αθνξά ηε κεηξεζηκφηεηα:
 Σελ αθξηβή ηεθκεξίσζε θαη γλσζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο.
 Σελ αλαβάζκηζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πάληνηε ζε ζπκθσλία κε
αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο δηαδηθαζίεο.
 Σε δηαζεζηκφηεηα θαη άκεζε απφθξηζε φζνλ αθνξά ην ιφγν νθέινποθφζηνπο.
Δπηπξνζζέησο, ηφζν ζην δηεζλέο πξφηππν ISO 14031 φζν θαη ζην γεξκαληθφ πξφηππν γηα
ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (Federal Environment Ministry, 1997)
πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πνπ ζα
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πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ γηα ηελ ΑΠΔ, θαζψο επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο ΑΠΔ θαη
ησλ ΓΠΔ ζε έλαλ νξγαληζκφ ν νπνίνο εθαξκφδεη ή φρη θάπνην ΠΓ.
ζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ δεηθηψλ, ζεσξείηαη φηη δελ πξέπεη λα είλαη "πάξα πνιινί αιιά
νχηε θαη ειάρηζηνη". Σν γεξκαληθφ έγγξαθν πξνηείλεη ηε ρξήζε δέθα έσο δεθαπέληε δεηθηψλ
φηαλ έλα άηνκν είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ΑΠΔ, ελψ ην πξφηππν ISO 14031
δειψλεη κφλν φηη ν αξηζκφο δεηθηψλ πξέπεη λα απεηθνλίδεη ηε θχζε θαη ηελ θιίκαθα ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. ζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο ΑΠΔ θαη ησλ
Γεηθηψλ Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο, ππάξρεη επίζεο ε πεπνίζεζε φηη κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε έλαο νξγαληζκφο δηαζέηεη έλα ΠΓ ζε ηζρχ είηε φρη. ηε δεχηεξε
πεξίπησζε, νη ίδηνη νη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο πξαγκαηνπνηνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηε
απφδνζεο έλαληη ηεο πνιηηηθήο, ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ.
ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε κέζνδνο ηεο ΑΠΔ ζπκβάιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ απφ ηνλ
νξγαληζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ, ηεο ζεκαληηθφηεηαο απηψλ θαη ηε ζέζπηζε ζηε
ζπλέρεηα ησλ θαηάιιεισλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: Αλαγλσξίδεηαη
πιένλ παγθνζκίσο ε επηθξαηνχζα ηάζε φζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή πεξηβαιινληηθψλ
εθζέζεσλ ρσξίο ηηο ακηγψο πνηνηηθέο πεξηγξαθέο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ θαη κε
ζθνπφ ηελ πεξηεθηηθφηεξε πνζνηηθή απεηθφληζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κε ρξήζε ηεο
αλάιπζεο εηζξνψλ-εθξνψλ ησλ πιηθψλ θαζψο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. Σν λέν
πξφηππν ISO 14031 γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ρξεζηκνπνηεί ην
κνληέιν ηεο ξνήο πιηθψλ σο βάζε γηα ηνπο δείθηεο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν θαη κε ηνλ ηξφπν
απηφ παξέρεη έλα παγθφζκην πιαίζην γηα ηε κεζνδνινγία ηεο ΑΠΔ. Πνιινί εκπεηξνγλψκνλεο
ππνζηεξίδνπλ φηη ην ISO 14031 είλαη ην θαιχηεξν πξφηππν φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θαζψο βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε «ζρεδηαζκφο- ελέξγεηαέιεγρνο- δξάζε», εζηηάδνληαο ηαπηφρξνλα κε άκεζν ηξφπν ζηελ πξνζηαζία νπ
πεξηβάιινληνο, ηελ θαζαξφηεξε παξαγσγή, ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ
ζρεηηθψλ επηηεπγκάησλ, ρσξίο ηελ επηθφξηηζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ απαίηεζε γξαπηψλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε φπσο απαηηείηαη θαη νξίδεηαη απφ ην πξφηππν ISO 14001.
Απνηειεί γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο νξγαληζκνχο
κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο.

186

Γηα ηελ νξζή εξκελεία, σζηφζν, ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, ην ελδηαθέξνλ ζα πξέπεη λα
επηθεληξσζεί ζην ζπλεπή θαζνξηζκφ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ησλ
κνλάδσλ αλαθνξάο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, αλαπηχζζνληαη ήδε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα θαζψο
νη απαηηήζεηο γηα ηελ αλάιπζε εηζξνψλ-εθξνψλ απμάλνληαη θαη ηα απνθηεζέληα ζηνηρεία επί
ηνπ παξφληνο κπνξνχλ κεηά βίαο λα ζπγθξηζνχλ. Δπηπξνζζέησο, ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ
ζε επίπεδν θιάδνπ θαη πεξηνρήο επηηξέπεη ηε δηαζχλδεζε κε ηελ νηθνλνκηθφ-πεξηβαιινληηθή
ινγηζηηθή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ελδηαθέξνλ πξνο ην
παξφλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ πεξηβαιινληηθψλ εθζέζεσλ δελ επηθεληξψλεηαη ζηνλ αξρηθφ
ζηφρν ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο βηνκεραλίαο, αιιά ζηελ έξεπλα θαη ηελ πεξηβαιινληηθή
πνιηηηθή.

6.8. Πξνζαξκνγή ηνπ ISO 14031 ζε έλα ΠΓ
Σα θνηλά ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ έρνπλ δηακνξθσζεί ζχκθσλα
κε ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεζηαθά πξφηππα θαη δελ παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα απνδεηρηνχλ θαηάιιειεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο.
Καζψο ε αλάπηπμε ησλ δεηθηψλ νθείιεη λα ζεσξήζεη ηα ηξέρνληα ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη
δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, δελ ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο φζνλ αθνξά ηε δνθηκή θαη ηελ
αμηνιφγεζε.
αθψο, ην θφζηνο απνθφκηζεο ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ απνηειεί έλα βαζηθφ
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα. Δληνχηνηο, ε ρξεζηκνπνίεζε θαη δηακφξθσζε ησλ ππαξρφλησλ
ζηνηρείσλ είλαη ζπλήζσο απξνζδφθεηα αλέμνδε. Έλα ζχλνιν ρξεζηκνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ
ππάξρεη ζε νπνηνδήπνηε νξγαληζκφ θαη απνκέλεη κφλν λα ηππνπνηεζεί θαηαιιήισο γηα ηε
δηαδηθαζία ηεο ΑΠΔ. ρεηηθά ζηνηρεία πξέπεη επίζεο λα αλαπηπρζνχλ. Ζ πεξηβαιινληηθή
επίδνζε πξέπεη λα εμεηαζηεί παξάιιεια κε ηελ παξαγσγή, ηηο πσιήζεηο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
ππεξεζηψλ. πνπ ε απνθφκηζε ζηνηρείσλ ή δεηθηψλ απνδεηθλχεηαη πνιχ δχζθνιε, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί έλα πξνζσξηλφ κέηξν.
Αξθεηνί νξγαληζκνί κε ψξηκα ΠΓ έρνπλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνπλ ζπζηήκαηα εθηίκεζεο
ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πξνηχπνπ ISO 14031 ψζηε λα
εληζρχζνπλ ηα ήδε πηζηνπνηεκέλα ηνπο ζπζηήκαηα. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο
187

πξνηίκεζεο ηνπ πξνηχπνπ ISO 14031 γηα απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο είλαη ε δπλαηφηεηα
παξνρήο θαζνδήγεζεο γηα ζπλερή βειηίσζε κεηά ηελ πηζηνπνίεζε, αιιά θαη ν εληνπηζκφο
ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ φζνλ αθνξά ηελ απμαλφκελε απνδνηηθφηεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή δηάζεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πφξσλ.
Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί έρνπλ ήδε δηαπηζηψζεη φηη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ΑΠΔ
παξέρεη πνιχηηκε ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο ΠΓ. Πνιιέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
δηαζέηνπλ έλα πηζηνπνηεκέλν ΠΓ γλσξίδνπλ πνχ πξέπεη λα ζηξαθεί ε πξνζνρή ηνπο γηα ηελ
πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπο θαη ηελ απνθφκηζε ζεκαληηθψλ νθειψλ. πρλά,
παιαηφηεξα, ε πξνζνρή εζηηάζηεθε ζηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε
πξνηχπνπ θαη αγλνήζεθε ε ίδηα ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο επηθεληξψλεηαη ζε απηή ηε ιεηηνπξγία κε απμεκέλε δέζκεπζε
απφ ηε δηνίθεζε. ζνη νξγαληζκνί εθάξκνζαλ ην ISO 14031 ζπγρξφλσο κε ην ήδε ππάξρνλ
ΠΓ ηνπο, δηαπίζησζαλ φηη ε ΑΠΔ βνήζεζε ηε δηνίθεζε λα θαζνξίζεη ζαθέζηεξα ηνπο
αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη, κε ηελ ακεζφηεξε εζηίαζε
ζηηο αλάγθεο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ φπσο ππαγνξεχεηαη απφ ην ISO 14031, ηα ζηνηρεία
πνπ πξνέθπςαλ απνδείρηεθαλ πην ρξήζηκα γηα πεξηζζφηεξνπο θνξείο, δηεπθνιχλνληαο ηελ
επηθνηλσλία θαη εληζρχνληαο ηα θίλεηξα γηα κεηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ ίδηα ε θχζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΑΠΔ ζπληειεί επίζεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε γλσζηνπνίεζε θαη
κεηάδνζή ηνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ.
Ζ ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ ISO 14031 θαη νη πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ
παξέρνπλ εμάιινπ κηα νπζηαζηηθή επηπιένλ αμία ζην πξφηππν ISO 14001. Γεδνκέλνπ φηη ην
ISO 14001 δελ απαηηεί νχηε ζέηεη πνζνηηθά ζηνηρεία, νη νδεγίεο ηνπ ISO 14031 εληζρχνπλ
ηελ εξγαζία ηνπ ΠΓ ελφο νξγαληζκνχ θαηά ηξφπν απιφ, άκεζν θαη ζπκβαηφ. Ζ ρξήζε ησλ
πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ παξάιιεια κε ηε ρξήζε ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ δχλαηαη λα
ζπκβάιιεη ζε κηα αληηθεηκεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπο. Δληνχηνηο, ε
δηαδηθαζία είλαη πηζαλφ λα απνβεί ρξνλνβφξα θαη ελδερνκέλσο δαπαλεξή, εθηφο αλ νη
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ήδε ζε ρξεζηκνπνηήζηκε κνξθή θαη ηα ζηνηρεία είλαη
αμηφπηζηα, γεγνλφο ην νπνίν δε ζπλαληάηαη ζπρλά ζηα αξρηθά ζηάδηα εθαξκνγήο ελφο ΠΓ.
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ πξνηχπνπ ISO 14031 είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελαιιαθηηθή
ιχζε ζε έλα επίζεκν ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Χο εθ ηνχηνπ, γηα κεγάινπο
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νξγαληζκνχο κε ζχλζεηα δεδνκέλα θαη πνιχπινθεο απαηηήζεηο ηεθκεξίσζεο θαη
επηθνηλσλίαο, ε χπαξμε θάπνηαο επίζεκεο πξνζέγγηζεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο είλαη
απαξαίηεηε ψζηε λα επηηξέςεη ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο λα
ιεηηνπξγήζεη θαηά αμηφπηζην θαη ζπλεπέο ηξφπν. Οη νξγαληζκνί ζπρλά αλαγθάδνληαη λα
πξνζιάβνπλ αξκφδηνπο ππαιιήινπο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ
απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ θαη ε ππνβνιή πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο ζα δηεθπεξαησζνχλ
ηθαλνπνηεηηθά. Με απηή ηελ πξνζέγγηζε, νη πξνζπάζεηεο ησλ νξγαληζκψλ ζηξέθνληαη πιένλ
ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Χζηφζν, ν έιεγρνο ζα πξέπεη λα
αζθεζεί πέξα απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε ζπιινγή, ηελ
αλάιπζε θαη ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ζε έλαλ κεγάιν θαη πνιχπινθν νξγαληζκφ.
ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξφηεξσλ θαη ιηγφηεξν ζχλζεησλ νξγαληζκψλ, ππάξρεη κηα κεησκέλε
απαίηεζε ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο ISO 14031 απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία ελφο ΠΓ. ε
απηφ ην πιαίζην, ε ρξήζε ηνπ ISO 14031 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κηα ελαιιαθηηθή
ιχζε παξά ν γεγνλφο φηη ε πίεζε ηεο αγνξάο κπνξεί λα κελ ηελ θαζηζηά σο κηα εκπνξηθά
βηψζηκε ελαιιαθηηθή ιχζε.
Ζ κέζνδνο ηεο ΑΠΔ, θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ απνηειεί κηα
ηδηαηηέξσο ρξήζηκε ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία κπνξεί επηηπρψο λα ελζσκαησζεί ζηα
ππάξρνληα ΠΓ, θαζψο έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κπνξεί λα
απνδεηρηεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα ζπκβαιιφκελα κέξε.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνηχπνπ ISO 14031 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζεηξάο
14000 θαη εηδηθφηεξα ηνπ πξνηχπνπ ISO 14001, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ΑΠΔ γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ επίζεκσλ ΠΓ δχλαηαη λα πξνζθέξεη κέγηζηε αμία. Δληνχηνηο,
θάηη ηέηνην δελ απνθιείεη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ ISO 14031 θαη ζε άιια δεηήκαηα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, είηε σο κέξνο ελφο πην επίζεκνπ ΠΓ, είηε σο κηα απηφλνκε
ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε. Απηή ε πεξίπησζε ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο,
νη νπνίεο ρξεηάδνληαη έλαλ απνηειεζκαηηθφ θαη νηθνλνκηθψο απνδνηηθφ ηξφπν γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο επίδνζεο (Kuhre, 1998).
Ζ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ISO 14031 είλαη αθφκε ζε πξσηαξρηθφ ζηάδην θαη ε
αιεζηλή αμία θαη ρξεζηκφηεηα ηνπ πξνηχπνπ ζα απνθαιπθζεί κφλν κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ
θαη ηεο επξχηεξεο ρξήζεο ηνπ. Σα αξρηθά νθέιε ηα νπνία αλαγλσξίζηεθαλ παξαπάλσ, φπσο
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ε απνηειεζκαηηθφηεξε εζηίαζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, ε ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο
θαη ε πνξεία πξνο ηε ζπλερή βειηίσζε, δελ απνηεινχλ ηα κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα ηεο
πξνζέγγηζεο ηνπ ISO 14031. Χζηφζν, ην πξφηππν αμίδεη λα εθαξκνζηεί θαη λα πηνζεηεζεί
θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ ηήξεζε απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηεο ππφζρεζεο γηα βειηησκέλε
πεξηβαιινληηθή επίδνζε θαη κείσζε ησλ επηδξάζεσλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ.
Παξάιιεια κε ην πξφηππν ISO 14031, κία ηερληθή έθζεζε – ην πξφηππν ISO 14032 αλαπηχρζεθε θαη δεκνζηεχζεθε ηα λα ππνζηεξίμεη ην πξφηππν ISO 14031 θαη ην νπνίν
πεξηγξάθεη παξαδείγκαηα ησλ εθαξκνγψλ ηεο ΑΠΔ αλά ηνλ θφζκν. Απηά ηα παξαδείγκαηα
δείρλνπλ εκθαλψο ην επξχ θάζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ΑΠΔ φζνλ αθνξά ην
κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ηεο γεσγξαθηθήο
ζέζεο. Καηά έλαλ ελδηαθέξνληα ηξφπν, κφλν ηέζζεξηο απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν είραλ πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
Παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ην νπνίν ζα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα
ιάβνπλ ηελ επηζπκεηή πηζηνπνίεζε θαηά ISO 14001, πνιιέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ
ηελ ΑΠΔ είηε σο πξψην βήκα πξνο ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ΠΓ, είηε σο έλα απηφλνκν
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη αμηνιφγεζεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηελ ΑΠΔ σο απηφλνκν ζχζηεκα
είλαη ηδηαηηέξσο ειθπζηηθή γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ έλα γξήγνξν θαη
απνηειεζκαηηθφ κέζν ψζηε λα αξρίζνπλ ηελ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπο θαη ην ζρεδηαζκφ
ησλ βειηηψζεσλ ρσξίο λα ηεικαηψλνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο. Αξθεηνί είλαη
ηέινο νη νξγαληζκνί νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ΑΠΔ σο αθεηεξία θαη κέζν γηα ηελ
εθαξκνγή ελφο επηθπξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Ζ ΑΠΔ ζηα
επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ζεκαληηθφηαην ξφιν θαζψο νη
επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ πιένλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζε
κηα επξχηεξα βαζηζκέλε κέηξεζε κε ζθνπφ ηελ αεηθφξν θαη βηψζηκε αλάπηπμε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΓΔΗΚΣΩΝ ΣΟΤ
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ

7.1. Δηζαγσγή
Τπελζπκίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 14001, σο πεξηβαιινληηθή πιεπξά λνείηαη
θάζε ζηνηρείν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ελφο νξγαληζκνχ, ην νπνίν
κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηβάιινλ, ελψ ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή πιεπξά είλαη
απηή πνπ έρεη ή κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή επίδνζε.
Γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξρηθψλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ιήθζεθαλ
ππφςε θαη κειεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο φζνλ αθνξά ην πιήξεο θάζκα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη πξντφλησλ ηεο βηνκεραλίαο, ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο
ηηο νπνίεο απηή κπνξεί λα ειέγμεη θαη πάλσ ζηηο νπνίεο αλακέλεηαη θη κπνξεί λα έρεη
επηξξνή, ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηελ γεληθή επηρεηξεζηαθή θαη ιεηηνπξγηθή
ζηξαηεγηθή ηεο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο, ηελ θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη, θπζηθά, ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην πξφηππν ISO 14031.
Σν ζχλνιν ησλ δεηθηψλ δηακνξθψζεθε θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε απηνί λα απεηθνλίδνπλ ζε
θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηεο βηνκεραλίαο θαη λα επηζεκαίλνπλ ηηο
πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.
Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο πξνζπάζεηα γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δεηθηψλ ψζηε απηνί λα είλαη
θαηαλνεηνί απφ φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πειάηεο θαη ρξήζηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ηαπηφρξνλα ζηηο
πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο φισλ ησλ θνξέσλ ζε αηνκηθφ, ηνπηθφ ή εζληθφ επίπεδν.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε δηαρσξηζκφο θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεηθηψλ, ζε
δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο δείθηεο ηνπο ξχπνπο, ηα απφβιεηα, ηνπο πφξνπο ηεο βηνκεραλίαο,
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ηηο ελέξγεηεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ θαη
ηηο ελέξγεηεο βειηίσζεο πνπ ζρεδηάδνληαη ή νθείινπλ λα ζρεδηαζηνχλ απφ ηελ εηαηξεία γηα
θαηάδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ εζηίαζε ζηηο
δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο επίδνζεο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δηεξγαζηψλ
θαη πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ πνπ ρξίδνπλ πξνζνρήο θαη βειηίσζεο, θαζψο θαη ηνλ
εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ φπνπ ε εηαηξεία εκθαλίδεη ηα επηζπκεηά επίπεδα πεξηβαιινληηθήο
επίδνζεο θαη νη νπνίεο απνηεινχλ ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά ηε
ράξαμε πεξηβαιινληηθήο ζηξαηεγηθήο. Παξάιιεια κε ηνπο δείθηεο παξαζέηνληαη νη κνλάδεο
κέηξεζεο θάζε δείθηε.

7.2. Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηηο Αέξηεο Δθπνκπέο ηεο βηνκεραλίαο
Οη βαζηθέο δηεξγαζίεο παξαγσγήο αέξησλ εθπνκπψλ είλαη: ε ιεηηνπξγά ηνπ αηκνιέβεηα
(ηέθξα ,θαπλφο) θαη ε ρξήζε νρεκάησλ (θαπζαέξηα).

1. Πνζφηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CΟ2) εηεζίσο ή αλά κνλάδα πξντφληνο.
Πξνηεηλφκελνο δείθηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εθπεκπφκελνπ CΟ2 είλαη ε «Πνζφηεηα
ηνπ παξαγφκελνπ CΟ2, εηεζίσο ή / θαη αλά κνλάδα πξντφληνο» θαη νη αληίζηνηρεο κνλάδεο
ηνπ δείθηε είλαη «103 ηφλνη CΟ2 /έηνο», «ηφλνη CΟ2/κήλα» θαη «Κg CO2 / ηφλν πξντφληνο»,
αλάινγα κε ην αλ ε βηνκεραλία επηζπκεί ηελ εηήζηα ή κεληαία θαηαγξαθή θαη θαηακέηξεζε
ηνπ CΟ2 ή ηελ πνζφηεηα CΟ2 αλά ηφλν παξαγφκελνπ πξντφληνο, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε
επηβάξπλζε

απφ

θάζε

γξακκή

παξαγσγήο

μερσξηζηά

θαη

λα

ιακβάλνληαη

απνηειεζκαηηθφηεξα δηνξζσηηθά κέηξα. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζα βνεζήζεη ηελ βηνκεραλία λα ειέγρεη θαη λα θηιηξάξεη ηηο εθπνκπέο
ηνπ

2. Πνζφηεηα νμεηδίσλ αδψηνπ (ΝΟx) εηεζίσο ή αλά κνλάδα πξντφληνο.
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο επηιέρηεθε κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο βηνκεραλίαο γηα ηε κείσζε
ησλ αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ φμπλζε ηνπ αέξα θαη σο κνλάδεο ηνπ δείθηε πξνηείλνληαη νη
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«103 ηφλνη ΝΟx / έηνο», «ηφλνη ΝΟx/κήλα» θαη ηα «Κg ΝΟx /ηφλν πξντφληνο» γηα ηελ
εηήζηα ή κεληαία θαηαγξαθή θαη θαηακέηξεζε ηνπ ΝΟx ή ηελ θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο
ΝΟx αλά ηφλν παξαγνκέλνπ πξντφληνο.

3. Πνζφηεηα νμεηδίσλ ζείνπ (SΟx) εηεζίσο ή αλά κνλάδα πξντφληνο.
ην ίδην πιαίζην κε ηνλ πξνεγνχκελν δείθηε θαη βάζεη ηεο ίδηαο πνιηηηθήο ηεο βηνκεραλίαο
φζνλ αθνξά ηε κείσζε ησλ αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ φμπλζε ηνπ αέξα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε
επηινγή ηνπ δείθηε «Πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ SΟx εηεζίσο ή αλά κνλάδα πξντφληνο» κε
κνλάδεο «103 ηφλνη SΟx/έηνο», «ηφλνη SΟx/κήλα» θαη «Κg SΟx/ηφλν πξντφληνο».
Ζ παξαγσγή ησλ αεξίσλ ΝΟx θαη SΟx πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο δηεξγαζίεο ζεξκηθήο
επεμεξγαζίαο ζηνπο αηκνιέβεηεο ηεο κνλάδαο, ελψ ζεκεηψλεηαη φηη ην θαχζηκν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη, ν θινηφο ηνπ ξπδηνχ, είλαη κηθξήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν. Ζ
παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ (παξαγφκελν ΝΟx θαη SΟx) ζα ζπκβάιιεη
ζηελ απνηειεζκαηηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο
αηκφζθαηξαο ζηελ πεξηνρή.

4. Πνζφηεηα αηζάιεο εηεζίσο ή αλά κνλάδα πξντφληνο.
Πξνηεηλφκελεο κνλάδεο γηα ην δείθηε «Πνζφηεηα αηζάιεο εηεζίσο ή αλά κνλάδα πξντφληνο»
3

3

είλαη νη «10 ηφλνη αηζάιεο / έηνο», «Kg αηζάιεο /ηφλν πξντφληνο» θαη «mg αηζάιεο / m »,
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο αηζάιεο αλά ρξνληθή πεξίνδν, αλά ηκήκα
παξαγσγήο θαη αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζε ζηνλ αέξα γηα επθνιφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ
πηζαλψλ πξνβιεκάησλ απφ ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ θαη επθνιφηεξε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ
-ρξνληθά θαη ηκεκαηηθά- φζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε.

5. Πνζφηεηα αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ εηεζίσο ή αλά κνλάδα πξντφληνο.
Χο κνλάδα ηνπ δείθηε «Πνζφηεηα ζηεξεψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ» πξνηείλεηαη ε
κέηξεζε ησλ «mg ζηεξεψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ /m3», θαζψο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο
ζπγθέληξσζεο ησλ SS πξαγκαηνπνηείηαη ζην θεληξηθφ ιεβεηνζηάζην, ελψ ε ηηκή ησλ
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αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ είλαη απνηέιεζκα φισλ αεξίσλ πνπ εμέξρνληαη απφ ηηο εμφδνπο
ησλ απαγσγψλ αεξίσλ. Ζ κέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζα
ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ ζηεξεψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ, θαζψο ζε
πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ απνθιίζεηο απφ ηα επηζπκεηά φξηα ζπγθέληξσζεο,
ελεξγνπνηείηαη απφ ηε βηνκεραλία ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία θαη νη αλάινγεο απαηηνχκελεο
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.

6. Πνζφηεηα ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CΟ).
ηα πιαίζηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΗSΟ 14001 απφ ηε βηνκεραλία θαη ηεο
βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο επίδνζεο, άκεζν ζηφρν απνηειεί ε κείσζε ησλ
θαπζαεξίσλ απφ ηνλ .ζηφιν ησλ νρεκάησλ θαη ε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ
ζηφινπ κε λέα, θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ νρήκαηα. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ
δείθηε «Πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ CΟ» κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ «Κg CΟ /
100 Κm», γηα ηελ επθνιφηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ θαζψο νη πνζφηεηεο ησλ ξχπσλ
θαηαγξάθνληαη ζηηο θάξηεο θαπζαεξίσλ ησλ νρεκάησλ.

7. Πνζφηεηα νμεηδίσλ αδψηνπ (ΝΟx) απφ ηε ρξήζε νρεκάησλ.
Σα νμείδηα ηνπ αδψηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο αέξηνπο ξππαληέο απφ ηα θαπζαέξηα ηνπ
ζηφινπ ηεο εηαηξείαο θαη ε πξνηεηλφκελε κνλάδα κέηξεζεο είλαη ηα «Κg ησλ νμεηδίσλ ηνπ
αδψηνπ / 100 Κm», σο άζξνηζκα ηεο πνζφηεηαο ησλ εθπεκπφκελσλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ
απφ ην ζχλνιν ησλ νρεκάησλ.

8. Πνζφηεηα νμεηδίσλ ζείνπ (SΟx) απφ ηε ρξήζε νρεκάησλ
Οκνίσο κε ηα παξαγφκελα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε
«πνζφηεηα παξαγφκελσλ νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ», ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ «Κg νμεηδίσλ
ηνπ ζείνπ /100 Κm».
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9. Πνζφηεηα παξαγφκελσλ ΡΜ.
Ο δείθηεο ηεο «πνζφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ ΡΜ» πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο
κεγάινπ πνζνζηνχ θαηαλάισζεο απιήο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο απφ ην ζχλνιν ηνπ
ζηφινπ, θαηλφκελν πνπ ε βηνκεραλία πξνηίζεηαη λα κεηψζεη δξαζηηθά θαη λα εμαιείςεη ζην
άκεζν κέιινλ. Ζ κέηξεζε ηνπ δείθηε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πνζφηεηαο «Κg
ΡΜ / 100 Κm».
εκεηψλεηαη φηη φια ηα νρήκαηα ηεο εηαηξείαο ππφθεηληαη ζε πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν ζηα
Κ.Σ.Δ.Ο θαη πηζηνπνηνχληαη απφ εμσηεξηθή εηαηξεία αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Παξάιιεια, εθηφο ηνπ Γειηίν» Σερληθνχ Διέγρνπ ηα νρήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη
εθνδηαζκέλα κε Κάξηα Διέγρνπ Καπζαεξίσλ γηα δηεπθφιπλζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ
παξαπάλσ δεηθηψλ θαη ηεο έγθαηξεο ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.

7.3 . Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηα ηεξεά Απφβιεηα ηεο βηνκεραλίαο
10. Πνζφηεηα θζαξκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη απνξξίκκαηα απφ ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
βηνκεραλίαο.
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ πνζφηεηεο απφ θζαξκέλν ή άρξεζην Ζ/Μ εμνπιηζκφ ή
νρήκαηα,

φπσο

ιάζηηρα,

ζίδεξα,

θαιψδηα,

νρήκαηα.

Δπίζεο

αλαιψζηκα

πνπ

απνξξίπηνληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο απηήο. Οη παξαθάησ δείθηεο αλήθνπλ ζηνπο
πνζνηηθνχο δείθηεο ιεηηνπξγηθήο επίδνζεο. (ΓΛΔ).


Διαζηηθά: «Κg ειαζηηθψλ /κήλα».



ίδεξα: «Κg ζίδεξσλ /κήλα».



Ορήκαηα «Σn νρεκάησλ /έηνο».



Λνηπφο Ζ/Μ εμνπιηζκφο: «Κg Ζ/Μ πιηθψλ /κήλα».



Υαξηί: «Κg ραξηηνχ γξαθείνπ /κήλα».



Toners: «Κg toners /κήλα».
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11. Πνζφηεηα ηέθξαο θαη μέλσλ ζσκάησλ (θχιια, θιαδηά θιπ.)
Ζ ηέθξα ζπιιέγεηαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ελψ ηα μέλα ζψκαηα
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο,
ιφγσ ησλ κηθξψλ πνζνηήησλ, ηα απνξξίκκαηα απηά ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο ηνπ
εξγνζηαζίνπ φπνπ θαη απνζπληίζεληαη. Μνλάδεο κέηξεζεο είλαη : «(Κg) ηέθξαο / κήλα» θαη
«Κg μέλσλ ζσκάησλ/ κήλα».

12. Πνζφηεηα απνξξηκκάησλ απφ πιηθά ζπζθεπαζίαο.
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ζηεξεά απνξξίκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ζπζθεπαζία
ησλ ρπκψλ. ην θάζκα ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ πνπ απνηειεί
έλαλ απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ηεο
«πνζφηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηελ ζπζθεπαζία ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ». Γηα ην
ζθνπφ απηφ, ε εηαηξεία νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηα επίπεδα ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ
ηηο

ζπζθεπαζίεο

ησλ

ρπκψλ

κέζσ

ησλ

επηκέξνπο

δεηθηψλ:

«Κg

ράξηηλσλ

ζπζθεπαζηψλ/κήλα», «Κg πιαζηηθψλ θαπαθηψλ / κήλα» θιπ. Χο κνλάδα αλαθνξάο
επηιέρζεθε ν έλαο κήλαο, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα ηπρφλ
παξεθθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο βηνκεραλίαο αιιά θαη γηα δηεπθφιπλζε παξαθνινχζεζεο
ηεο πνξείαο ηεο φζνλ αθνξά ηελ νξζή δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ.

7.4.

Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηα Τγξά Απφβιεηα ηεο βηνκεραλίαο

13. Πνζφηεηα πγξψλ απνβιήησλ απφ ηηο δηεξγαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ
παξαγσγήο θαη εμνπιηζκνχ.
Γηα ηνλ επηζηάκελν έιεγρν ηεο «πνζφηεηαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ απφ ηηο δηεξγαζίεο
θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ παξαγσγήο θαη εμνπιηζκνχ» πξνηείλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ «m3
ιπκάησλ / ήκεξα ή κήλα». Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απνηειεί δείθηε ιεηηνπξγηθήο επίδνζεο
(ΓΛΔ) ζε επίπεδν πεξηνρψλ, θαζψο αθνξά ην ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηα φξγαλα
παξαθνινχζεζεο γηα θάζε εμεηαδφκελν ηκήκα, ελψ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο κεραληζκφο
εζσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ βηνκεραλία.
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14. Πνζφηεηα δηαξξνψλ ιαδηνχ απφ ζπληήξεζε Ζ/Μ εμνπιηζκνχ θαη νρεκάησλ.
Πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο εηαηξείαο απνηειεί ν πεξηνξηζκφο ησλ δηαξξνψλ θαη ε κείσζε ηεο
πνζφηεηαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ δηαρένληαη ζην έδαθνο. Γηάρπζε θαη δηαξξνή πγξψλ
απνβιήησλ ζπρλά θαηά ηε ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ
νρεκάησλ ηεο βηνκεραλίαο. ηελ πεξίπησζε' απηή ηα πγξά απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη
ιάδηα θαη ιηπαληηθά. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ φζνλ αθνξά ηε δηαξξνή ιαδηψλ, ε
νξίδεηαη ν δείθηεο «Κg δηαξξνψλ ιαδηνχ/ έηνο». Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλήθεη ζηελ
θαηεγνξία ησλ πνζνηηθψλ δεηθηψλ ιεηηνπξγηθήο επίδνζε, θαζψο πξφθεηηαη γηα θπζηθέο
κεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα αλά ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα.

15. Πνζφηεηα

δηαξξνψλ

ιηπαληηθψλ

απφ

ζπληήξεζε

Ζ/Μ

εμνπιηζκνχ

θαη

νρεκάησλ.
πσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, θαηά ηε ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
θαη ησλ νρεκάησλ ηεο βηνκεραλίαο πξνθχπηνπλ σο πγξά απφβιεηα ζεκαληηθέο πνζφηεηεο
ιηπαληηθψλ. Γηα ηνλ έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ησλ δηαξξνψλ θαη ηεο δηάρπζεο "ιηπαληηθψλ,
πξνηείλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ κε βάζε ηα «Κg δηαξξνψλ
ιηπαληηθψλ / έηνο». Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, ε βηνκεραλία ζα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη ηελ
πνξεία ησλ δηαξξνψλ δηαρξνληθά θαη λα επεκβαίλεη ζε πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηα
επηηξεπφκελα επίπεδα δηαξξνψλ. Ο δείθηεο «Πνζφηεηα δηαξξνψλ ιηπαληηθψλ απφ ηε
ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ θαη ησλ νρεκάησλ» αλήθεη επίζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ
πνζνηηθψλ ΓΛΔ.

16. Πνζφηεηα πγξψλ απνβιήησλ απφ επηζηξνθέο αθαηάιιεισλ ρπκψλ εηεζίσο
Τγξά απφβιεηα ζηε βηνκεραλία ζεκεηψλνληαη επηπξνζζέησο απφ επηζηξνθέο ρπκψλ. Ο
ρπκφο ησλ επηζηξνθψλ πνπ θξίλεηαη θαηάιιεινο, έπεηηα απφ ειέγρνπο, επηζηξέθεη ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ελψ νξηζκέλε πνζφηεηα πσιείηαη σο δσνηξνθή. ηελ πεξίπησζε
πνπ ε ζχζηαζε ηνπ ρπκνχ θξηζεί αθαηάιιειε γηα νπνηαδήπνηε αμηνπνίεζε ηφηε απηφ
απνξξίπηεηαη ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν.
Ζ εηαηξεία έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ άκεζε κείσζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη γηα ην ζθνπφ
απηφ πξνηείλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηάο ηνπο κε βάζε ηα «Κg επηζηξνθψλ
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αθαηάιιεινπ ρπκνχ/ έηνο», γηα ηε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δηάζηαζεο θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ αλάινγσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην. Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπλνιηθώλ ΔΛΕ.

17. Πνζφηεηα ρπκνχ θαη λεξνχ κε θαηάινηπα
ην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο έρεη θαηαγξαθεί δηάρπζε λεξνχ κε θαηάινηπα απφ ηε ρξήζε ηνπ
ιέβεηα θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (δηαξξνή απφ
κεραλήκαηα) φπσο θαη δηαξξνή ρπκνχ. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ,
πξνηείλεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ «Κg δηαξξνήο λεξνχ- ρπκνχ κε θαηάινηπα/ έηνο» ψζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαρξνληθή ζχγθξηζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο
πνξείαο ηεο εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο
αλήθεη ζηνπο πνζνηηθνχο δείθηεο ιεηηνπξγηθήο επίδνζεο ΓΛΔ.

18.

Μέζνο φξνο ζχζηαζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν

(ΒΟD).
Σν βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (ΒΟD) αλήθεη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο βηνκεραλίαο απνηειεί ε
κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ ησλ πγξψλ απνβιήησλ κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ
ηνπ ΒΟD, φπσο νξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο «mg ΒΟD /lt»,
πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη επηζηακέλσο θαη νπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηα επηηξεπηά φξηα
νθείιεη λα αληηκεησπίδεηαη άκεζα. εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο
απνηειεί έλαλ πνζνηηθφ δείθηε ιεηηνπξγηθήο επίδνζεο.

19. Μέζνο φξνο ζχζηαζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε ρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν
(COD).
Ζ βηνκεραλία νθείιεη λα ειέγρεη ηνλ «κέζν φξν ζχζηαζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε COD»
αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε ρξήζε ηεο πνζφηεηαο «mg COD / lt» σο κνλάδα
κέηξεζεο. Γεδνκέλσλ ησλ θπζηθψλ κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ
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παξαθνινχζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, απηφο αλήθεη ζηνπο ιεγφκελνπο πνζνηηθνχο
ΓΛΔ.

20. Μέζνο φξνο ζχζηαζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε pΖ.
Ζ βηνκεραλία κεξηκλά γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ pΖ ζε ηηκέο κεηαμχ 6-9 κε απψηεξν ζθνπφ ηε
κείσζε ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ ζηα πγξά απφβιεηα. Δπνκέλσο, ν ηαθηηθφο πξνζδηνξηζκφο
ηνπ «κέζνπ φξνπ ζχζηαζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε pΖ» κέζσ ηεο κέηξεζεο ηνπ «pΖ»,
εγγπάηαη ηελ επηηπρή εθπιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ θαη ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε
ηεο εηαηξείαο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Καζψο ν δείθηεο ιακβάλεηαη άκεζα απφ ηελ
αλάιπζε εηζξνψλ-εθξνψλ θαη κπνξεί λα κεηξήζεη θαη λα απεηθνλίζεη ηελ πεξηβαιινληηθή
επίδνζε ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν, ζπλεπάγεηαη φηη πξφθεηηαη
γηα έλαλ ΓΛΔ.

21. Μέζνο φξνο ζχζηαζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε ζηεξεά ζσκαηίδηα.
Σα ζηεξεά αησξνχκελα ζσκαηίδηα (SS) πεξηέρνληαη ζηα ζπζηαηηθά ησλ πγξψλ απνβιήησλ,
επηβαξχλνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ πνπ ηα ραξαθηεξίδεη. Σν ζπγθεθξηκέλν
είδνο νξγαληθνχ θνξηίνπ απνηειεί παξάκεηξν παξαθνινχζεζεο θαη ηαθηηθήο θαηαγξαθήο
απφ ηε βηνκεραλία, θαζψο ζηφρν γηα απηήλ απνηειεί ν έιεγρνο ησλ ζηεξεψλ αησξνχκελσλ
ζσκαηηδίσλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπο, "ζχκθσλα πάληνηε κε ηα λνκνζεηηθά φξηα. Χο κνλάδα
ηνπ δείθηε «Μέζνο φξνο ζχζηαζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε ζηεξεά ζσκαηίδηα»
πξνηείλεηαη ε κέηξεζε ησλ «ηε§ ζηεξεψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ / lt». Ο πξνηεηλφκελνο
δείθηεο αλήθεη ζηνπο πνζνηηθνχο δείθηεο ιεηηνπξγηθήο επίδνζεο ιφγσ ησλ θπζηθψλ
κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ηνπ.

7.5. Γείθηεο πνπ αθνξνχλ Υεκηθά θαη Δπηθίλδπλα Απφβιεηα ηεο βηνκεραλίαο
22. Πνζνζηφ νξζήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ θσζθίλεο.
Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ είλαη θαη ε νξζή δηαρείξηζε ησλ
ζπζθεπαζηψλ θσζθίλεο θαζψο θαη

ε δηάζεζε ηνπο θαηά πνζνζηφ 100% ζε

εμνπζηνδνηεκέλνπο εμσηεξηθνχο θνξείο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε βηνκεραλία νθείιεη λα
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παξαθνινπζεί ηνλ δείθηε «Πνζφηεηα ησλ ζπζθεπαζηψλ θσζθίλεο πνπ δηαηίζεληαη ζε
εμνπζηνδνηεκέλνπο

θνξείο»,

κέζσ

ηνπ

πξνζδηνξηζκνχ

ηνπ

πνζνζηνχ:

«%

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζθεπαζηψλ θσζθίλεο πνπ δηαηίζεληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο θνξείο
/κήλα» θαη «Kg θσζθίλεο / Kg πξντφληνο». Ο πξψηνο αλήθεη ζηνπο πνζνζηηαίνπο ΓΛΔ. Ο
έιεγρνο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο, ελψ θαηαδεηθλχεη ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκκφξθσζε ηεο βηνκεραλίαο θαζψο θαη
ηε δέζκεπζε ηεο ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο.

23. Πνζνζηφ νξζήο δηαρείξηζεο ζθεπαζκάησλ ςεθαζκψλ απνζηείξσζεο.
κνηα νξίδεηαη θαη ν δείθηεο «Πνζφηεηα ησλ ζθεπαζκάησλ ςεθαζκψλ απνζηείξσζεο πνπ
δηαηίζεληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο θνξείο», κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ: «%
ρξεζηκνπνηνχκελσλ

ζθεπαζκάησλ

ςεθαζκψλ

απνζηείξσζεο

πνπ

δηαηίζεληαη

ζε

εμνπζηνδνηεκέλνπο θνξείο / κήλα». Αλήθεη ηνπο πνζνζηηαίνπο δείθηεο ιεηηνπξγηθήο
επίδνζεο.

24. Πνζνζηφ νξζήο δηαρείξηζεο ρξεζηκνπνηνχκελσλ κπαηαξηψλ.
Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο βηνκεραλίαο πεξηιακβάλεη ηελ 100% νξζή δηαρείξηζε ησλ
ρξεζηκνπνηεκέλσλ κπαηαξηψλ, νη νπνίεο επηζηξέθνληαη ζηνλ αληίζηνηρν πξνκεζεπηή ή
δίλνληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα δηαρείξηζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη ε
αλεμέιεγθηε ηνπνζέηεζε θαη απνζήθεπζε ησλ παιηψλ κπαηαξηψλ ζηνπο ρψξνπο ηεο
βηνκεραλίαο θαη ε δεκηνπξγία δηαξξνψλ θαη δηάρπζεο ηνμηθψλ ζην έδαθνο. Χο κνλάδα
κέηξεζεο ηνπ δείθηε «Πνζφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ κπαηαξηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε
εμνπζηνδνηεκέλνπο θνξείο δηαρείξηζεο ή επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο» πξνηείλεηαη ην
πνζνζηφ «% ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ κπαηαξηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο
θνξείο ή επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο / κήλα» γηα ηνλ εχθνιν πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο
ηνπ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αλάινγσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην.
Πξφθεηηαη, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, γηα έλα πνζνζηηαίν ΓΛΔ, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ην
πνζνζηφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ ηνπ ππνζπλφινπ ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
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25. Πνζνζηφ νξζήο δηαρείξηζεο ρξεζηκνπνηνχκελσλ νξπθηειαίσλ.
Βάζε ηα παξαπάλσ, ε εηαηξεία νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηνλ δείθηε «Πνζφηεηα ησλ
ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ πνπ δηαηίζεληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο θνξείο» κέζσ ηνπ
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ «% ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ πνπ δηαηίζεληαη ζε
εμνπζηνδνηεκέλνπο θνξείο / κήλα». Ο δείθηεο αλήθεη ζηνπο πνζνζηηαίνπο δείθηεο
ιεηηνπξγηθήο επίδνζεο.

26. Πνζνζηφ νξζήο δηαρείξηζεο εηδηθψλ απνβιήησλ.
πσο πξναλαθέξζεθε, ε βηνκεραλία έρεη σο ζηφρν, πέξα απφ ηελ απφξξηςε ζε εγθεθξηκέλεο
ρσκαηεξέο, ηελ θαχζε θαη πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ εηδηθψλ ή ηνμηθψλ απνβιήησλ φηαλ απηά
δελ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή δε δηαηίζεληαη ζε θάπνηνλ εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα
δηαρείξηζεο. Απαηηείηαη ινηπφλ ε ζπλερήο θαηακέηξεζε ησλ «Kg ησλ εηδηθψλ απνβιήησλ
πνπ αλαθπθιψλνληαη, θαίγνληαη ή νδεγνχληαη ζε ηαθή / έηνο» θαζψο θαη ηνπ «% πνζνζηνχ
ησλ εηδηθψλ απνβιήησλ πνπ αλαθπθιψλνληαη, θαίγνληαη ή νδεγνχληαη ζε πγεηνλνκηθή
ηαθή». Με ηε βνήζεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνλάδσλ είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηνπ
δείθηε, ηφζν ζε ζπγθεθξηκέλα φζν θαη ζε γεληθφηεξα ρξνληθά πιαίζηα. Ο δείθηεο «πνζφηεηα
εηδηθψλ απνβιήησλ πνπ αλαθπθιψλνληαη, θαίγνληαη ή νδεγνχληαη ζε ηαθή» απνηειεί
ηαπηφρξνλα έλαλ πνζνηηθφ αιιά θαη έλα πνζνζηηαίν (ΓΛΔ) ιφγσ ησλ θπζηθψλ κεηξήζεσλ
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δηάζηαζεο ηνπ ππνζπλφινπ ησλ εηδηθψλ απνβιήησλ, αληίζηνηρα.

27. Πνζνζηφ νξζήο δηαρείξηζεο βηνινγηθψλ απνβιήησλ.
Ζ βηνκεραλία έρεη σο ζηφρν θαη γη' απηφ ην είδνο απνβιήηνπ, πέξα απφ ηελ απφξξηςε ζε
εγθεθξηκέλεο ρσκαηεξέο, ηελ θαχζε θαη πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ φηαλ
απηά δελ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή δε δηαηίζεληαη ζε θάπνηνλ εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα
δηαρείξηζεο. Απαηηείηαη ινηπφλ ε ζπλερήο θαηακέηξεζε ησλ «kg ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ
πνπ αλαθπθιψλνληαη, θαίγνληαη ή νδεγνχληαη ζε ηαθή / έηνο», «% πνζνζηνχ ησλ
βηνινγηθψλ απνβιήησλ πνπ αλαθπθιψλνληαη, θαίγνληαη ή νδεγνχληαη ζε πγεηνλνκηθή ηαθή»
θαη «Σεκάρηα κηθξνβηνινγηθνχ ππνζηξψκαηνο πνπ απνζηεηξψλνληαη θαη απνξξίπηνληαη» .
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Με ηε βνήζεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνλάδσλ είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηνπ δείθηε,
ηφζν ζε ζπγθεθξηκέλα φζν θαη ζε γεληθφηεξα ρξνληθά πιαίζηα.

7.6.

Γείθηεο πνπ αθνξνχλ Βηνινγηθφ Καζαξηζκφ ηεο βηνκεραλίαο

28. Πνζφηεηα ηιχνο κεληαίνο
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ε ηιχο δηέξρεηαη απφ δεμακελή ρψλεπζεο θαη
πάρπλζεο ηιχνο θαη ζηε ζπλέρεηα αθπδαηψλεηαη ζε ηαηληνθηιηξφπξεζζα. Ζ αθπδαησκέλε
ιάζπε ρξεζηκνπνηείηαη ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο ή πσιείηαη ζε θηελνηξφθνπο. Δπηπιένλ, ε
εηαηξεία έρεη ρνξεγεζεί κε άδεηα δηαρείξηζεο ηιχνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο
δηαρείξηζεο ηεο επεμεξγαζκέλεο ιάζπεο.
Ζ νξζή δηαρείξηζε ηεο επεμεξγαζκέλεο πνζφηεηαο ηιχνο απφ ηηο δηεξγαζίεο ηνπ βηνινγηθνχ
θαζαξηζκνχ απνηειεί άκεζν ζηφρν ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο θαη επνκέλσο ν έιεγρνο ηνπ
δείθηε «Πνζφηεηα επεμεξγαζκέλεο ηιχνο» θξίλεηαη απαξαίηεηνο θαη πξνηείλεηαη λα
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ πνζνηήησλ «kg ηιχνο πνπ δηαηίζεηαη πξνο δηαρείξηζε / έηνο».

29. Πνζφηεηα λεξνχ πνπ επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζηε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ.
ηε κνλάδα ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ηεο βηνκεραλίαο, ην λεξφ ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθφ
ζχζηεκα θαη αλαθπθιψλεηαη. ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα νξζή δηαρείξηζε ησλ πγξψλ
απνβιήησλ, ζηφρν απνηειεί ε απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ ηνπ βηνινγηθνχ
θαζαξηζκνχ. Πξνηείλεηαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ρξήζε ηνπ δείθηε ηεο «Πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ
πνπ επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζηε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ» κε κέηξεζε ησλ «m

3

3

επαλαρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ / έηνο» θαη ησλ «m επαλαρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ / kg
εηζεξρφκελνπ πξντφληνο» σο κνλάδσλ κέηξεζεο.
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αληαλαθιά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο
εηαηξείαο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη γεληθφηεξα ησλ
ελεξγεηψλ βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο επίδνζεο.
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30. Πνζφηεηα ζετθνχ νμένο αλά κνλάδα εμεξρφκελνπ πξντφληνο απφ ην βηνινγηθφ
θαζαξηζκφ.
Κχξηνο απνδέθηεο ησλ ιπκάησλ ηεο βηνκεραλίαο είλαη ν πνηακφο απνξξνήο, ν νπνίνο
βξίζθεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο εξγνζηαζηαθήο εγθαηάζηαζεο. ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο
πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο γηα ηήξεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ λνκνζεηηθψλ
απαηηήζεσλ φζνλ αθνξά

ηνλ απνδέθηε ηνπ ζπλφινπ ησλ ιπκάησλ, ηδηαίηεξν βάξνο πξέπεη

λα δνζεί ζηελ «πνζφηεηα ηνπ ζετθνχ νμένο αλά κνλάδα εμεξρφκελνπ πξντφληνο απφ ην
βηνινγηθφ θαζαξηζκφ» κε κέηξεζε ησλ «kg ηνπ ζετθνχ νμένο / kg εμεξρφκελνπ πξντφληνο».
Σνλίδεηαη φηη κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ε εηαηξεία ζα
θαηνξζψζεη λα εληαηηθνπνηήζεη θαη λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο γηα βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ απνβιήησλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ.

31. Πνζφηεηα ηξηρισξηνχρνπ ζηδήξνπ αλά κνλάδα εμεξρφκελνπ πξντφληνο απφ ην
βηνινγηθφ θαζαξηζκφ
Με δεδνκέλε ηελ πνιηηηθή αιιά θαη ηελ επηζπκία γηα πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο
πεξηβαιινληηθέο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ πνηακφ απνξξνήο ηνπ ζπλφινπ
ησλ ιπκάησλ, ε βηνκεραλία νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηνλ δείθηε «Πνζφηεηα ηνπ
ηξηρισξηνχρνπ ζηδήξνπ αλά κνλάδα εμεξρφκελνπ πξντφληνο απφ ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ»
κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ «kg ηνπ ηξηρισξηνχρνπ ζηδήξνπ/ kg εμεξρφκελνπ πξντφληνο»,
θαηαδεηθλχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ
απαζρνινχλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία αιιά θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο
επίδνζεο.

32. Πνζφηεηα ληηξηθνχ νμένο αλά κνλάδα εμεξρφκελνπ πξντφληνο απφ ην βηνινγηθφ
θαζαξηζκφ
ην ίδην πιαίζην ηεο απφιπηεο ζπκκφξθσζεο ηεο βηνκεραλίαο κε ηνπο λφκνπο πνπ αθνξνχλ
ηνλ απνδέθηε ησλ ιπκάησλ, ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ησλ πξνζπαζεηψλ γηα
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ απφ ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ κπνξνχλ λα
εμαρζνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δείθηε «Πνζφηεηα ληηξηθνχ νμένο αλά κνλάδα εμεξρφκελνπ
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πξντφληνο απφ ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ» κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ « kg ηνπ ληηξηθνχ
νμένο / kg εμεξρφκελνπ πξντφληνο»,
εκεηψλεηαη φηη φινη νη αλσηέξσ δείθηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ελέξγεηεο βειηίσζεο
αλαθνξηθά κε ηα πγξά ιχκαηα θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο φζνλ
αθνξά ηε ιίκλε απνξξνήο αιιά θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή, αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ
πνζνηηθψλ δεηθηψλ ιεηηνπξγηθήο επίδνζεο (ΓΛΔ) ιφγσ ησλ θπζηθψλ κεηξήζεσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηακέηξεζε ηνπο.

7.7. Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Πφξνπο ηεο βηνκεραλίαο
33. Πνζφηεηα θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Ζ εηαηξεία έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηε δηαθχιαμε ησλ πφξσλ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πνζνηήησλ
ελέξγεηαο θαη ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο φισλ ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο ψζηε λα
ειαρηζηνπνηεζνχλ θαηά ην δπλαηφ νη δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, Γηα ην ιφγν
απηφ ε παξαθνινχζεζε ηεο «πνζφηεηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» θξίλεηαη
επηβεβιεκέλε θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ κνλάδσλ «KWh ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο / Κg παξαγφκελνπ πξντφληνο», «1015 Joules (PJ) ειεθηξηθήο ελέξγεηαο / έηνο·» θαη
«109 Joules (GJ) ειεθηξηθήο ελέξγεηαο / Κg εηζεξρφκελεο A' χιεο». Ο ζπγθεθξηκέλνο
δείθηεο απνηειεί έλαλ Δλεξγεηαθφ θαη Πνζνηηθφ Γείθηε Λεηηνπξγηθήο Δπίδνζεο, θαζψο
θαηαδεηθλχεη ηελ ιεηηνπξγηθή επίδνζε ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξηβαιινληηθή πιεπξά, ελψ ε ρξήζε ηνπ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ ζα ζπκβάιιεη
ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

34. Πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ εμνηθνλνκείηαη απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο.
Ζ βηνκεραλία κεξηκλά γηα ηε βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο θαη ησλ ινηπψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πηνζεηψληαο θαη εθαξκφδνληαο πξνγξάκκαηα δηαθχιαμεο θαη
δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη αιιαγψλ ζην
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη κε κεζφδνπο ζπληήξεζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο
απφδνζεο ησλ κεραλεκάησλ. Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ινηπφλ ηνπ δείθηε «Πνζφηεηα
ελέξγεηαο πνπ εμνηθνλνκείηαη απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ειαρηζηνπνίεζεο
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ελέξγεηαο» ζα δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή επηζθφπεζε ηεο "ρεηηθήο πξνφδνπ ηεο
βηνκεραλίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο δηαθχιαμεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ παξαγσγηθή θαη κε-παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο. Ζ θαηαγξαθή ησλ
ηηκψλ ηνπ πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο κνλάδεο «1015 / Joules (PJ)
ελέξγεηαο πνπ εμνηθνλνκείηαη / έηνο» θαη «109 Joules (GJ) ελέξγεηαο πνπ εμνηθνλνκείηαη / Κg
/ Κg παξαγφκελνπ πξντφληνο», ψζηε λα επηηπγράλεηαη επηπιένλ ε δηαρξνληθή ζχγθξηζε ηνπ
κε ηηο παιαηφηεξεο επηδφζεηο ηεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απνηειεί έλαλ Δλεξγεηαθφ θαη
Πνζνηηθφ Γείθηε Λεηηνπξγηθήο Δπίδνζεο.

Καηαλάισζε Καπζίκσλ απφ ηα Ορήκαηα
35. Μέζνο φξνο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ απφ ηα νρήκαηα.
Σα θαχζηκα θίλεζεο ζηε βηνκεραλία θαη ζπλαληψληαη ππφ ηε κνξθή πεηξειαίνπ θίλεζεο
θαζψο θαη απιήο θαη ακφιπβδεο βελδίλεο. Πξνηεξαηφηεηα θαη άκεζν ζηφρν ηεο εηαηξείαο
απνηειεί ε εμνηθνλφκεζε ησλ θαπζίκσλ κε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ θαη ζηαδηαθή
αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ, ελψ ν ζπγθεθξηκέλνο πεξηβαιινληηθφο ζηφρνο κπνξεί λα
ππνζηεξηρηεί θαη θαζνξηζηεί κε ηε βνήζεηα ηνπ δείθηε «Μέζνο φξνο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ
απφ ηα νρήκαηα» θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ, κέζσ ησλ «KWh ή lt θαπζίκσλ / 100 km».
Σνλίδεηαη φηη ε κνλάδα κέηξεζεο ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο κεηαηξάπεθε απφ Κg ζε kWh κε ηε
βνήζεηα ηεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο, γηα ηελ χπαξμε εληαίαο κνλάδαο φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ο δείθηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Δλεξγεηαθψλ θαη Πνζνηηθψλ
Γεηθηψλ Λεηηνπξγηθήο Δπίδνζεο (ΓΛΔ), ελψ ε παξαθνινχζεζε ηνπ κπνξεί κε ηξφπν απιφ
θαη θαηαλνεηφ ηξφπν λα θαηαδείμεη ηελ ελδερφκελε εμνηθνλφκεζε θαπζίκσλ ζε ζπλάξηεζε
κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο βηνκεραλίαο.

Καηαλάισζε Νεξνχ
36. Μέζνο φξνο θαηαλάισζεο λεξνχ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
Ζ εηαηξεία, ζε πξψηε θάζε, έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη κείσζε ησλ
πνζνηήησλ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηεξγαζίεο παξαγσγήο, θαζψο κεγάιεο
πνζφηεηεο λεξνχ θαηαλαιψλνληαη ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηνλ «Μέζν φξν ηεο θαηαλάισζεο
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λεξνχ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία» κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε:
«m3 λεξνχ /κήλα» θαη «m3 λεξνχ / Κg παξαγφκελνπ πξντφληνο». Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο
αλήθεη ζηνπο Δλεξγεηαθνχο θαη Πνζνηηθνχο Γείθηεο Λεηηνπξγηθήο Δπίδνζεο. Σνλίδεηαη φηη
κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ κε ην παξαγφκελν πξντφλ ζα δηεπθνιπλζεί ν
εληνπηζκφο ησλ θάζεσλ ηεο παξαγσγήο φπνπ παξαηεξνχληαη δηαξξνέο ή βιάβεο,
επηβάιιεηαη ε αληηθαηάζηαζε ή ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ.

37. Μέζνο φξνο θαηαλάισζεο λεξνχ ζηνπο αηκνιέβεηεο.
ην ρψξν ησλ ηξηψλ εγθαηεζηεκέλσλ αηκνιεβεηψλ ρξεζηκνπνηείηαη επηπιένλ λεξφ απφ ηηο
γεσηξήζεηο ηεο βηνκεραλίαο. Ο δείθηεο «Μέζνο φξνο θαηαλάισζεο λεξνχ ζηνπο
αηκνιέβεηεο» κέζσ ηεο κέηξεζεο ησλ «m3 λεξνχ / κήλα», ζα δηεπθνιχλεη ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηεο βηνκεραλίαο φζνλ αθνξά ηε
κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ, ελψ ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ
απφ ηα επηζπκεηά επίπεδα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ είλαη δπλαηή ε ιήςε
ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. Πξφθεηηαη, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, γηα έλα
δείθηε ηεο θαηεγνξίαο ησλ Δλεξγεηαθψλ θαη Πνζνηηθψλ ΓΛΔ.

38. Μέζνο φξνο θαηαλάισζεο λεξνχ γηα πιχζεηο θαη πφηηζκα ζηνπο εμσηεξηθνχο
ρψξνπο.
Πνζφηεηα λεξνχ απφ ην δίθηπν θαη ηηο γεσηξήζεηο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πφηηζκα ησλ
εμσηεξηθψλ

ρψξσλ.

ηελ

πξνζπάζεηα

γηα

απνηειεζκαηηθή

δηαρείξηζε

ησλ

ρξεζηκνπνηνχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ζα πξέπεη λα
ειέγρεηαη ν «Μέζνο φξνο θαηαλάισζεο λεξνχ γηα πιχζεηο θαη πφηηζκα ζηνπο εμσηεξηθνχο
ρψξνπο» θαη λα θαηαγξάθνληαη ηα επίπεδα ησλ «m3 λεξνχ /κήλα». Μέζσ ηεο αμηνιφγεζεο
θαη θαηάηαμεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, ε βηνκεραλία ζα έρεη ηελ
επθαηξία πξνζδηνξηζκνχ ησλ πηζαλψλ βειηηψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε. Ο δείθηεο ππάγεηαη
ζηελ θαηεγνξία ησλ Δλεξγεηαθψλ θαη Πνζνηηθψλ ΓΛΔ.
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39. Μέζνο φξνο θαηαλάισζεο λεξνχ γηα πφζε θαη ρξήζε ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο.
Σν λεξφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην δίθηπν χδξεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα πφζε θαη γηα ρξήζε
ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. Παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα ζρεηηθά κηθξφηεξεο πνζφηεηεο
λεξνχ, ε βηνκεραλία νθείιεη λα θαηακεηξά ηνλ «Μέζν φξν ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ θαηά ηελ
πφζε θαη ρξήζε ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο» κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ «m3 λεξνχ /κήλα»,
θαζψο ν έιεγρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζα επαιεζεχεη θαη ζα θαζνξίδεη ηελ
εμνηθνλφκεζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ηεο
εηαηξείαο. Ο δείθηεο απνηειεί έλαλ Πνζνηηθφ ΓΛΔ.

40.

Μέζε κεληαία ζηάζκε ησλ γεσηξήζεσλ.

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο ζηάζκεο ησλ γεσηξήζεσλ αλά κήλα,
έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ν πδξνθφξνο νξίδνληαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ κνλάδα
κέηξεζεο νξίδεηαη ηα «m / κήλα». Δπίζεο κεηξηνχληαη θαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
πξνβιέπεη ν Τγεηνλνκηθφο Κψδηθαο (BOD, CΟD, pΖ θιπ.)

41. Δμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηελ εηήζηα κείσζε θαηαλάισζεο λεξνχ.
Με δεδνκέλεο ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ
ζπζηήκαηνο

πεξηβαιινληηθήο

δηαρείξηζεο,

ζεκαληηθή

είλαη

ε

θαηαγξαθή

θαη

παξαθνινχζεζε ηνπ δείθηε «Δμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηελ εηήζηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο
λεξνχ». Καζψο ν δείθηεο ζπλδέεη ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ, πνπ απνηειεί θχξην
ζηφρν ηεο εηαηξείαο, κε ηα πηζαλά λνκηζκαηηθά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, σο
κνλάδα κέηξεζεο νξίδεηαη ε πνζφηεηα «Δπξψ / έηνο». Ο πξνηεηλφκελνο δείθηεο, κέζσ ηεο
ηαθηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ, επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα αλά έηνο, ελψ επηπιένλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα "ζχζηεκα έγθαηξεο
πξνεηδνπνίεζεο" ζε πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηνλ ζηφρν. Δμάιινπ, παξαθνινχζεζε ησλ
επηπέδσλ ηνπ δείθηε ζα θαηαδείμεη ηηο βειηηψζεηο ηεο βηνκεραλίαο φζνλ αθνξά ηελ
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ θαηά ηξφπν θαηαλνεηφ ηφζν γηα ηελ
αλψηεξε δηνίθεζε φζν θαη ηα ελδηαθεξφκελα ηξίηα κέξε. Ο δείθηεο ππάγεηαη ζηελ
θαηεγνξία ησλ ρεηηθψλ κε ην θφζηνο Γεηθηψλ Λεηηνπξγηθήο Δπίδνζεο (ΓΛΔ), θαζψο
επηηπγράλεη ηελ άκεζε ζπζρέηηζε ηνπ θφζηνπο κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηβαιινληηθή πιεπξά.
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7.8. Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ Θφξπβν θαη ηελ Έθιπζε Θεξκφηεηαο απφ ηελ βηνκεραλία
Θφξπβνο
Έθιπζε ζνξχβνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηα
κεραλήκαηα, θαζψο θαη ζηελ θάζε ηεο ηππνπνίεζεο. Δπίζεο ζφξπβνο πξνθαιείηαη θαη απφ
ηα θνξηεγά / νρήκαηα πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη ζηνπο πξναχιηνπο ρψξνπο ηνπ
εξγνζηαζίνπ. Υακειά επίπεδα ζνξχβνπ εληνπίδνληαη θαη ζηνλ ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ.

42. Δπίπεδα ζνξχβνπ ζηα ηκήκαηα παξαγσγήο θαη ζηα φξηα ηεο εξγνζηαζηαθήο
εγθαηάζηαζεο.
Ζ Δηαηξεία κεξηκλά γηα ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ψζηε ε αλψηαηε ηηκή ηνπ ζηα φξηα ηεο
εξγνζηαζηαθήο εγθαηάζηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 85 dB, φπσο νξίδεηαη θαη απφ ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία. Ο θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε «Δπίπεδα ζνξχβνπ ζηα ηκήκαηα παξαγσγήο
θαη ζηα φξηα ηεο εξγνζηαζηαθήο εγθαηάζηαζεο» κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο
κέηξεζεο ησλ «dB», ελψ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη
πηζαλέο δπζκελείο επηπηψζεηο ησλ πςειψλ ηηκψλ ζνξχβνπ ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
ππαιιήισλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κπνξεί λα κεηξήζεη θαη λα απεηθνλίζεη ηελ
πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηεο βηνκεραλίαο φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο θαη γηα ην
ιφγν απηφ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Απφιπησλ ΓΛΔ.

Έθιπζε Θεξκφηεηαο
Έθιπζε ζεξκφηεηαο παξαηεξείηαη επίζεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
θπξίσο φκσο ζηελ θάζε ηνπ βξαζκνχ θαη ηεο μήξαλζεο (πδξνζεξκηθή επεμεξγαζία –
parboiled), φπσο επίζεο θαη ζηνλ ρψξν ησλ αηκνιεβεηψλ.

43. Έθιπζε ζεξκφηεηαο ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο.
Ζ εηαηξεία θξνληίδεη, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, γηα ηε κείσζε ηνπ πνζνχ έθιπζεο
ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαηά ηηο δηεξγαζίεο παξαγσγήο θαη επνκέλσο ε ρξήζε ηνπ δείθηε ηεο
«Έθιπζε ζεξκφηεηαο ζηνπο ρψξνπο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο» κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ
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ησλ «εθιπφκελσλ joules / κήλα» κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα σθέιηκε, θαζψο ν έιεγρνο
θαη πεξηνξηζκφο ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε θαηαδεηθλχεη· ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ελψ αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε
δηαηαξαρή ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο. εκεηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα
πλνιηθφ ΓΛΔ, θαζψο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεγέζε ησλ ίδησλ κνλάδσλ αζξνίδνληαη γηα
πεξηζζφηεξα απφ έλα βήκαηα παξαγσγήο θαη θχθινπο δσήο πξντφλησλ.

7.9. Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
Ζ εηαηξεία θξνληίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη θάζε εξγαδφκελνο είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνο φζνλ
αθνξά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ
εμεηάδνληαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη αθνξνχλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο
πεξηβάιινληνο, ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΠΓ θαζψο θαη ηελ
εθπαίδεπζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
Ζ εθπαίδεπζε νθείιεη λα έρεη πνιχπιεπξν ραξαθηήξα θαη απνηειείηαη απφ ην πλνιηθφ
Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην Αηνκηθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο γηα
θάζε εξγαδφκελν, ην νπνίν θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο
αλαγθψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη ιάβεη ν εξγαδφκελνο ζην παξειζφλ. Σν ηκήκα
πεξηβάιινληνο παξέρεη δηάθνξεο θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο αλάινγα κε ην θφξην εξγαζίαο θαη
ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο. Οη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε είλαη νη αθφινπζνη:

44. Αξηζκφο ππαιιήισλ κε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε / ζπλνιηθφ αξηζκφ ππαιιήισλ.
ηα πιαίζηα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαζψο
θαη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηε
βηνκεραλία λα πξνβεί ζε παξαθνινχζεζε ηνπ δείθηε «Αξηζκφο ππαιιήισλ κε
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε / ζπλνιηθφ αξηζκφ ππαιιήισλ» κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ
«αξηζκνχ ή % πνζνζηνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα». Σειηθφ ζηφρν ηεο βηνκεραλίαο απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε φισλ ησλ
ππαιιήισλ. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ησλ ηηκψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζα
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ζπκβάιιεη ζηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν θαη ζπζηεκαηηθφηεξν έιεγρν απφ ηε κεξηά ηεο
αλψηεξεο δηνίθεζεο, φζνλ αθνξά ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο εθπαίδεπζεο,, κε ζθνπφ ηελ ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηεο
βηνκεραλίαο. Ο πξνηεηλφκελνο δείθηεο πεξηγξάθεη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε
δηνίθεζε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη
εθηθηφ, θαη ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΓΓΔ.

45. Αξηζκφο σξψλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα θάζε εξγαδφκελν.
Οη εθπαηδεπηηθέο ψξεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ππνινγίδνληαη θαηά θαηεγνξία θαη
αλαθέξνληαη ζηε δηνίθεζε ηεο βηνκεραλίαο. Γηα θάζε εξγαδφκελν θαζνξίδεηαη έλαο
ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο σξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα, θαηαρσξνχληαη ην φλνκα ηνπ εξγαδνκέλνπ
θαη νη ψξεο ηεο απαηηνχκελεο εθπαίδεπζεο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ζε ππνινγηζηή, ψζηε λα
δηαπηζηψλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο εξγαδφκελνο έρεη εθπαηδεπηεί
επαξθψο. Ζ βηνκεραλία, πξνο ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο, έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ
θαηαγξαθή ησλ σξψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ νθείιεη λα
παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ δείθηε «Αξηζκφο σξψλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα θάζε
εξγαδφκελν» ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή φηη ν ζπγθεθξηκέλνο
εξγαδφκελνο έρεη εθπαηδεπηεί επαξθψο κέζσ ηεο κέηξεζεο ησλ «σξψλ πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο / εξγαδφκελν». Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απνηειεί έλα Γείθηε δηνηθεηηθήο
Δπίδνζεο, θαζψο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηε ζπκβνιή
ηεο φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ελψ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε θαη ηνπο ππεχζπλνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο γηα ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο πξνφδνπ φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε.

46. Αξηζκφο πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα θάζε εξγαδφκελν.
Πξνηεξαηφηεηα ηεο βηνκεραλίαο απνηειεί ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ
ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη ζηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επέιηθηε πξνζαξκνγή ηεο
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα
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ελεκεξψλεηαη εθ λένπ εθφζνλ ζεκεησζεί πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ, αιιαγή ηνπ ξφινπ
θαη ησλ επζπλψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΓ, εθαξκνγή λέσλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ θαη εθαξκνγή λέσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ.
Απαξαίηεηε ινηπφλ θξίλεηαη ε πηνζέηεζε ηνπ δείθηε

«Αξηζκφο πξνγξακκάησλ

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα θάζε εξγαδφκελν» ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επαξθήο
εθπαίδεπζε, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί πνζνηηθά κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ
«αξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο / εξγαδφκελν». Ο δείθηεο
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΓΓΔ, θαζψο θαηαδεηθλχεη ηηο ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο ηεο
βηνκεραλίαο αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε.

47.

Αξηζκφο πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο απφ ηνπο

ππαιιήινπο εηεζίσο.
Ζ βηνκεραλία ζηνρεχεη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο ζηα
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ ηδηαίηεξα
ρξήζηκε κπνξεί λα απνδεηρζεί ε παξαθνινχζεζε ηνπ δείθηε «Αξηζκφο πξνηάζεσλ γηα ηε
βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο απφ ηνπο ππαιιήινπο εηεζίσο» κε πξνζδηνξηζκφ
ηνπ «αξηζκνχ ησλ πξνηάζεσλ / έηνο». Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν ζπγθεθξηκέλνο πεξηβαιινληηθφο
ζηφρνο ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζίζηαηαη ειέγμηκνο θαη επαιεζεχζηκνο,
ελψ επηπιένλ επηηξέπεηαη ε δηαρξνληθή ζχγθξηζε ηνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ΓΓΔ, ν νπνίνο
αληηθαηνπηξίδεη ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή
ηεο βηνκεραλίαο θαζψο θαη ην επίπεδν επαηζζεηνπνίεζεο ηνπο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο
πεξηβάιινληνο.

7.10. Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ρέζεηο ηεο βηνκεραλίαο κε ηελ Σνπηθή Κνηλσλία
48. Αξηζκφο παξαπφλσλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία εηεζίσο.
Ζ πνιηηηθή ηεο βηνκεραλίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζεβαζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ
επηζπκηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Χο ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ, ε βηνκεραλία νθείιεη
λα επαηζζεηνπνηείηαη φζνλ αθνξά ηα θξίζηκα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ
ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία εδξεχεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο
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απηνδηνίθεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ
θαη παξαπφλσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. ηα πιαίζηα απηά, ε
παξαθνινχζεζε ηνπ «αξηζκνχ ησλ παξαπφλσλ απφ κέξνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο εηεζίσο»
αληαλαθιά ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ
βηνκεραλία, θαζψο θαη ηελ ίδηα ηελ πνξεία ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηεο εηαηξείαο αιιά
θαη ηελ επθαηξία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αδπλάησλ ζεκείσλ θαη ησλ πηζαλψλ βειηηψζεσλ.
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κπνξεί λα αμηνινγεζεί κέζσ ηνπ «αξηζκνχ παξαπφλσλ / έηνο»,
επηηξέπνληαο επηπιένλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφζηαζεο ηεο βηνκεραλίαο απφ ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο πνιηηηθή. εκεηψλεηαη φηη ν
πξναλαθεξφκελνο δείθηεο αλήθεη ζηνπο ΓΓΔ.

49.

Αξηζκφο

εθδειψζεσλ,

πεξηβαιινληηθψλ

πξσηνβνπιηψλ

θαη

ελεξγεηψλ

πεξηβαιινληηθήο θχζεσο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Γηα ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία αιιά θαη απψηεξν ζθνπφ
ηελ πξνψζεζε κηαο θαιχηεξεο εηθφλαο, ε επηρείξεζε έρεη ζθνπφ λα ζπκκεηέρεη σο
δηνξγαλψηξηα ή ρνξεγφο ζε πεξηβαιινληηθέο εθδειψζεηο θαη παξάιιεια λα πξνσζεί
πεξηβαιινληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο πεξηβαιινληηθήο θχζεσο ζε -ζπλεξγαζία κε
ηνπο αξκνδίνπο ηνπηθνχο θνξείο. Ο αξηζκεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε «αξηζκφο
εθδειψζεσλ, πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ελεξγεηψλ πεξηβαιινληηθήο θχζεσο φζνλ
αθνξά ηελ ηνπηθή θνηλσλία» γίλεηαη κέζσ ηνπ «αξηζκνχ ζπκκεηνρψλ / ζχλνιν
πξαγκαηνπνηνχκελσλ πεξηβαιινληηθψλ εθδειψζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή», ελψ θαη ζε
απηή ηελ πεξίπησζε ν δείθηεο αλήθεη ζηνπο Γείθηεο Γηνηθεηηθήο Δπίδνζεο. Ο έιεγρνο ησλ
ηηκψλ ζα εδξαηψζεη ηηο ζρέζεηο ηεο βηνκεραλίαο κε ηνπο κεηφρνπο θαη φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο εμσηεξηθνχο θνξείο ελψ παξάιιεια ζα θαηαδείμεη ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο
ηεο εηαηξείαο ζηελ θνηλσλία φπνπ ιεηηνπξγεί.
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7.11. Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Πξνκεζεπηέο θαη ηα Σξίηα Μέξε

50.

Αξηζκφο πξνκεζεπηψλ θαη εξγνιάβσλ πνπ αζρνινχληαη κε πεξηβαιινληηθά

δεηήκαηα θαη εθαξκφδνπλ θάπνην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.
Ζ βηνκεραλία ζηνρεχεη ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε «φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ
ηξίησλ κεξψλ, πξνκεζεπηψλ θαη εξγνιάβσλ θαη ζηελ πξνηξνπή απηψλ γηα ηελ πηνζέηεζε
θάπνηνπ

ζπζηήκαηνο

πεξηβαιινληηθήο

δηαρείξηζεο

θαη

ηελ

θαηάδεημε

αλάινγσλ

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ κε απηψλ ηεο εηαηξείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα
ειέγρεηαη θαη λα αμηνινγείηαη ν δείθηεο «Αξηζκφο πξνκεζεπηψλ θαη εξγνιάβσλ πνπ
αζρνινχληαη

κε

πεξηβαιινληηθά

δεηήκαηα

θαη

εθαξκφδνπλ

θάπνην

χζηεκα

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο», ελψ σο κνλάδεο κέηξεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ν
«αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηξίησλ κεξψλ πνπ εθαξκφδνπλ θάπνην ΠΓ / ζχλνιν
πξνκεζεπηψλ» ή ην «πνζνζηφ % ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηξίησλ κεξψλ πνπ εθαξκφδνπλ
θάπνην ΠΓ». Σνλίδεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεηθηψλ
Γηνηθεηηθήο Δπίδνζεο (ΓΓΔ), θαζψο θαηαδεηθλχεη ηηο ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο ηεο
βηνκεραλίαο

αλαθνξηθά

κε

ηε

ζπγθεθξηκέλε

δηάζηαζε

ηεο

πεξηβαιινληηθήο

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ.

7.12.

Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ Αλαθχθισζε θαη ηηο Δλέξγεηεο Βειηίσζεο ηεο

βηνκεραλίαο
Αλαθχθισζε
51.

Πνζφηεηα πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ πνπ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη.

Οη πξψηεο χιεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.. Ζ θχξηα
πξψηε χιε ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο είλαη ηα πνξηνθάιηα ελψ γηα θάζε ηκήκα, αλάινγα κε
ην παξαγφκελν πξντφλ ρξεζηκνπνηνχληαη επηπξνζζέησο θαηάιιειεο βνεζεηηθέο πξψηεο
χιεο. Πξψηεο χιεο, σζηφζν, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φπσο ζπκβαίλεη ζην ηκήκα ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο, ζηνπο
αηκνιέβεηεο, ζην κεραλνπξγείν θαηά ηελ ζπληήξεζε, ζηα νρήκαηα θαη ζηα δηάθνξα
213

ζθεπάζκαηα ςεθαζκψλ απνζηείξσζεο. ε απηφ ην είδνο πξψησλ πιψλ πεξηιακβάλνληαη ηα
ειαηνιηπαληηθά, δηάθνξα ζπξέη ζπληήξεζεο, ρξψκαηα θαη δηαιχηεο θαζψο θαη εηδηθά
κηθξνβηνθηφλα. ηα πιαίζηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο πξψησλ πιψλ θαη κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ηφζν πιηθψλ φζν θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ε βηνκεραλία
νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηελ «Πνζφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ πνπ
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη εηεζίσο». Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ
«Κg ή m3 επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ / έηνο», ηνπ «%
ησλ επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ /έηνο», θαζψο θαη ησλ
πνζψλ απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ πφξσλ ζε «Δπξψ / έηνο». Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΓΛΔ, ελψ πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά ηελ ηάζε πνπ
δηακνξθψλεηαη, φζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηβαιινληηθή πιεπξά ηεο αλαθχθισζεο
δηαρξνληθά, ελψ ζε πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν παξέρεηαη ε επθαηξία
πξνζδηνξηζκνχ ησλ πηζαλψλ βειηηψζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί θαη πξέπεη λα πξνβεί ε
βηνκεραλία. Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε επηηξέπεηαη θαη δηεπθνιχλεηαη
ε ηαπηνπνίεζε ησλ λνκηζκαηηθψλ νθειψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ επηηπρή
πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάζηαζεο.

52. Δηήζηεο πνζφηεηεο αλαθπθισκέλσλ πξντφλησλ.
Ζ βηνκεραλία θξνληίδεη γηα ηελ επαλεπεμεξγαζία, αλαθχθισζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε
ησλ πξντφλησλ κεξηκλψληαο παξάιιεια γηα ηε βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο θαη ηεο
πνηφηεηαο ησλ αλαθπθισκέλσλ πξντφλησλ. Ζ παξαθνινχζεζε ινηπφλ ηνπ δείθηε «Δηήζηεο
πνζφηεηεο αλαθπθισκέλσλ πξντφλησλ» ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο
κέηξεζεο ησλ «Κg αλαθπθισκέλσλ πξντφλησλ / έηνο» θαη ηνπ «% πνζνζηνχ
αλαθπθισκέλσλ πξντφλησλ / έηνο», απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνξείαο ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ αλαθχθισζεο.
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεηθηψλ Λεηηνπξγηθήο Δπίδνζεο
(ΓΛΔ), θαζψο θαηαδεηθλχεη θαη αμηνινγεί ηηο ελέξγεηεο ηεο βηνκεραλίαο αλαθνξηθά κε ηε
δηάζηαζε ηεο αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ.
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53. Πνζφηεηα πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή αλαθπθιψλνληαη.
Πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ε κείσζε ηνπ πιήζνπο ησλ απνβιήησλ ιφγσ
ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπο κέζσ ηεο αλαθχθισζεο θαη
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εηαηξεία
ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη ηε ρξήζε ηνπ δείθηε «Πνζφηεηα πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή αλαθπθιψλνληαη ζην ζχλνιν ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο» ε
αμηνιφγεζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ «Κg πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη / Κg πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ έρνπλ αγνξαζηεί» θαη ηνπ «πνζνζηνχ
% ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ αλαθπθιψλνληαη /έηνο». Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνξείαο ηνπ
ελ ιφγσ δείθηε αληαλαθιά ην ζχλνιν ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο βηνκεραλίαο φζνλ αθνξά ηελ
αλαθχθισζε θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ θαη παξαγφκελσλ απνβιήησλ
δηαρξνληθά, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κεηαμχ
εηαηξηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο
απνβιήησλ. εκεηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα πλνιηθφ ΓΛΔ, δεδνκέλνπ φηη ηα κεγέζε ησλ
αλαθπθισκέλσλ ή επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ αζξνίδνληαη γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα
βήκαηα θαη ηκήκαηα ηεο παξαγσγήο.

54. Αξηζκφο πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ πνπ θέξνπλ ζαθείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ
επαηζζεηνπνηεκέλε πεξηβαιινληηθά ρξήζε ηνπο θαη ηε δηάζεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ.
Ζ βηνκεραλία ζηνρεχεη ζηελ πξνηξνπή ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ νξζή ρξήζε θαη
δηάζεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη απνξξηκκάησλ, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ ρψξσλ ηνπ
εξγνζηαζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηελ
Πεξηβαιινληηθή ηεο Πνιηηηθή. ηα ζρέδηα εμάιινπ ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη ε
αλαγξαθή ζηηο ζπζθεπαζίεο, νδεγηψλ γηα ηελ νξζνινγηθή δηάζεζε ηνπο κεηά ηε ρξήζε
θαζψο θαη ζπκβνπιέο θαη πξνηξνπέο γηα ηε ιήςε ελεξγεηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ
απφ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε θαη πηνζέηεζε
ηνπ δείθηε «Αξηζκφο πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ πνπ θέξνπλ ζαθείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ
επαηζζεηνπνηεκέλε πεξηβαιινληηθά ρξήζε ηνπο θαη ηελ νξζή δηάζεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ»
κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ «αξηζκνχ ή % πνζνζηνχ ησλ πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζηψλ. πνπ
θέξνπλ ηέηνηεο νδεγίεο». Ο αλσηέξσ δείθηεο απνηειεί έλαλ Πνζνηηθφ Γείθηε Λεηηνπξγηθήο
Δπίδνζεο (ΓΛΔ), ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ επηθνηλσληαθφ
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εξγαιείν γηα ηε ζχληαμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ εθζέζεσλ θαη ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο
εηθφλαο ηεο βηνκεραλίαο.

Δλέξγεηεο Βειηίσζεο
55. Πνζνζηφ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί.
ηα πιαίζηα ηνπ ΗSΟ 14001 σο εθαξκνδφκελν ΠΓ, ε βηνκεραλία εζηηάδεη ηηο ελέξγεηεο ηεο
ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ θαζαξφηεξε παξαγσγή, ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη
ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηηεπγκάησλ, πξνζβιέπνληαο πάληνηε ζηε
ζπλερή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηδφζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο.
Απαξαίηεηε ινηπφλ θξίλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ δείθηε «Πνζνζηφ
πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί απφ ηελ βηνκεραλία» πνπ κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηεί κέζσ ηνπ «πνζνζηνχ % ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί /
ζχλνιν ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ». Ο δείθηεο επηζεκαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ
ζηφρσλ πνπ ε βηνκεραλία έρεη θέξεη εηο πέξαο θαηαδεηθλχεη ην βαζκφ ηεο ζπκκεηνρήο θαη
αθνζίσζεο ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο.
Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ ελ ιφγσ δείθηε δηαθαίλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία θαη νη ηθαλφηεηεο

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο βηνκεραλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επειημίαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ, ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ηνλ
απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ, θαη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Ο
ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΓΓΔ θαζψο ειέγρεη θαη επαιεζεχεη ηηο
δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ δηαδηθαζηψλ
ηεο εηαηξείαο.

56. Αξηζκφο νρεκάησλ ηνπ ζηφινπ κε ηερλνινγία πεξηνξηζκνχ ηεο κφιπλζεο.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε «Αξηζκφο νρεκάησλ ηνπ ζηφινπ κε ηερλνινγία πεξηνξηζκνχ ηεο
κφιπλζεο» απνηειεί κε βεβαηφηεηα έλα ζεκαληηθφ βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζηφινπ θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
κέζσ ηνπ «αξηζκνχ ησλ νρεκάησλ λέαο γεληάο / ζχλνιν νρεκάησλ». εκεηψλεηαη φηη ν
δείθηεο απνηειεί ΓΓΔ.
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57. Αξηζκφο πξνγξακκαηηζκέλσλ ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί.
Με δεδνκέλε ηε δέζκεπζε ηεο βηνκεραλίαο γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο
επηδφζεσλ φπσο νξίδεηαη απφ ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηελ
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο, ζα πξέπεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα εθαξκφδεηαη ε
δηεμαγσγή πεξηνδηθψλ ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ην
ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξείηαη ζσζηά, θαζψο θαη αλ απνδεηθλχεη ζπκκφξθσζε κε ηνπο
θαλνληζκνχο

πνπ

έρνπλ

ζρεδηαζηεί

γηα

ηελ

πεξηβαιινληηθή

δηαρείξηζε,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ. Τπελζπκίδεηαη φηη κε ηνπο φξνπο
επηζεψξεζε θαη έιεγρνο ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο λνείηαη ε
ζπζηεκαηηθή, ηεθκεξησκέλε θαη πεξηνδηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη ε
ζπκκφξθσζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί
απφ ηελ επηρείξεζε. Ζ βηνκεραλία νθείιεη λα πξνβεί ζε πηνζέηεζε παξαθνινχζεζε ηνπ
«Αξηζκνχ

ειέγρσλ

θαη

επηζεσξήζεσλ

πνπ

έρνπλ

νινθιεξσζεί

/

αξηζκφ

ησλ

πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ», θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα έρεη ηελ επθαηξία ηνπ
πξνζδηνξηζκνχ ησλ αδπλάησλ ζεκείσλ θαη ησλ πηζαλψλ βειηηψζεσλ ηηο νπνίεο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ηεο ζηφρσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΓΓΔ.

58. Αξηζκφο επξεκάησλ ησλ επηζεσξήζεσλ αλά πεξίνδν.
Ζ δηνίθεζε νθείιεη λα αλαζεσξεί ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζε ζπγθεθξηκέλα
ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ.

Ζ

ζπρλφηεηα

ησλ

πξαγκαηνπνηνχκελσλ

επηζεσξήζεσλ

εμαξηάηαη

απφ

ηηο

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηα επξήκαηα ησλ
πξνεγνχκελσλ επηζεσξήζεσλ, ηα νπνία δηαβηβάδνληαη ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε γηα λα
απνθαζηζηνχλ ηπρφλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ
θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ηνπ «αξηζκνχ επξεκάησλ ησλ επηζεσξήζεσλ αλά πεξίνδν»
κέζσ ησλ κνλάδσλ «αξηζκφο επξεκάησλ / επηζεψξεζε» θαη «αξηζκφο επξεκάησλ /
πεξίνδν», ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα επηηπγράλεηαη ε επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο πξνφδνπ θαη
λα επηζεκαίλνληαη νη θπξηφηεξεο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ρξίδνπλ βειηίσζεο. Ο ελ ιφγσ
Γείθηεο Γηνηθεηηθήο Δπίδνζεο ζα επηηξέςεη εμάιινπ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
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ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ηε ζχγθξηζε απηψλ αλά έηνο, ψζηε ε βηνκεραλία λα
πξνρσξήζεη εγθαίξσο ζε ελδερφκελεο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή, ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο
θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, .κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ, ηηο
αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε δέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε.

59. Υξφλνο αληαπφθξηζεο θαη πεξάησζεο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.
ηα πιαίζηα ηεο πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή
λνκνζεζία θαζψο θαη ηεο δέζκεπζεο γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, ε
βηνκεραλία ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη ηε ιήςε ησλ
θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμάιεηςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ.
Απαξαίηεηε ινηπφλ θξίλεηαη ε ρξήζε ελφο ηεθκεξησκέλνπ εξγαιείνπ γηα ηελ πεξηνδηθή
αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο θαη ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία
θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Έλα ηέηνην βνεζεηηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο απνηειεί ν
δείθηεο «Υξφλνο αληαπφθξηζεο ζε κε ζπκκφξθσζε θαη πεξάησζεο ησλ δηνξζσηηθψλ
ελεξγεηψλ», ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο κνλάδαο
«ψξεο ή εκέξεο αληαπφθξηζεο θαη ελεξγεηψλ επηδηφξζσζεο / έηνο». Με ηελ βνήζεηα ηνπ ελ
ιφγσ ΓΓΔ, ε βηνκεραλία ζα επηηχρεη ηελ πξφιεςε, κέζσ εθηελνχο θαηαγξαθήο, ησλ
πηζαλψλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ ζεκεηψλνληαη θαηά ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, θαζψο
θαη ηε δηαρξνληθή ζχγθξηζε ηνπο κε ηα παξειζφληα θαη κειινληηθά έηε πξνθεηκέλνπ λα
εμαιεηθζεί ε πηζαλφηεηα επαλεκθάληζε ηνπο. Δπίζεο έλα άιιν ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ζα
επηηχρεη θαη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηνλ ρξφλν αληαπφθξηζεο ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά κέζσ
ηεο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ παξαπάλσ δείθηε.

60. Κφζηνο ιφγσ πνηλψλ θαη πξνζηίκσλ απφ παξαβάζεηο.
Ζ βηνκεραλία θξνληίδεη γηα ηελ κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ιφγσ ησλ πνηλψλ θαη
πξνζηίκσλ απφ ηηο πηζαλέο παξαβάζεηο ηεο ζρεηηθήο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, ζε
ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Χο εθ ηνχηνπ, ηδηαίηεξα ρξήζηκε κπνξεί λα
απνδεηρηεί ε πηνζέηεζε ηνπ δείθηε «Κφζηνο ιφγσ πνηλψλ θαη πξνζηίκσλ απφ παξαβάζεηο»
κε πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ζε «Δπξψ / έηνο». Ο δείθηεο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΓΓΔ,
δεδνκέλνπ φηη παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο, πηνζεηψληαο ηε
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ιεηηνπξγία ελφο "ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο" ζε πεξίπησζε πνπ ηα επίπεδα ηηκψλ
ηνπ ππεξβνχλ ηα επηηξεπηά φξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε δηεχζπλζε ηεο βηνκεραλίαο.
61. Ύςνο δαπαλψλ ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο θαη πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζην
ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο βηνκεραλίαο απνηειεί ε άκεζε θαη δξαζηηθή κείσζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ε θαηάδεημε άξηζηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκκφξθσζεο ζηα
πιαίζηα ησλ νηθνλνκηθψο βηψζηκσλ εθαξκνγψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εηαηξεία νθείιεη λα
ειέγρεη θαη λα θαζνξίδεη ην χςνο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο δαπαλψλ αλάινγα κε ηε
ζεκαληηθφηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πεξηβαιινληηθψλ
πιεπξψλ, λα αλαιακβάλεη ζεκαληηθφ αξηζκφ πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη λα
δηαζέηεη θαηά ην δπλαηφ επαξθή νηθνλνκηθά πνζά γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη ηε
βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο πξνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ
ιφγνπο πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ηνπ δείθηε «Όςνο δαπαλψλ ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο θαη
ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ». Ο ελ ιφγσ
δείθηεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί πνζνηηθά κέζσ ηνπ ηεο κνλάδαο «χςνο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ δαπαλψλ / ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ» θαη ηνπ «πνζνζηνχ % ησλ
πεξηβαιινληηθψλ δαπαλψλ» θαη αλήθεη ζηνπο ΓΓΔ, εθφζνλ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο
πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ ζπκβνιή ζηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ ιεηηνπξγηψλ
θαη δηαδηθαζηψλ ηεο βηνκεραλίαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ησλ νηθνλνκηθψλ δαπαλψλ φζνλ
αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξείαο θαηαδεηθλχεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο
φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο επίδνζεο, βειηηψλεη θαη εληζρχεη ηελ
εηθφλα ηεο θαη πξνεηνηκάδεη ηελ ίδηα ηε βηνκεραλία θαη ηελ αλψηεξε δηνίθεζε γηα ηηο
απαηηνχκελεο νηθνλνκηθέο επελδχζεηο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο βειηίσζεο. Δπηπιένλ, επηηξέπεη
ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ λνκηζκαηηθψλ νθειψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ
επηηπρή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε.

62. Αξηζκφο επξεκάησλ ησλ επηζεσξήζεσλ αλά πεξίνδν.
Ζ δηνίθεζε νθείιεη λα αλαζεσξεί ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζε ζπγθεθξηκέλα
ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ.

Ζ

ζπρλφηεηα

ησλ

πξαγκαηνπνηνχκελσλ

επηζεσξήζεσλ

εμαξηάηαη

απφ

ηηο

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηα επξήκαηα ησλ
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πξνεγνχκελσλ επηζεσξήζεσλ, ηα νπνία δηαβηβάδνληαη ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε γηα λα
απνθαζηζηνχλ ηπρφλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ
θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ηνπ «αξηζκνχ επξεκάησλ ησλ επηζεσξήζεσλ αλά πεξίνδν»
κέζσ ησλ κνλάδσλ «αξηζκφο επξεκάησλ / επηζεψξεζε» θαη «αξηζκφο επξεκάησλ /
πεξίνδν», ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα επηηπγράλεηαη ε επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο πξνφδνπ θαη
λα επηζεκαίλνληαη νη θπξηφηεξεο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ρξίδνπλ βειηίσζεο. Ο ελ ιφγσ
Γείθηεο Γηνηθεηηθήο Δπίδνζεο ζα επηηξέςεη εμάιινπ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ηε ζχγθξηζε απηψλ αλά έηνο, ψζηε ε βηνκεραλία λα
πξνρσξήζεη εγθαίξσο ζε ελδερφκελεο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή, ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο
θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, .κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ, ηηο
αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε δέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε.

63. Αξηζκφο αζθήζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί.
ηφρν ηεο βηνκεραλίαο απνηειεί ε εηνηκφηεηα φζνλ αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη
εηδηθφηεξα ηα πηζαλά αηπρήκαηα ή θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ σο απνηέιεζκα ησλ κε νκαιψλ
ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο. Γηα λα απνδεηρζεί φηη απηέο νη θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη θαη γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο επηπηψζεσλ, βηνκεραλία. ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη
φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη λα θαζηεξψζεη αζθήζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο. Γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ αζθήζεσλ απηψλ πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε θαη
παξαθνινχζεζε ηνπ

δείθηε

«Αξηζκφο αζθήζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ έρνπλ

πξαγκαηνπνηεζεί / ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ αζθήζεσλ» κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ
ηνπ «αξηζκνχ ησλ αζθήζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί / αξηζκφ ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ αζθήζεσλ». Ο δείθηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεηθηψλ δηνηθεηηθήο
Δπίδνζεο (ΓΓΔ), εθφζνλ θαηαδεηθλχεη ηηο ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο ηεο βηνκεραλίαο
αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ
απηψλ. Ο έιεγρνο άιισζηε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία, ζπκβάιιεη ζηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά
θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ
θαηαζηάζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εθηηκάηαη κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ ε εηνηκφηεηα φρη κφλν
ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο δηνίθεζεο θαη λα πξνιεθζνχλ νη
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πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πηζαλά ζα πξνέθππηαλ εάλ δελ ππήξρε θαλέλαο ζρεδηαζκφο
αληηκεηψπηζεο.

64. Υξφλνο αληαπφθξηζεο θαη πεξάησζεο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.
ηα πιαίζηα ηεο πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή
λνκνζεζία θαζψο θαη ηεο δέζκεπζεο γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, ε
βηνκεραλία ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη ηε ιήςε ησλ
θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμάιεηςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ.
Απαξαίηεηε ινηπφλ θξίλεηαη ε ρξήζε ελφο ηεθκεξησκέλνπ εξγαιείνπ γηα ηελ πεξηνδηθή
αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο θαη ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία
θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Έλα ηέηνην βνεζεηηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο απνηειεί ν
δείθηεο «Υξφλνο αληαπφθξηζεο ζε κε ζπκκφξθσζε θαη πεξάησζεο ησλ δηνξζσηηθψλ
ελεξγεηψλ», ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο κνλάδαο
«ψξεο ή εκέξεο αληαπφθξηζεο θαη ελεξγεηψλ επηδηφξζσζεο / έηνο». Με ηελ βνήζεηα ηνπ ελ
ιφγσ Γείθηε δηνηθεηηθήο Δπίδνζεο (ΓΓΔ), ε βηνκεραλία ζα επηηχρεη ηελ πξφιεςε, κέζσ
εθηελνχο θαηαγξαθήο, ησλ πηζαλψλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ ζεκεηψλνληαη θαηά ηε ιήςε
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, θαζψο θαη ηε δηαρξνληθή ζχγθξηζε ηνπο κε ηα παξειζφληα θαη
κειινληηθά έηε πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ε πηζαλφηεηα επαλεκθάληζε ηνπο. Δπίζεο έλα
άιιν ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ζα επηηχρεη θαη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηνλ ρξφλν
αληαπφθξηζεο ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ
παξαπάλσ δείθηε.

65. Κφζηνο ιφγσ πνηλψλ θαη πξνζηίκσλ απφ παξαβάζεηο.
Ζ βηνκεραλία θξνληίδεη γηα ηελ κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ιφγσ ησλ πνηλψλ θαη
πξνζηίκσλ απφ ηηο πηζαλέο παξαβάζεηο ηεο ζρεηηθήο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, ζε
ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Χο εθ ηνχηνπ, ηδηαίηεξα ρξήζηκε κπνξεί λα
απνδεηρηεί ε πηνζέηεζε ηνπ δείθηε «Κφζηνο ιφγσ πνηλψλ θαη πξνζηίκσλ απφ παξαβάζεηο»
κε πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ζε «Δπξψ / έηνο». Ο δείθηεο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ
Γεηθηψλ Γηνηθεηηθήο Δπίδνζεο (ΓΓΔ), δεδνκέλνπ φηη παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο
δηνηθεηηθέο

ελέξγεηεο,

πηνζεηψληαο

ηε

ιεηηνπξγία

ελφο

"ζπζηήκαηνο

έγθαηξεο
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πξνεηδνπνίεζεο" ζε πεξίπησζε πνπ ηα επίπεδα ηηκψλ ηνπ ππεξβνχλ ηα επηηξεπηά φξηα πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηε δηεχζπλζε ηεο βηνκεραλίαο.

66. Ύςνο δαπαλψλ ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο θαη πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζην
ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο βηνκεραλίαο απνηειεί ε άκεζε θαη δξαζηηθή κείσζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ε θαηάδεημε άξηζηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκκφξθσζεο ζηα
πιαίζηα ησλ νηθνλνκηθψο βηψζηκσλ εθαξκνγψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εηαηξεία νθείιεη λα
ειέγρεη θαη λα θαζνξίδεη ην χςνο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο δαπαλψλ αλάινγα κε ηε
ζεκαληηθφηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πεξηβαιινληηθψλ
πιεπξψλ, λα αλαιακβάλεη ζεκαληηθφ αξηζκφ πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη λα
δηαζέηεη θαηά ην δπλαηφ επαξθή νηθνλνκηθά πνζά γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη ηε
βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο πξνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ
ιφγνπο πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ηνπ δείθηε «Όςνο δαπαλψλ ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο θαη
ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ». Ο ελ ιφγσ
δείθηεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί πνζνηηθά κέζσ ηνπ ηεο κνλάδαο «χςνο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ δαπαλψλ / ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ» θαη ηνπ «πνζνζηνχ % ησλ
πεξηβαιινληηθψλ δαπαλψλ» θαη αλήθεη ζηνπο Γείθηεο Γηνηθεηηθήο Δπίδνζεο (ΓΓΔ), εθφζνλ
παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ ζπκβνιή ζηελ
πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ

ιεηηνπξγηψλ

θαη

δηαδηθαζηψλ

ηεο

βηνκεραλίαο. Ο

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ησλ νηθνλνκηθψλ δαπαλψλ φζνλ αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά
πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξείαο θαηαδεηθλχεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο ηεο επίδνζεο, βειηηψλεη θαη εληζρχεη ηελ εηθφλα ηεο θαη πξνεηνηκάδεη ηελ
ίδηα ηε βηνκεραλία θαη ηελ αλψηεξε δηνίθεζε γηα ηηο απαηηνχκελεο νηθνλνκηθέο επελδχζεηο
ζηα πιαίζηα απηήο ηεο βειηίσζεο. Δπηπιένλ, επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ
λνκηζκαηηθψλ νθειψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ επηηπρή πεξηβαιινληηθή
δηαρείξηζε.
ην ρήκα 7.1 πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ηεο
βηνκεραλίαο, φπσο απηνί παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ.
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ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

ΑΔΡΗΑ
Πνζφηεηα CO2
εηεζίσο ή αλά
κνλάδα
πξντφληνο
Πνζφηεηα ΝΟρ
εηεζίσο ή αλά
κνλάδα
πξντφληνο
Πνζφηεηα SΟρ
εηεζίσο ή αλά
κνλάδα
πξντφληνο
Πνζφηεηα
K2O εηεζίσο ή
αλά κνλάδα
πξντφληνο
Πνζφηεηα CaO
εηεζίσο ή αλά
κνλάδα
πξντφληνο
Πνζφηεηα
Al2O3 εηεζίσο
ή αλά κνλάδα
πξντφληνο

ΣΔΡΔΑ
Πνζφηεηα
θζαξκέλνπ
εμνπιηζκνχ
θαη
απνξξίκκαηα
Πνζφηεηα
ηέθξαο θαη
μέλσλ
ζσκάησλ
Πνζφηεηα
απνξξηκκάησλ
απφ πιηθά
ζπζθεπαζίαο
Πνζφηεηα
δηαξξνψλ
ιηπαληηθψλ
απφ
ζπληήξεζε
Ζ/Μ
εμνπιηζκνχ
θαη νρεκάησλ
Πνζφηεηα
πγξψλ
απνβιήησλ
απφ
επηζηξνθέο
πξντφλησλ

ΤΓΡΑ
Πνζφηεηα
πγξψλ
απνβιήησλ
απφ δηεξγαζίεο
θαζαξηζκνχ
ησλ ρψξσλ
Πνζφηεηα
δηαξξνψλ
ιαδηνχ απφ
ζπληήξεζε
Ζ/Μ
εμνπιηζκνχ
θαη
νρεκάησλ

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ

ΠΟΡΟΗ

Πνζνζηφ
νξζήο
δηαρείξηζεο
ζπζθεπψλ
θσζθίλεο

Πνζφηεηα
ηιχνο κεληαίνο

Πνζφηεηα
θαηαλάισζεο
ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο

Πνζνζηφ
νξζήο
δηαρείξηζεο
ζθεπαζκάησλ
ςεθαζκψλ
απνζηείξσζεο

Πνζνζηφ
νξζήο
δηαρείξηζεο
ρξεζηκνπνηνχκελσλ
κπαηαξηψλ

Πνζνζηφ
νξζήο
δηαρείξηζεο
ρξεζηκνπνηνχκελσλ
νξπθηειαίσλ

Πνζφηεηα
λεξνχ πνπ
επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζηε
κνλάδα
βηνινγηθνχ
θαζαξηζκνχ

Πνζφηεηα
ζετθνχ νμένο
αλά κνλάδα
εμεξρφκελνπ
πξντφληνο απφ
ην βηνινγηθφ
θαζαξηζκφ

Πνζφηεηα
ελέξγεηαο πνπ
εμνηθνλνκείηαη
απφ ηελ
εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ
ειαρηζηνπνίε ζεο ηεο
ελέξγεηαο

Μέζνο φξνο
θαηαλάισζεο
θαπζίκσλ απφ
ηα νρήκαηα

Μέζνο φξνο
θαηαλάισζεο
λεξνχ θαηά
ηελ
παξαγσγηθή
δηαδηθαζία

ρήκα 7.1: Πεξηβαιινληηθνί Γείθηεο Βηνκεραλίαο

ΘΟΡΤΒΟ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Δπίπεδα
ζνξχβνπ ζηα
ηκήκαηα
παξαγσγήο θαη
ζηα φξηα ηεο
εξγνζηαζηαθήο
εγθαηάζηαζεο

Αξηζκφο
ππαιιήισλ κε
πεξηβαιινληηθ
ή εθπαίδεπζε /
ζπλνιηθφ
αξηζκφ
ππαιιήισλ

Έθιπζε
ζεξκφηεηαο
ζηνπο ρψξνπο
παξαγσγήο

Αξηζκφο σξψλ
πεξηβαιινληη –
θήο
εθπαίδεπζεο
γηα θάζε
εξγαδφκελν

Αξηζκφο
πξνγξακκάησλ
πεξηβαιινληη –
θήο
εθπαίδεπζεο γηα
θάζε
εξγαδφκελν

Αξηζκφο
πξνκεζεπηψλ
θαη εξγνιάβσλ
πνπ
αζρνινχληαη κε
πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα θαη
εθαξκφδνπλ
ΠΓ
Μέζε κεληαία
ζηάζκε ησλ
γεσηξήζεσλ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ
ΣΡΗΣΑ ΜΔΡΖ

ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ
& ΔΝΔΡΓΔΗΔ
ΒΔΛΣΗΩΖ

Αξηζκφο
παξαπφλσλ
απφ ηελ
θνηλσλία
εηεζίσο

Πνζφηεηα
πξψησλ θαη
βνεζεηηθψλ
πιψλ πνπ
αλαθπθιψλνληαη

Αξηζκφο
εθδειψζεσλ,
πεξηβαιινληηθψλ
πξσηνβνπιηψλ
θαη ελεξγεηψλ
πεξηβαιινληηθήο
θχζεσο ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία

Δηήζηεο
πνζφηεηεο
αλαθπθισκέλσλ πξντφλησλ
Πνζφηεηα
πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο πνπ
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή
αλαθπθιψλνληαη
Αξηζκφο
πξντφλησλ πνπ
θέξνπλ ζαθείο
νδεγίεο ζρεηηθά
κε ηελ επαηζζεηνπνηεκέλε
πεξηβαιινληηθά
ρξήζε ηνπο θαη ηε
δηάζεζή ησλ
ζπζθεπαζηψλ

Κφζηνο ιφγσ
πνηλψλ θαη
πξνζηίκσλ
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ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

ΑΔΡΗΑ

Πνζφηεηα SS
εηεζίσο ή αλά
κνλάδα
πξντφληνο

Πνζφηεηα CO

ΤΓΡΑ

Πνζφηεηα
ρπκνχ θαη
λεξνχ κε
θαηάινηπα
Μέζνο φξνο
ζχζηαζεο ησλ
πγξψλ
απνβιήησλ ζε
(BOD)

Πνζφηεηα NOx

Πνζφηεηα SOx

Πνζφηεηα
παξαγφκελσλ
PM
ζφηεηα CO

Μέζνο φξνο
ζχζηαζεο ησλ
πγξψλ
απνβιήησλ ζε
(COD)

Μέζνο φξνο
ζχζηαζεο ησλ
πγξψλ
απνβιήησλ ζε
pH

Μέζνο φξνο
ζχζηαζεο ησλ
πγξψλ
απνβιήησλ ζε
SS

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ

Πνζνζηφ
νξζήο
δηαρείξηζεο
εηδηθψλ
απνβιήησλ

Πνζνζηφ
νξζήο
δηαρείξηζεο
βηνινγηθψλ
απνβιήησλ

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ

Πνζφηεηα
ηξηρισξηνχρνπ
ζηδήξνπ αλά
κνλάδα
εμεξρφκελνπ
πξντφληνο απφ
ην βηνινγηθφ
θαζαξηζκφ

Πνζφηεηα
ληηξηθνχ νμένο
αλά κνλάδα
εμεξρφκελνπ
πξντφληνο απφ
ην βηνινγηθφ
θαζαξηζκφ

ΠΟΡΟΗ

ΘΟΡΤΒΟ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ

Μέζνο φξνο
θαηαλάισζεο
λεξνχ ζηνπο
αηκνιέβεηεο

Μέζνο φξνο
θαηαλάισζεο
λεξνχ γηα
πιχζεηο θαη
πφηηζκα ζε
εμσηεξηθνχο
ρψξνπο

Μέζνο φξνο
θαηαλάισζεο
λεξνχ γηα πφζε
θαη ρξήζε ζε
ρψξνπο
πγηεηλήο

Δμνηθνλφκεζε
πφξσλ απφ ηελ
εηήζηα κείσζε
θαηαλάισζεο
λεξνχ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Αξηζκφο
πξνηάζεσλ γηα
ηε βειηίσζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο
απφδνζεο απφ
ηνπο ππαιιήινπο
εηεζίσο

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ
ΣΡΗΣΑ ΜΔΡΖ

ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ
& ΔΝΔΡΓΔΗΔ
ΒΔΛΣΗΩΖ

Πνζνζηφ
πεξηβαιινληηθψλ
ζηφρσλ πνπ έρνπλ
επηηεπρζεί
Αξηζκφο νρεκάησλ ηνπ
ζηφινπ κε ηελ
ηερλνινγία πεξηνξηζκνχ
ηεο κφιπλζεο
Αξηζκφο πξνγξακκαηηζκέλσλ ειέγρσλ
θαη επηζεσξήζεσλ πνπ
έρνπλ νινθιεξσζεί

Αξηζκφο επξεκάησλ ησλ
επηζεσξήζεσλ

Αξηζκφο αζθήζεσλ
εθηάθηνπ αλάγθεο
Αξηζκφο επξεκάησλ ησλ
επηζεσξήζεσλ
Υξφλνο αληαπφθξηζεο θαη
πεξάησζεο δηνξζσηηθψλ
ελεξγεηψλ

ρήκα 7.1: Πεξηβαιινληηθνί Γείθηεο Βηνκεραλίαο (ζπλέρεηα)
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7.13. πκπεξάζκαηα θαη Δπεμεγήζεηο
Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο (ΑΠΔ) απνηειεί έλα κέζν
πνζνηηθνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαιεί ε ιεηηνπξγία ελφο
νξγαληζκνχ. Ζ ρξήζε ηνπ Πξνηχπνπ ISO 14031 ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν ρξήζε
δηαγξακκάησλ ξνήο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ πιηθψλ ζαλ βάζε θαζνξηζκνχ θαη θαηαζθεπήο
πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, νη νπνίνη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο παγθφζκηαο αλαγλψξηζεο.
Οη κέρξη ηψξα επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη ηελ Αμηνιφγεζε ηεο
Πεξηβαιινληηθήο ηνπο Δπίδνζεο ζην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ δηαζέηνπλ
(ISO 14001), ππνζηεξίδνπλ κε ζέξκε φηη παξαηήξεζαλ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο
θαηάζηαζεο. ηνηρεία πνπ ην ππνζηεξίδνπλ απνηέιεζαλ ε εηθφλα ηεο θαζαξφηεξεο
παξαγσγήο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ θαζψο επίζεο θαη ε
βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία.
ηελ πεξίπησζε ηεο εμεηαδφκελεο βηνκεραλίαο, ε ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ζα
ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Σν ζχλνιν
ησλ δεηθηψλ φπσο παξνπζηάζηεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, έρεη σο ζθνπφ λα
ππνδείμεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο γχξσ απφ ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηειεί ηε βειηίσζε ησλ
επηινγψλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ην Πξφηππν ISO 14031, ε δηαδηθαζία ηεο
επηινγήο πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλερή επαλεμέηαζε
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ απνθέξεη ε εθαξκνγή ηνπο.

Σν δηάγξακκα ξνήο πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκφζεη ε βηνκεραλία γηα ηελ επηινγή ηνπ
ηειηθνχ ζπλφινπ ησλ δεηθηψλ παξηζηάλεηαη παξαθάησ:
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Αξρηθφ χλνιν Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ

Μνλάδεο Μέηξεζεο

Λφγνη Πξνηίκεζεο

Σειηθφ χλνιν Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ

ρήκα 7.2: Γηάγξακκα Καζνξηζκνχ Σειηθνχ πλφινπ Γεηθηψλ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

8.1. Γεληθά
ηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο αλαιχζεθε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ
Πξνηχπνπ ISO 14001:2004, κε ζηφρν λα απνηειέζεη ην ίδην ηελ βάζε αλάπηπμεο ελφο
νινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
Βηνκεραλίαο.

Δλ

ζπλερεία,

πξαγκαηνπνηήζεθε

ε

Αξρηθή

Πεξηβαιινληηθή

αλάιπζε/επηζθφπεζε ηνπ γεληθφηεξνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο βηνκεραλίαο θαη
αλαγλσξίζζεθαλ νη ζεκαληηθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο. Απηέο δειαδή πνπ επηθέξνπλ
ηηο κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Μεηά ηελ εθπιήξσζε θάζε κίαο απαίηεζεο ηνπ
Πξνηχπνπ ρσξηζηά, αλαπηχρζεθε έλα πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Δπίδνζεο ηεο βηνκεραλίαο κε ηελ παξάιιειε ρξήζε θαη παξαθνινχζεζε θαηάιιειε
δηακνξθσκέλσλ δεηθηψλ.
Ζ ρξήζε ησλ ΠΓ είλαη αλακθηζβήηεηα έλα κεγάιν φπιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
νξγαληζκψλ γεληθφηεξα απέλαληη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα απνηειέζκαηα
απφ ηελ εηήζηα αλαζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη απφ ην ζχλνιν ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη κε επηζεσξήζεσλ, δηαηεξεί ηνλ νξγαληζκφ ζε πιήξε εγξήγνξζε θαη
ηνλ πξνηξέπεη λα βειηηψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ θαηάζηαζε ζπλερψο (Ληφηζνο, 2007).
Αξσγφο ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα είλαη θαη νη ρξήζηκνη Πεξηβαιινληηθνί Γείθηεο νη νπνίνη
εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην βειηίσζεο ηεο επίδνζεο, φπσο απηφ ειέγρεηαη
αλειιηπψο. Ζ ρξήζε ηνπ Πξνηχπνπ ISO 14031 απνηειεί κία δπλακηθή εηθφλα ηεο
θαηάζηαζεο ηεο βηνκεραλίαο θαη παξέρεη άκεζεο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο ηφζν ζηελ ίδηα
ηελ επηρείξεζε φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλφ. Οη πιεξνθνξίεο εμάγνληαη κέζα απφ ηηο
δηαηεξνχκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ ΠΓ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απηέο θαηαγξάθνπλ. Σν
ζχλνιν ησλ δηαηεξνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ην ΠΓ ηεο βηνκεραλίαο πεξηιακβάλεη:
πγγξαθή θαη αλάπηπμε Πεξηβαιινληηθψλ Γηαδηθαζηψλ
Έιεγρνο εγγξάθσλ ΠΓ
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Παξαθνινχζεζε θαη Έιεγρνο Ννκηθψλ θαη Λνηπψλ Δγγξάθσλ
Πεξηγξαθή Θέζεσλ Δξγαζίαο
Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ
Δπηθνηλσλία
πιινγηθά ξγαλα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
Αλαγλψξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Παξακέηξσλ θαη Αμηνιφγεζε Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ
Έιεγρνη θαη Μεηξήζεηο Πεξηβαιινληηθψλ Παξακέηξσλ
Καζνξηζκφο Αληηθεηκεληθψλ θνπψλ θαη ηφρσλ
Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ
Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ
Έιεγρνο Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο
Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλσλ Τιψλ
Πξνκεζεπηέο
Έιεγρνο Θνξχβνπ ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Πεξηζηαηηθψλ
Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
Με πκκνξθψζεηο, Γηνξζσηηθέο θαη Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο
Αλαζθφπεζε/Αλαζεψξεζε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο

Μέζα απφ ην ζχλνιν απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, ε βηνκεραλία επηηπγράλεη ηε ζπλερή βειηίσζε
ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο επίδνζεο, δίρσο λα παξακειείηαη ν ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο
λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζέηεη ην θξάηνο. Με ηελ βνήζεηα ησλ
ζπζηεκάησλ ISO 9001 θαη ISO 22000, ε βηνκεραλία δηαζθαιίδεη ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ
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θαη πεξηβαιινληηθά ζεβφκελσλ πξντφλησλ,

ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα

πξφθιεζεο ζεκαληηθήο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο.
Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ ΠΓ ηεο βηνκεραλίαο απφ αλεμάξηεην θνξέα ζα βνεζήζεη ζηελ
εμνηθνλφκεζε πξψησλ πιψλ, είηε άκεζα κε ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ πνπ πξνκεζεχεηαη,
είηε έκκεζα κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Ζ ηήξεζε ηεο Ννκνζεζίαο, θάηη πνπ
νχησο ή άιισο ε βηνκεραλία επηδεηθλχεη δηακέζνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο,

ιακβάλεη

ραξαθηήξα αδηακθηζβήηεηνπ γεγνλφηνο ελψ ηαπηφρξνλα εθπιεξψλεηαη ε απαίηεζε ηεο
δηαξθνχο ζπκκφξθσζεο κε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο. Παξάιιεια κε ηελ εγθαηάζηαζε
ηνπ ΠΓ, θαιιηεξγείηαη ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηελ
επηρείξεζε ελψ δηεπθνιχλεηαη ε είζνδνο ηεο επηρείξεζεο ζε δηεζλείο αγνξέο, απμάλνληαο
έηζη θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο.
πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γίλνληαη αληηιεπηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ
απνθνκίδεη ε βηνκεραλία κέζα απφ ηελ “Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο θαηά ην Πξφηππν ISO 14001:2004”.

8.2. Πξνηάζεηο Βειηίσζεο θαη Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο
Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηελ Αλάπηπμε
Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ ζηελ ελ ιφγσ βηνκεραλία δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:
1. Σν χζηεκα είλαη επέιηθην: Λακβάλεη ππφςε φιεο ηηο αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ
ζηελ παξαγσγή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηξνπνπνίεζε κηαο κεζφδνπ παξαγσγήο. Δπίζεο
νπνηαδήπνηε απφθιηζε παξαηεξεζεί απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ κπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί έγθαηξα θαη ρσξίο λα επεξεάζεη φια ηα ζηνηρεί ηνπ ζπζηήκαηνο.
2. Δίλαη δπλαηφο ν ζπλδπαζκφο ησλ Πνιηηηθψλ Πνηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, λα ζπγρσλεπζνχλ ζε κηα εληαία πνιηηηθή ηεο βηνκεραλίαο. Οκνίσο
ζθεπηφκελνη, ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ην ίδην θαη ηα Δγρεηξίδηα Πνηφηεηαο,
Πεξηβάιινληνο θαη Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. ηφρνο απηήο ηεο ζχκπηπμεο είλαη
ε πξνζπάζεηα γηα κηα ελνπνηεκέλε εηθφλα ηεο εηαηξείαο πξνο ην επξχηεξν θνηλφ αιιά θαη ε
κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ δηαρεηξηδφκελσλ εγγξάθσλ απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ αληίζηνηρσλ
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ηκεκάησλ. Με ηελ θίλεζε απηή ε βηνκεραλία παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε επειημία θαη θαηά
ζπλέπεηα κεησκέλα ιεηηνπξγηθά θφζηε.
3. Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, ε ζέζπηζε ησλ δεηθηψλ πνπ
αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δελ ζεκαίλεη θαη ηελ απνθιεηζηηθή δέζκεπζε γηα
παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ. Απηφ είλαη ινγηθφ εθφζνλ ην χζηεκα
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο βξίζθεηαη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο θαη ζα ρξεηαζηεί έλαο ε
δηέιεπζε ελφο ρξνληθνχ νξίδνληα 1 κε 2 έηε γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ.
Καηά ζπλέπεηα ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ πνπ αλαπηχρζεθε απνηειεί κηα πξψηε πξνζέγγηζε γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ.
4. Ζ εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ Γεηθηψλ θαηά ηα επφκελα έηε ζα παξέρεη πνιχηηκε πξαθηηθή
εκπεηξία θαη εξγαιείν ζχγθξηζεο θαη βειηίσζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο ηεο
βηνκεραλίαο. Αξρηθά σζηφζν, ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνβεί ζηελ επηινγή θαη δνθηκή
νξηζκέλσλ δεηθηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ε παξαθνινχζεζε είλαη εθηθηή ππφ ηηο παξνχζεο
ζπλζήθεο. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ην ISO 14032 είλαη πξναηξεηηθφ θαη δελ
πηζηνπνηείηαη, ζε αληίζεζε κε ην ISO 14001.
5. Ζ Αμηνιφγεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο, σο εξγαιείν ηεο ππεχζπλεο δηαρείξηζεο
φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο εηαηξείαο, έρεη σο απνηέιεζκα
ζεκαληηθά νθέιε φπσο: ε νξζή θαηαλνκή ησλ θπζηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε
εμαζθάιηζε φηη πιεξνχληαη φια ηα θξηηήξηα ηεο επίδνζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
θαη θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηθηλδπλφηεηαο.
6. Σα νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ΠΓ ζηελ βηνκεραλία αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο
δεκφζηαο εηθφλαο ηεο, ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ΠΓ σο κέζν πξνψζεζεο θαη κάξθεηηλγθ, ηε
κείσζε ηνπ θφζηνπο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο
επίδνζήο ηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αχμεζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο έλαληη άιισλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ.
7. Σν θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ δε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζεκαληηθφ, αθνχ ε
ίδηα ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηα πεξηζζφηεξα κέζα (βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, εηδηθά θίιηξα
θιπ.) κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ. Σν θφζηνο κπνξεί λα αθνξά ζηνλ ρξφλν πνπ
απαηηείηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο,
δειαδή ην θφζηνο αλζξσπνσξψλ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ .
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α:
ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
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ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Ννκνζεηηθψλ Γηαηάμεσλ ηεο Βηνκεραλίαο

ΑΑ

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ
ΚΤΑ 69269/5387/90
(ΦΔΚ 678/Β)

Οδεγίεο 85/337/ΔΚ θαη 97/11/ΔΚ, γηα ηελ
εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ
1.

ΚΤΑ ΖΠ 15393/2332/02
(ΦΔΚ 1022/Β/02)

έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ
ΚΤΑ Ζ.Π.
11014/703/Φ104/03 (ΦΔΚ
332/Β/03)

ΚΤΑ ΖΠ 37111/2021/03
(ΦΔΚ 1391 Β/29-9-2003)
Οδεγία 2001/42/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
27εο Ηνπλίνπ 2001, ζρεηηθά κε ηελ
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2.

εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη
πξνγξακκάησλ

3.

Οδεγία 2003/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
26εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ θαηάξηηζε
νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ
αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη κε ηελ
ηξνπνπνίεζε φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή
ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξφζβαζε ζηε
δηθαηνζχλε, ησλ νδεγηψλ 85/337/ΔΟΚ θαη
96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ
ΚΤΑ ΖΠ 15393/2332/02
Οδεγία 96/61/ΔΚ γηα ηελ Οινθιεξσκέλε

(ΦΔΚ 1022/Β/02)

πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο ξχπαλζεο
4.
ΚΤΑ Ζ.Π.
11014/703/Φ104/03)
(ΦΔΚ 332/Β/03)

ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ
ΚΤΑ 69269/5382/90

233

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 84/360/ΔΚ, γηα

(ΦΔΚ 678/Β)

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο
5.

ξχπαλζεο απφ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο
ΚΤΑ 75308/5512/90
(ΦΔΚ 691/Β)

Οδεγία 1999/13/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

ΚΤΑ 11641/1942/02

11εο Μαξηίνπ 1999 γηα ηνλ πεξηνξηζκφ

(ΦΔΚ 832 Β)

ησλ εθπνκπψλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ
6.

ελψζεσλ πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε
νξγαληθψλ δηαιπηψλ ζε νξηζκέλεο

Τ.Α. 437/2005/2006 (ΦΔΚ

δξαζηεξηφηεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο

1641/06)

Οδεγία 94/63/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ
έιεγρν ησλ εθπνκπψλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ
7.

νπζηψλ (VOC) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ

ΚΤΑ 10245/713/97 (ΦΔΚ

απνζήθεπζε βελδίλεο θαη ηε δηάζεζή ηεο

311 Β)

απφ ηηο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνπο
ζηαζκνχο δηαλνκήο θαπζίκσλ
Οδεγία 2001/80/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ εθπνκπήο ζηελ αηκφζθαηξα
8.

νξηζκέλσλ ξχπσλ απφ Μεγάιεο
Δγθαηαζηάζεηο Καχζεο (ηξνπνπνίεζε ηεο
Οδεγίαο 88/609/ΔΚ)
Οδεγία 94/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηνλ

9.

πεξηνξηζκφ εθπνκπήο ζηελ αηκφζθαηξα

ΚΤΑ 76802/2370/96
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νξηζκέλσλ ξχπσλ απφ Μεγάιεο

(ΦΔΚ 596 Β)

Δγθαηαζηάζεηο Καχζεο

10.

Οδεγία 88/609/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ

ΚΤΑ 58751/2370/93

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηνλ

(ΦΔΚ 264 Β)

πεξηνξηζκφ εθπνκπήο ζηελ αηκφζθαηξα
νξηζκέλσλ ξχπσλ απφ Μεγάιεο
Δγθαηαζηάζεηο Καχζεο
Οδεγία 88/609/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ,

11.

ζρεηηθά κε εζληθά αλψηαηα φξηα εθπνκπψλ
γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο
Οδεγία 96/62/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ
εθηίκεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο

12.

ηνπ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο

ΠΤ 34/02 (ΦΔΚ 125/Α)

Οδεγία 1999/30/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ
ζρεηηθά κε ηηο νξηαθέο ηηκέο δηνμεηδίνπ ηνπ
13.

ζείνπ, δηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ νμεηδίσλ ηνπ

ΠΤ 34/02 (ΦΔΚ 125/Α)

αδψηνπ, ζσκαηηδίσλ θαη κνιχβδνπ, ζηνλ
αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο
Οδεγία 85/203/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ
νξηαθή ηηκή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ πνπ
14.

15.

πεξηέρεηαη ζηελ αηκφζθαηξα.

ΠΤ 25/88 (ΦΔΚ 52/Α)

Οδεγία 80/779/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ

Πξ Τπ πκβ 99/87 (ΦΔΚ

θαζνξηζκφ νξηαθψλ θαη θαηεπζπληήξησλ

135/Α)

ηηκψλ γηα ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη ηα
αηξνχκελα ζσκαηίδηα ζηελ αηκφζθαηξα
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ΚΤΑ 9238/332/2004
(ΦΔΚ 405Β/27-2-2004)
Οξηαθέο θαη
16.

θαηεπζπληήξηεο ηηκέο
πνηφηεηαο ηεο
αηκφζθαηξαο ζε βελδφιην
θαη κνλνμείδην ηνπ
άλζξαθα
Νφκνο 1650 ηεο 15/16-101986 (ΦΔΚ 160 Α/86)

17.
Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο
Π.Γ 1180 ηεο 296/06-101981 (ΦΔΚ 293 Α/81
Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ
αλαγνκέλσλ εηο ηαο ηεο
ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο
βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ,
18.

πάζεο θχζεσο
κεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη
απνζεθψλ θαη ηεο εθ
ηνχησλ δηαζθαιίζεσο
πεξηβάιινληνο ελ γέλεη
ΚΤΑ 10315/93 (ΦΔΚ
369/Β)
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Ρχζκηζε ζεκάησλ

19.

ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία
ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ
θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε
θηηξίσλ λεξνχ
ΚΤΑ 11535/93 (ΦΔΚ 328
Β/6-5-93)
20.
Δπηηξεπφκελα είδε
θαπζίκσλ ζηηο
βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο
θαη ζπλαθείο
εγθαηαζηάζεηο ζηνπο
απνηεθξσηήξεο
λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ
θαη κέηξα γηα ηηο αλνηθηέο
εζηίεο θαχζεο
ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΜΔΓΑΛΖ ΔΚΣΑΖ
21.

Οδεγία Seveso II 96/82/ΔΚ, γηα ηνλ έιεγρν

ΚΤΑ 5697/590/00 (ΦΔΚ

ησλ θηλδχλσλ απφ κεγάια αηπρήκαηα

405/Β)

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
22.

Καλνληζκφο ΔΚ 1836/93-EMAS

23.

Καλνληζκφο 880/92/ΔΚ, ήκα
Οηθνινγηθνχ Διέγρνπ Eco Label
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24.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/313/ΔΚ, γηα
ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ

ΣΔΡΔΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΤΝΓΤΝΑ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ
Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2001/118/ΔΚ γηα
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2000/532
(πνπ αληηθαζηζηά ηελ Απφθαζε 94/3/ΔΚ)
γηα ηε ζέζπηζε θαηαιφγνπ απνβιήησλ,
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 ζηνηρείν α) ηεο
Οδεγίαο 75/442/ΔΚ πεξί ζηεξεψλ
25.

απνβιήησλ θαη ηεο Απφθαζεο 94/904/ΔΚ
ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηάξηηζε
θαηαιφγνπ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηεο
Οδεγίαο 91/689/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα
επηθίλδπλα απφβιεηα
Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 91/689/ΔΚ,
ηξνπνπνίεζε ηεο 78/319/ΔΚ πεξί ηνμηθψλ

26.

θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ

ΚΤΑ 19396/1546/97
(ΦΔΚ 604/Β)

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 78/319/ΔΚ,
ηξνπνπνίεζε ηεο 78/319/ΔΚ πεξί ηνμηθψλ
27.

θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ

ΚΤΑ 72751/3054/85
(ΦΔΚ 665/Β)
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28.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 2000/76/ΔΚ, γηα
ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ

Π.Γ. 116/2004 (ΦΔΚ 81
29.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 2000/53/ΔΚ, γηα
νρήκαηα ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο

Α/5-3-04)
Μέηξα, φξνη θαη
πξνγξάκκαηα γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε
νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ
θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ
ρξεζηκνπνηεκέλσλ
αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη
ησλ θαηαιπηηθψλ
κεηαηξνπέσλ

30.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 99/31/ΔΚ, πεξί
πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνβιήησλ

Οδεγία ηεο Δπηηξνπήο 98/101/ΔΚ, πεξί
πξνζαξκνγήο ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο
31.

Οδεγίαο 91/157/ΔΚ γηα ηηο ειεθηξηθέο
ζηήιεο θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο πνπ

ΚΤΑ 19817/1702/00

πεξηέρνπλ κεξηθέο επηθίλδπλεο νπζίεο

(ΦΔΚ 963/Β)

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 93/86/ΔΚ, πεξί
πξνζαξκνγήο ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο
32.

Οδεγίαο 91/157/ΔΚ γηα ηηο ειεθηξηθέο

Π.Γ. 115/2004 (ΦΔΚ 80
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ζηήιεο θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο πνπ

Α/5-3-04)

πεξηέρνπλ κεξηθέο επηθίλδπλεο νπζίεο

33.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 91/157/ΔΚ, γηα ηηο

ΚΤΑ 73537/95 (ΦΔΚ

ειεθηξηθέο θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο πνπ

781/Β)

πεξηέρνπλ κεξηθέο επηθίλδπλεο νπζίεο

Π.Γ. 109/2004 (ΦΔΚ 75
Α/5-3-04)
Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε
ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ

34.

ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ.
Πξφγξακκα γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή
ηνπο
Οδεγίεο 2002/95 θαη 2002/96

Π.Γ. 117/2004 (ΦΔΚ 82
Α/5-3-04)
Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ

35.

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε
ησλ απνβιήησλ
ειεθηξηθνχ θαη
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ

36.

Απφθαζε 96/350, γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ

ΚΤΑ 69728/824/96 (ΦΔΚ

παξαξηεκάησλ ΗΗΑ θαη ΗΗΒ ηεο νδεγίαο

358/Β)
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75/442

37.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 91/156/ΔΚ, πεξί

ΚΤΑ 69728/824/96 (ΦΔΚ

ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηξνπνπνίεζε ηελ

358/Β)

75/442/ΔΚ
38.

39.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 75/442/ΔΚ, πεξί

ΚΤΑ 49541/1424/86

ζηεξεψλ απνβιήησλ

(ΦΔΚ 444/Β)

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/429/ΔΚ, γηα
ηελ Καχζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ

40.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 94/66/ΔΚ,

ΚΤΑ 76802/1033/96

ηξνπνπνίεζε ηεο 88/609

(ΦΔΚ 264/Β)

Καλνληζκφο ΔΟΚ 259/93, ζρεηηθά κε ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ
41.

κεηαθνξψλ απνβιήησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο
θνηλφηεηαο θαζψο θαη θαηά ηελ είζνδν θαη
έμνδφ ηνπο

42.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/369/ΔΚ,

ΚΤΑ 82805/2224/93

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο

(ΦΔΚ 699/Β)

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη
απφ ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο
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αζηηθψλ απνξξηκκάησλ

43.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 87/101/ΔΚ,

Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64

ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 75/439/ΔΚ, πεξί

Α/2-3-04)

δηάζεζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηέιαησλ

Μέηξα, φξνη θαη
πξνγξάκκαηα γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε
ησλ Απφβιεησλ
Ληπαληηθψλ Διαίσλ

44.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 75/439/ΔΚ, πεξί

ΤΑ 7156/3053/85 (ΦΔΚ

δηάζεζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηέιαησλ

665/Β)

Ν 2939/01 (ΦΔΚ 179/α0
πζθεπαζίεο θαη
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε
ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη
45.

άιισλ πξντφλησλ-Ίδξπζε
Δζληθνχ Οξγαληζκνχ
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο
πζθεπαζηψλ θαη άιισλ
Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ)
θαη άιιεο δηαηάμεηο

ΤΑ 114218/97 (ΦΔΚ
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1016/Β/97)
Καηάξηηζε πιαηζίνπ

46.

πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ
πξνγξακκάησλ
δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ

ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
47.

Οδεγία 91/271/ΔΚ, γηα επεμεξγαζία ησλ

ΚΤΑ 5673/400/97 (ΦΔΚ

αζηηθψλ ιπκάησλ (θαη νξηζκέλσλ

192/Β)

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ)

ΤΑ 90461/2193/94 (ΦΔΚ
Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/415/ΔΚ, γηα

192/Β)

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο
48.

νδεγίαο 86/280/ΔΚ

Πξ Τπ πκβ 255/94 (ΦΔΚ
123/Α)

49.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 88/347/ΔΚ, γηα

ΚΤΑ 55648/2210/91

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο

(ΦΔΚ 322/Β)

νδεγίαο 86/280/ΔΚ
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Πξ Τπ πκβ 73/90 (ΦΔΚ
90/Α)

50.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 86/280/ΔΚ,

ΤΑ 90461/2193/94 (ΦΔΚ

ζρεηηθά κε ηηο νξηαθέο ηηκέο θαη ηνπο

843/Β)

πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο απνξξίςεηο
νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ

51.

ππάγνληαη ζηνλ θαηάινγν Η ηνπ

ΚΤΑ 55648/2210/91

παξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο 76/464/ΔΚ

(ΦΔΚ 322/Β)

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/154/ΔΚ,

Πξ Τπ πκβ 255/94 (ΦΔΚ

ηξνπνπνίεζε ηεο 76/464/ΔΚ, πεξί

123/Α)

ξππάλζεσο πνπ πξνθαιείηαη απφ νξηζκέλεο
επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην
πδάηηλν πεξηβάιινλ ηεο Κνηλφηεηαο

ΤΑ 90461/2193/94 (ΦΔΚ
843/Β)

Πξ Τπ πκβ 144/87 (ΦΔΚ
197/Α)

ΚΤΑ 18186/271/88 (ΦΔΚ
126/Β)
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Πξ Τπ πκβ 255/94 (ΦΔΚ
Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 76/464/ΔΚ, πεξί

123/Α)

ξππάλζεσο πνπ πξνθαιείηαη απφ νξηζκέλεο
52.

επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην
πδάηηλν πεξηβάιινλ ηεο Κνηλφηεηαο

ΤΑ 90461/2193/94 (ΦΔΚ
843/Β)

ΠΤ 2/1-2-2001 (ΦΔΚ
15/2001)

ΚΤΑ νηθ. 4859/726 (ΦΔΚ
253/09-03-2001)

53.

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 80/68/ΔΚ, πεξί

ΚΤΑ 26857/553/88 (ΦΔΚ

πξνζηαζίαο ππφγεησλ πδάησλ απφ ηε

196/Β)

ξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ νξηζκέλεο
επηθίλδπλεο νπζίεο
Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε
Δ1β221/65 (ΦΔΚ 138/Β)
Πεξί δηαζέζεσο ιπκάησλ
θαη βηνκεραληθψλ
54.

απνβιήησλ, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
Τ.Α. Γ1/17831/71 (ΦΔΚ
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986/Β) θαη Τ.Α. Γ4/1305
(ΦΔΚ 801/Β)

ΚΤΑ 19396/1546 (ΦΔΚ
604 Β-18/07/1997)
55.
Μέηξα θαη ξνη γηα ηελ
δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ

ΖΥΟΡΤΠΑΝΖ

56.

Οδεγία 2000/14/ΔΚ. Μέηξα θαη φξνη γηα

ΚΤΑ 37393/2028/2003

ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ

(ΦΔΚ 1418Β/1-10-2003)

εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο
ρψξνπο
Π.Γ 1180/1981 (ΦΔΚ 293
Α.81)
Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ
αλαγνκέλσλ εηο ηα ηεο

57.

ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο
βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ,
πάζεο θχζεσο
κεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη
απνζεθψλ θαη ηεο εθ
ηνχησλ δηαζθαιίζεσο
πεξηβάιινληνο ελ γέλεη
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58.

Οδεγία 86/188/ΔΚ. Πξνζηαζία ησλ

ΠΓ 85/1991 (ΦΔΚ

εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ

38Α/18-3=1991)

δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην
ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε
πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ
59.

Οδεγία 2002/49/ΔΚ Αμηνιφγεζε θαη

ΤΑ 13586/724/2006 (ΦΔΚ

δηαρείξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ

384Β/06)
Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ
θαη κεζφδσλ γηα ηελ
αμηνιφγεζε θαη ηε
δηαρείξηζε ηνπ ζνξχβνπ
ζην πεξηβάιινλ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β:
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:
1)

Φξνληίδεη

γηα

ηελ

εθαξκνγή

ηεο

πλεηαηξηζηηθήο

Ννκνζεζίαο,

ηνπ

Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ πλ/ζκνχ.
2)

Φξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνπ

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γεληθά φισλ ησλ Οξγάλσλ ηνπ πλ/ζκνχ.
3) πληνλίδεη ηηο εξγαζίεο φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ πλ/ζκνχ.
4) Διέγρεη ην Πξνζσπηθφ θαη επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ.
5)

Δηζεγείηαη ζην Γ.. γηα ην δηνξηζκφ, πξναγσγή, κεηάζεζε, ηηκσξία, εζηθή ή

πιηθή ακνηβή ηνπ Πξνζσπηθνχ.
6)

Απαγγέιεη θαηεγνξία ζην Πξνζσπηθφ, ππαιιειηθφ θαη εξγαηηθφ, κε ή ρσξίο

εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο.
7) πληάζζεη ηα θχιια πνηφηεηαο ηνπ Πξνζσπηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
Γηεπζπληέο ησλ Τπεξεζηψλ.
8)

Δλεκεξψλεηαη γηα θάζε εηζεξρφκελν ή εμεξρφκελν έγγξαθν ή έληππν θαη

ιακβάλεη απ' επζείαο φια ηα δηαβαζκηζκέλα έγγξαθα.
9)

Δθηειεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο &

Δκπνξίαο ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, δίλνληαο ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ζηηο
Τπεξεζίεο ηεο Οξγάλσζεο.
10) Δπηβιέπεη θαη επνπηεχεη ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο εηήζηαο
Απνγξαθήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πλ/ζκνχ, δίλνληαο ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο
ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο απηήο
θαη ην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο.
11) Υεηξίδεηαη φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο ηνπ πλ/ζκνχ. Δπίζεο ηηο δηνηθεηηθέο
ππνζέζεηο ησλ κειψλ ηνπ, κεηά απφ αίηεζεο ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο θαη
ηνπο ζθνπνχο ηεο Οξγάλσζεο.
12) Δίλαη ν

θχξηνο ζχκβνπινο θαη εηζεγεηήο ηεο Γ..

θαη ησλ Οξγάλσλ ηνπ

πλ/ζκνχ.
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13) Φξνληίδεη γηα ηελ ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ ησλ Οξγάλσλ ηνπ πλ/ζκνχ θαη ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηελ βνήζεηα ηεο Γξακκαηείαο Γηνίθεζεο.
14) Δθφζνλ θιεζεί, κεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γ.. θαη ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο
ηνπ πλ/ζκνχ θαη εηζεγείηαη ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
15) Δηζεγείηαη ζην Γ.. ηελ ιήςε θάζε ρξήζηκνπ κέηξνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλ/ζκνχ.
16) Παξέρεη νπνηεδήπνηε θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε
ηνπ Γ. ., ζηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ Δ..

Δπίζεο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. θαη ζηα πιαίζηα
απηήο:
1)

Δθπξνζσπεί ηνλ πλ/ζκφ ζηηο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηνπ κε θάζε θπζηθφ ή

λνκηθφ πξφζσπν.
2) Τπνγξάθεη επ' νλφκαηη ηνπ πλ/ζκνχ.
3) Σνπνζεηεί ηνπο Τπαιιήινπο ζηηο δηάθνξεο Τπεξεζίεο (Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή
Σνκείο).
4) Δθρσξεί

ζηνπο

Γηεπζπληέο

Τπεξεζηψλ

θαη

Πξντζηάκελνπο ηκεκάησλ

αξκνδηφηεηεο (κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο), νη νπνίεο αζθνχληαη επ' νλφκαηη
ηνπ.
5)

πληάζζεη, αλαλεψλεη, θαηαγγέιιεη ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ππαιιειηθνχ θαη

εξγαηηθνχ Πξνζσπηθνχ.
6)

πληάζζεη γεληθή έθζεζε γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλ/ζκνχ, ε νπνία

δηαβάδεηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε.
7) Αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε άιιε αξκνδηφηεηα ηνπ δνζεί απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κειψλ θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
8) Υνξεγεί ηηο άδεηεο Πξνζσπηθνχ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο
αξκφδηαο Τπεξεζίαο.
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9) Φξνληίδεη θαη επηβιέπεη ηελ ζχληαμε ηνπ κεληαίνπ ηζνδπγίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηε Μεραλνγξάθεζε.
10) Τπνγξάθεη ηα εληάικαηα πιεξσκήο θαη ηα γξακκάηηα είζπξαμεο κφλνο ή κε ηνλ
δηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ην Λνγηζηήξην, ζηνπο νπνίνπο κεηά απφ απφθαζε
ηνπ Γ.. είλαη δπλαηφλ λα εθρσξεζεί θαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα.
11) Φξνληίδεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, αζθάιεηα, αλαλέσζε θαη
βειηίσζε ησλ πιηθψλ γξαθείνπ, επίπισλ, εξγαιείσλ, κεραλψλ, θηηξίσλ, ρψξσλ θαη γεληθά
φιεο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ πλ/ζκνχ.
12) πλεξγάδεηαη κε ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ησλ Τπαιιήισλ ηνπ πλ/ζκνχ,
ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο Τπεξ. Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ,
άξζξν 3.
13) πλεξγάδεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή πκβνχινπο κε κφλν ζθνπφ ηελ
θαιχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλ/ζκνχ.
14) Δθρσξεί αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ Τπεξεζηψλ, ησλ Πξντζηακέλσλ
Σκεκάησλ θαη ησλ Τπεπζχλσλ Σνκέσλ, φπσο απηφο θξίλεη θαιχηεξα, φηαλ νη αλσηέξσ
απνπζηάδνπλ γηα

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα ην ιφγν απηφ παξνπζηάδεηαη

δπζιεηηνπξγία ζηελ Οξγάλσζε.
15) Φξνληίδεη γηα ηελ άξηηα

ζχληαμε ησλ

κειεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ

βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηεο Οξγάλσζεο, φπσο θαη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο.
16) Όζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ν Γελ. Γηεπζπληήο αλαπιεξψλεηαη απφ έλαλ
Γηεπζπληή Τπεξεζίαο ζε φιν ην θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.

ΟΜΑΓΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ:


πγθξνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη ηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο ζην
ζθέινο πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο
(ISΟ 22000).



πκκεηέρεη ζηελ αλαζθφπεζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ .Γ.Α.Σ., φπνπ ζπδεηνχληαη
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Ζ αλαζθφπεζε ηνπ .Γ.Π.
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απφ ηε Γηνίθεζε εθηηκά θαη' έηνο ηνπιάρηζηνλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
εθαξκνδφκελνπ .Γ.Α.Σ. σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο (ISΟ 22000).


Δπαιεζεχεη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαη επηθπξψλεη ην
εθαξκνδφκελν ζρέδην HACCP. Οξγαλψλεη ην πιάλν αλαιχζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ,
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ πζηήκαηνο.



Απφ ηε θχζε ηεο ζχζηαζεο ηεο έρεη γλψζε θαη εκπεηξία ζρεηηθά κε ηα πξντφληα πνπ
παξάγεη ν πλεηαηξηζκφο, ηηο Γηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ
πηζαλφλ ειινρεχνπλ εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ
HACCP. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ είλαη:


Ζ αλαγλψξηζε ησλ βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ θηλδχλσλ πνπ ελ
δπλάκεη απεηινχλ ηα πξντφληα. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ ελ δπλάκεη
θηλδχλσλ.



Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ
(CCP‟ s).



Ζ παξαθνινχζεζε ησλ Πξναπαηηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ.



Θέζπηζε επί κέξνπο ζηφρσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ θαη ηε «ζσξάθηζε» ηνπ έλαληη πηζαλψλ δηαηξνθηθψλ
θηλδχλσλ.



Ζ επηβεβαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θξίζηκσλ ζεκείσλ.

ΤΠΔΤΘΤΝΟ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΠΟΗΟΣΖΣΑ

-

ΤΝΣΟΝΗΣΖ

ΟΜΑΓΑ

ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ:


Έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο - Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, θαζψο θαη γηα ηε
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 150 9001-2008 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ Η5Ο
22000:2005.



Δλεκεξψλεη ηε Γηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
.Γ.Π.-.Γ.Α.Σ.
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θξνληίδεη γηα ηε δηάρπζε θαη εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο - Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ ζην πλεηαηξηζκφ.



Δπηκειείηαη ηε ζπζηεκαηηθή ηήξεζε ησλ Γηαδηθαζηψλ θαη ηελ εθαξκνγή θαη
βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο.



πλεξγάδεηαη κε ηνπο Τπεπζχλνπο ησλ ηκεκάησλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ
εηζαγσγή βειηηψζεσλ ζηα ηζρχνληα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο.



Δθπξνζσπεί ην πλεηαηξηζκφ πξνο ηνπο πειάηεο, ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο
εθπξνζψπνπο ηνπο θαη ην θνξέα Πηζηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ην εθαξκνδφκελν
χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο - Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, φζνλ αθνξά ηελ Πνιηηηθή
θαη ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνηχπσλ. ·



Δμαζθαιίδεη ηελ θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
.Γ.Π. πληάζζεη ην Δ.Γ.Π., ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο, ηηο νδεγίεο εξγαζίαο θαη
φπνην άιιν έγγξαθν ηνπ .Γ.Π. απαηηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο
ηκεκάησλ.



Δίλαη αξκφδηνο γηα ηε ιήςε θαη δηαρείξηζε παξαπφλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα
αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. πκκεηέρεη ζε επαθέο κε πειάηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε
Γηνίθεζε γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ιχζε εκθαληδφκελσλ παξαπφλσλ θαη πξνβιεκάησλ
πνηφηεηαο.



Δληνπίδεη θαη εξεπλά πνηνηηθά πξνβιήκαηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, δηαδηθαζηψλ ή
δηεξγαζηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ
παξαγφκελσλ πξντφλησλ (ρπκψλ), εηζεγείηαη θαη ζπληνλίδεη ηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπο.



Δίλαη αξκφδηνο γηα ην ζπληνληζκφ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ελεξγεηψλ γηα ηα
πξντφληα ή ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κε ζπκκνξθνχκελα
θαη γεληθά γηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη
αζθάιεηαο παξαγφκελσλ πξντφλησλ.



Αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα παξαθνινχζεζεο θαη πξνηείλεη δηνξζσηηθέο θαη
πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο, φηαλ νη ηηκέο ειεγρφκελσλ παξακέηξσλ ζηα θξίζηκα ζεκεία
ειέγρνπ βξίζθνληαη εθηφο θαζνξηζκέλσλ νξίσλ.
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πκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ. πκκεηέρεη ζηελ εμέηαζε ησλ
απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, ηελ εμέηαζε φξσλ ησλ παξαγγειηψλ πξνο ηνπο
πξνκεζεπηέο.



Δπηβιέπεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ (αξρηθή θαη δηαξθήο εθπαίδεπζε), θαη
ηεξεί ηα ζρεηηθά αξρεία εθπαίδεπζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ
ινγηζηεξίνπ.



Δηζεγείηαη ζηε Γηεχζπλζε, αλ θξίλεη απαξαίηεην, ηξνπνπνηήζεηο ή επηθαηξνπνηήζεηο
ηεο πνιηηηθήο, ηηο απαξαίηεηεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο πνπ
πξέπεη λα θαιπθζνχλ ζε πιηθά κέζα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ.



Φξνληίδεη

γηα

ηε

ζπκκφξθσζε

ηεο

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ

ζε

λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ζηελ πνηφηεηα,
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ.


Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ / εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαη εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο.



Δπηβιέπεη

ηνπο

πνηνηηθνχο

ειέγρνπο,

πνπ

πεξηιακβάλεη

ε

παξαγσγηθή

δηαδηθαζία.


πκκεηέρεη σο επηθεθαιήο ζηελ Οκάδα Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαη ζπληνλίδεη ηηο
εξγαζίεο ηεο.

Μεξηκλά γηα:


Σελ εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ ηνπ . Γ. Π - Γ. Α Σ. απφ
εμσηεξηθφ επηζεσξεηή θαη ηελ πινπνίεζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ δπλαηφλ
πξνθχςνπλ

απφ

απηέο. 0 ίδηνο επηζεσξείηαη

απφ

εζσηεξηθφ

ή εμσηεξηθφ

επηζεσξεηή. Δζσηεξηθή επηζεψξεζε ζε άιια ηκήκαηα αλ πξνβιέπεηαη κπνξεί λα
εθηειέζεη θαη ν Τ.Γ.Π.


Σε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο απαξαίηεηεο ηεθκεξίσζεο γηα
απφδεημε ζπκκφξθσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ παξαγφκελσλ
πξντφλησλ, κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ησλ λφκσλ -θαλνληζκψλ.
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Σν ζπληνληζκφ πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ζηειερψλ, ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην .Γ.Π. (ζέκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη ISO
9001, ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ζρέδην HACCP θαη ISO 22000).



Πξνηάζεηο, πξνγξακκαηηζκφ, ζπληνληζκφ πινπνίεζεο δηνξζσηηθψλ ή πξνιεπηηθψλ
ελεξγεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ θαη αζθάιεηαο παξαγφκελσλ πξντφλησλ.



Σε ζχληαμε, δηαλνκή, απφζπξζε, θαηαζηξνθή απαηηνχκελσλ εληχπσλ ή εγγξάθσλ
ηνπ .Γ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηκεκάησλ.



Σηο επαθέο κε πξνκεζεπηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπ. Αγνξψλ γηα δηεξεχλεζε θαη
ιχζε

εκθαληδφκελσλ

πξνβιεκάησλ

πνηφηεηαο

θαη

αζθάιεηαο

ησλ

παξαιακβαλνκέλσλ πιψλ.


Σηο δηαθξηβψζεηο ησλ πξφηππσλ νξγάλσλ κέηξεζεο. Σα φξγαλα κέηξεζεο ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηαθξηβψλνληαη απφ ηνλ Τπεχζπλν
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ.



Σε δηακφξθσζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο θαη
ειέγρνπ ησλ εηζεξρφκελσλ πιηθψλ.

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ:


Δπηβιέπεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Υεκείνπ.



Δίλαη αξκφδηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓΠ-πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Μηθξνβηνινγηθψλ θαη Φπζηθνρεκηθψλ
Αλαιχζεσλ Πξντφληνο θαη Νεξνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ.



Δίλαη αξκφδηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓΠ-πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηπρφλ επηπιένλ κεηξήζεσλ επηβεβαίσζεο ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή εθηάθησλ κεηξήζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηίκεζε
ησλ ζπλεπεηψλ θάζε απφθιηζεο.
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Δπηβιέπεη

θαη

θέξεη

ηελ

επζχλε

γηα

ηελ

ηήξεζε

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο

Μηθξνβηνινγηθψλ θαη Φπζηθνρεκηθψλ Αλαιχζεσλ Πξντφληνο θαζψο θαη γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ αλαιχζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο
κεζφδνπο ειέγρνπ.


Δπηβιέπεη

θαη

θέξεη

ηελ

επζχλε

γηα

ηελ

ηήξεζε

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο

Μηθξνβηνινγηθψλ θαη Φπζηθνρεκηθψλ (π.ρ. ζθιεξφηεηα) Αλαιχζεσλ Νεξνχ θαζψο
θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ αλαιχζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο
εγθεθξηκέλεο κεζφδνπο ειέγρνπ.


Δπηβεβαηψλεη θαη ειέγρεη ηε ζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ κε ηηο
πξνδηαγεγξακκέλεο παξακέηξνπο.



Δπηβιέπεη θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηε ιήςε δεηγκάησλ ησλ ρπκψλ, λεξνχ, πξψησλ
πιψλ, ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη
θπζηθνρεκηθψλ αλαιχζεσλ.



Δλεκεξψλεη

ηνπο

αξκνδίνπο

(Τπεχζπλν

Παξαγσγήο,

Τπεχζπλν

Βάξδηαο

Παζηεξησηψλ) γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ-κεηξήζεσλ θαη ζηελ πεξίπησζε
ζπκθσλίαο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο παξακέηξνπο δίλεη ηελ
έγθξηζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.


ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη εθηφο ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ νξίσλ είλαη
ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε απφθαζεο δηαρείξηζεο ηνπ πξντφληνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ΤΓΠ-πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ

θαη ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ

αξκνδίσλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία επαιεζεχζεσο ηνπ
απνηειέζκαηνο.


Έηζη είηε δίλεη εληνιή ζην ηκήκα ηεο παξαγσγήο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ (πρ. φηαλ νη βαζκνί Βrix είλαη άλσ ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ
νξίσλ δίλεη εληνιή γηα αξαίσζε ηνπ ρπκνχ κε πξνζζήθε λεξνχ) είηε ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ ΤΓΠ-πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ δίλεη εληνιή γηα απφξξηςε
ηνπ πξντφληνο (π.ρ. ζε πνηνηηθφ πξφβιεκα πνπ δε δηνξζψλεηαη ή ζε πξντφλ εθηφο ησλ
πξνδηαγεγξακκέλσλ νξίσλ).



Φέξεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαθξίβσζε ηφζν ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ (ρεκείν) φζν θαη απηψλ πνπ
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
θξίζηκσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο παξακέηξσλ.


Δίλαη αξκφδηνο θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ δεηγκάησλ ηειηθψλ
πξντφλησλ αλά παξηίδα κέρξη ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπο.



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ κε ηα Φχιια Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο
(MSDS) ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρεκείν.



Λακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαηά ηε
ρξήζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ, ζχκθσλα κε ηα MSDS ηνπ πξνκεζεπηή.



Έρεη ηελ επζχλε γηα ηηο παξαγγειίεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ αλαιψζηκσλ,
αληηδξαζηεξίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρεκείνπ.



Αλαθέξεη ηπρφλ βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ρεκείνπ ζην ηερληθφ ηκήκα ή ηελ
πξνκεζεχηξηα εηαηξεία.



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ ζηα αληίζηνηρα δειηία
αλαιχζεσλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ.



Σεξεί ην αξρείν δηαθξίβσζεο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα
πηζηνπνηεηηθά ησλ πξφηππσλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο
δηαθξίβσζεο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο (Έληππν 18).



Καηαγξάθεη ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ηα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ειέγρνπ ησλ
παξακέηξσλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, σο ηεθκήξην παξαθνινχζεζεο επίηεπμεο ησλ
πξνδηαγξαθψλ.



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ.



Μεξηκλά γηα ηελ αηνκηθή ηνπ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο.

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΒΑΡΓΗΑ ΥΖΜΔΗΟΤ:


Φέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μηθξνβηνινγηθψλ θαη
Φπζηθνρεκηθψλ Αλαιχζεσλ Πξντφληνο θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ αλαιχζεσλ ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κεζφδνπο ειέγρνπ.
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Φέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μηθξνβηνινγηθψλ θαη
Φπζηθνρεκηθψλ (π.ρ. ζθιεξφηεηα) Αλαιχζεσλ Νεξνχ θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ αλαιχζεσλ ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κεζφδνπο
ειέγρνπ.



Διέγρεη ηε ζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ κε ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο
παξακέηξνπο.



πλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Βάξδηαο Παζηεξησηψλ θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηε
ιήςε δεηγκάησλ ησλ ρπκψλ, λεξνχ, πξψησλ πιψλ, ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ
πξντφλησλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη θπζηθνρεκηθψλ αλαιχζεσλ.



Δλεκεξψλεη ηνπο αξκνδίνπο (Τπεχζπλν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, Τπεχζπλν Παξαγσγήο,
Τπεχζπλν Βάξδηαο Παζηεξησηψλ) γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ-κεηξήζεσλ
θαη ζηελ πεξίπησζε ζπκθσλίαο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο
παξακέηξνπο δίλεη ηελ έγθξηζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.



ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη εθηφο ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ νξίσλ είλαη
ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε απφθαζεο δηαρείξηζεο ηνπ πξντφληνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Τπεχζπλν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ή ηνλ ΤΓΠ-πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ
θαη ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ελεξγνπνηείηαη ε
δηαδηθαζία επαιεζεχζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο. Έηζη είηε δίλεη εληνιή ζην ηκήκα ηεο
παξαγσγήο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ (π.ρ. φηαλ νη
βαζκνί Brix είλαη άλσ ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ νξίσλ δίλεη εληνιή γηα αξαίσζε ηνπ
ρπκνχ κε πξνζζήθε λεξνχ) είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓΠ-πληνληζηή Οκάδαο
Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ δίλεη εληνιή γηα απφξξηςε ηνπ πξντφληνο (π.ρ. ζε πνηνηηθφ
πξφβιεκα πνπ δε δηνξζψλεηαη ή ζε πξντφλ εθηφο ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ νξίσλ).



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε θαη ηε δηαηήξεζε δεηγκάησλ ηειηθψλ πξντφλησλ αλά
παξηίδα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ δεηγκάησλ κέρξη ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο
ιήμεο ηνπο.



Αλαθέξεη ηπρφλ βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ρεκείνπ ζην ηερληθφ ηκήκα ή ηελ
πξνκεζεχηξηα εηαηξεία.



Λακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαηά ηε
ρξήζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ, ζχκθσλα κε ηα MSDS ηνπ πξνκεζεπηή.
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Καηαγξάθεη ηηο παξακέηξνπο ειέγρνπ ζηα αληίζηνηρα δειηία αλαιχζεσλ.



Μεξηκλά γηα ηελ αηνκηθή ηνπ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο.

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ -ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΚΥΤΜΩΣΖΡΗΟΤ:


πλεξγάδεηαη κε ηε Γηνίθεζε ζρεηηθά κε ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, πνιηηηθψλ θαη
ζηφρσλ, πξνζπαζψληαο λα δηαδψζεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ην γξάκκα
θαη ην πλεχκα ηνπο.



πλεξγάδεηαη κε ηε Γηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ
πλεηαηξηζκνχ, επηβιέπνληαο ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ απφ ηνπο πειάηεο
θαη θξνληίδνληαο γηα ηελ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ.



ην

θιείζηκν

ηνπ

ηζνινγηζκνχ

αλαζθνπεί

ηα

νηθνλνκηθά

δεδνκέλα

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ θαη ηα αλαθέξεη ζηε Γηνίθεζε.


πληνλίδεη ηελ εξγαζία ηνπ Λνγηζηεξίνπ, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ εξγαζηψλ πνπ
εληάζζνληαη ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ (Πξνζσπηθφ θαη Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε).



Φξνληίδεη γηα ηελ κε θάζε ηξφπν θάιπςε ηνπ πλεηαηξηζκνχ απφ ηηο λνκνζεηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ελεκεξψλεη άκεζα ηε Γηνίθεζε γηα θάζε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί
λα εθζέζεη ην πλεηαηξηζκφ ζε πξφζηηκα ή ζε δπζθήκεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζηελ
αγνξά.



Παξαθνινπζεί ηηο αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο, πνπ αθνξνχλ
ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Δπηθέξεη ηηο απαξαίηεηεο κεηαβνιέο ζηα
έληππα, ηα βηβιία θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ινγηζηεξίνπ.



Δλεκεξψλεηαη γηα ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ αιιαγέο ζηε κηζζνδνζία, ηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο θιπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ εξγαζηψλ ησλ
πθηζηακέλσλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ απηή λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηελ εθάζηνηε
λνκνζεζία.



Διέγρεη θαη θξνληίδεη, φπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε ππνβνιή φισλ
ησλ δεηνπκέλσλ ζηνηρείσλ ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο.
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Οξγαλψλεη θαη επηβιέπεη ηε ζεηξά εθηέιεζεο νκαδνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο ην
θιείζηκν ησλ ηζνινγηζκψλ (01/07 έσο 30/06 επφκελνπ έηνπο), ηε δηεθπεξαίσζε ησλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνπο ηαθηηθνχο ειέγρνπο ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ.



Γίλεη ηελ εληνιή γηα ηα εληάικαηα πιεξσκψλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.



Παξαθνινπζεί ηηο πιεξσκέο ησλ πειαηψλ πξνο ην πλεηαηξηζκφ.



Φέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξάδνζε επηηαγψλ, φπσο θαη γηα ηελ είζπξαμε ηνπο.



Φξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή πιεξσκή ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.



Παξαθνινπζεί ηα Βηβιηάξηα θαηαζέζεσλ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.



Αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζπλεξγάδεηαη κε ην Γ.Γ. θαη είλαη ππεχζπλνο
γηα ηηο πσιήζεηο, θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζην λνκφ
Λαθσλίαο.



Έρεη ηελ επζχλε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη λα παξαθνινπζεί ηνλ
αληαγσληζκφ. πιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε λέα πξντφληα ή
λέεο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνδνρή, κειέηε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ-παξαπφλσλ
ησλ πειαηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓΠ-πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ,
ηνλ Τπεχζπλν Παξαγσγήο θαη ην Γηεπζπληή.



Δθηειεί πξνζθνξέο πξνο πειάηεο, ζπληάζζεη θαη αλαζθνπεί ζπκβφιαηα πψιεζεο.



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε παξαγγειηψλ απφ ηνπο πειάηεο, ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
ζρεηηθνχ αξρείνπ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπο ζηνλ Τπεχζπλν Παξαγσγήο.



ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηε
κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.



Έξρεηαη ζε επαθή κε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ (ΗΚΑ,
ΟΑΔΓ, Δπηζεψξεζε

Δξγαζίαο,

Λνηπά Αζθαιηζηηθά Σακεία), γηα ζέκαηα

αξκνδηφηεηαο ηνπ.


πκπιεξψλεη θαη αξρεηνζεηεί ηα έληππα πνπ απαηηεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ην
χζηεκα.
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ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ TETRAPAK:


πλεξγάδεηαη κε ηε Γηνίθεζε ζρεηηθά κε ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, πνιηηηθψλ θαη
ζηφρσλ εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ tetrapak ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πξνζπαζψληαο λα
δηαδψζεη ζην πξνζσπηθφ ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ηνπο.



Αλαπηχζζεη ην δίθηπν Πσιήζεσλ θαη Πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ί6(Σ9ξ9θ πνπ
παξάγεη ν πλεηαηξηζκφο.



πληνλίδεη ηελ εξγαζία ηνπ Λνγηζηεξίνπ, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ εξγαζηψλ πνπ
εληάζζνληαη ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ (Πξνζσπηθφ θαη Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε).



Αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζπλεξγάδεηαη κε ην Γ.Γ. θαη είλαη ππεχζπλνο
γηα ηηο πσιήζεηο, θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ tetrapak ηνπ πλεηαηξηζκνχ.



Έρεη ηελ επζχλε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη λα παξαθνινπζεί ηνλ
αληαγσληζκφ. πιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε λέα πξντφληα ή
λέεο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνδνρή, κειέηε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ-παξαπφλσλ
ησλ πειαηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓΠ-πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ,
ηνλ Τπεχζπλν Παξαγσγήο θαη ην Γηεπζπληή.



Δθηειεί πξνζθνξέο πξνο πειάηεο, ζπληάζζεη θαη αλαζθνπεί ζπκβφιαηα πψιεζεο.



ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηε
κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.



πκπιεξψλεη θαη αξρεηνζεηεί ηα έληππα πνπ απαηηεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ην
χζηεκα.

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ:


Φξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε παξαγσγή ησλ παξαγγειηψλ πειαηψλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη
δεζκεπηεί ν πλεηαηξηζκφο.



Φέξεη ηελ επζχλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο.
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Δπηβιέπεη φιε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο, πνπ απηή
πεξηιακβάλεη.



Μεξηκλά γηα ηελ χπαξμε ηνπ απαξαίηεηνπ κφληκνπ ή/θαη έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο
εκέξεο πνπ ππάξρεη παξαγσγηθή δηαδηθαζία.



Καηαλέκεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (βάξδηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο) ζην εξγαηηθφ
πξνζσπηθφ θαη θξνληίδεη γηα ηηο απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο ηεο, ζε ηπρφλ απμεκέλεο
απαηηήζεηο παξαγσγήο.



Δπηβιέπεη ηελ πιήξε θαη πηζηή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ εξγαζίαο ηνπ
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο - Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ
αθνξνχλ ηελ παξαγσγή.



Φξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν θαη κε ηηο
ιηγφηεξεο δπλαηέο ψξεο εξγαζίεο, θαη παξαγσγή αθαηάιιεισλ πξντφλησλ.



Παξαθνινπζεί φιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ επεξεάδνπλ
ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ (ρπκψλ) θαη πξνιακβάλεη ή δηνξζψλεη
ηα εξγαηηθά ή άιια ζθάικαηα.



Παξαθνινπζεί ηελ επηζήκαλζε εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
Γίλεη ηελ εληνιή γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ παξαγφκελσλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ
πξντφλησλ, φπνπ θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη.



Παξαθνινπζεί ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ (ρπκψλ) θαη θαηαγξάθεη ηελ
εηζαγσγή - εμαγσγή ηνπο ζην κεηξψν δεμακελψλ.



Μεξηκλά γηα ηελ χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ πνζνηήησλ θαη πνηνηήησλ ησλ
απαηηνχκελσλ πιηθψλ.



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαγγειία, παξαιαβή, έιεγρν α', β' πιψλ θαη πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο. Γηαηεξεί ιίζηα εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηψλ.



Πξνγξακκαηίδεη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, κεραλεκάησλ θαη ρψξσλ.



Δλεκεξψλεηαη θαη δίλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ πξνιεπηηθή
ζπληήξεζε ησλ παξαγσγηθψλ κεραλψλ θαη γηα ηελ δηφξζσζε εθηάθησλ βιαβψλ.
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Διέγρεη ηελ απφδνζε κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπο θαη ηνπ ηερληθνχ, φηαλ θαη φπνπ απαηηείηαη.



Μεξηκλά γηα ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ, φπνπ
ρξεηάδεηαη θαη ελεκεξψλεη ηνλ ΤΓΠ-πληνληζηή Οκάδαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ
γηα ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο.



Δπηβεβαηψλεη

ηε ζπκπιήξσζε

εληχπσλ

ειέγρνπ

πνπ

αλαθέξνληαη

ζηελ

παξαθνινχζεζε ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.


Δλεκεξψλεη

ην

Βηβιίν

Δληνιψλ

γηα

ηελ

θαζνδήγεζε

ηνπ

πξνζσπηθνχ

παξαγσγήο. Καηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο
νθείινπλ λα εξγάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ:
Τπφδεηγκα Γειηίνπ Δπηζεψξεζεο
πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
σο πξνο ISO 14001
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ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ ΠΡΟΣΤΠΟΤ &

ΔΛΔΓΥΟ

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΔΤΡΖΜΑΣΑ

ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ
ΔΝΔΡΓΔΗΔ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΩΝ
ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ

ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ

4.1

. Ζ εηαηξεία έρεη εγθαηαζηήζεη θαη δηαηεξήζεη
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ην νπνίν
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 14001;

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

4.2

. Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή είλαη θαζνξηζκέλε
θαη ηεθκεξησκέλε;

. Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη
πξνζαξκνζκέλε θαηάιιεια ζηηο επηπηψζεηο πνπ
επηθέξνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα πξντφληα ή/θαη
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νη ππεξεζίεο ηεο;

. Έρεη γλσζηνπνηεζεί θαη γίλεη θαηαλνκή απφ
φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο; Με πνην ηξφπν;

. Πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο;
-Σν πιαίζην θαζνξηζκνχ θαη αλαζθφπεζεο ησλ
αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ;
-Γέζκεπζε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο γηα δηαξθή
βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο;
-Γέζκεπζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηελ
πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαζψο θαη ηνπο
θαλνληζκνχο θαη πξφηππα πνπ έρεη απνδερηεί ε
εηαηξεία;
-Γέζκεπζε γηα πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο;

4.3
4.3.1

ΥΔΓΗΑΜΟ
Πεξηβαιινληηθέο Πιεπξέο

. Με πνην ηξφπν ε εηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηηο
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πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ,
πξνηφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο;

. Πνην ηξφπν αθνινπζεί ε εηαηξεία γηα λα
θαζνξίζεη ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο
πιεπξέο θαη πνηεο είλαη απηέο;

. Τπάξρεη ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία πνπ
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.3.1;

Ννκηθέο θαη άιιεο Απαηηήζεηο

4.3.2

. Ζ εηαηξεία έρεη ζπιιέμεη φιε ηε λνκνζεζία πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξντφληα
ηεο;

. Με πνηα κέζνδν ε εηαηξεία εμαζθαιίδεη φηη έρεη
πάληα ηελ πην πξφζθαηε θαη ελεκεξσκέλε
έθδνζε ησλ πξνηχπσλ, θαλφλσλ θαη λνκνζεζίαο;
Πνηνο είλαη ππεχζπλνο;

. Σα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα
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αλαζθνπνχληαη ζε πεξίπησζε πνπ επέιζνπλ
ηξνπνπνηήζεηο ζε δξαζηεξηφηεηεο, πξντφληα ή
ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο;

. Ζ εηαηξεία εμαζθαιίδεη φηη παξέρεη ηελ
απαξαίηεηε εθπαίδεπζε ζε φια ηα επίπεδα ηεο
νξγάλσζήο ηεο;

. Κξαηνχληαη αξρεία, πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ
πινπνίεζε απηψλ ησλ εθπαηδεχζεσλ;

Δπηθνηλσλία

4.4.3

. Ζ εηαηξεία έρεη εγθαηαζηήζεη δηαδηθαζίεο βάζε
ησλ νπνίσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ε εζσηεξηθή
επηθνηλσλία, κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο θαζψο θαη
ε επηθνηλσλία κε ηα εμσηεξηθά ελδηαθεξφκελα
κέξε;

. Ζ εηαηξεία έρεη αλαγλσξίζεη ηηο νκάδεο κε ηηο
νπνίεο επηθνηλσλεί εμσηεξηθά θαη έρεη θαζνξίζεη
ηηο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο κε θάζε κία απφ απηέο:
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. Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ζε αξρεία ηηο απνθάζεηο ηεο
ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο ηεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ
ηε ζπκκεηνρή εμσηεξηθψλ κειψλ;

Σεθκεξίσζε ηνπ πζηήκαηνο
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο

4.4.4

. Ζ εηαηξεία έρεη ηεθκεξηψζεη ηα θχξηα ζεκεία
ηνπ ζπζηήκαηνο (δηαδηθαζίεο θαη έληππα) θαη ηελ
κεηαμχ ηνπο ζρέζε;

. Ζ εηαηξεία δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
εχξεζε ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ θαη άιισλ
ζρεηηθψλ;

Έιεγρνο Δγγξάθσλ

4.4.5

. Ζ εηαηξεία έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ηεθκεξηψζεη
δηαδηθαζία βάζεη ηεο νπνίαο εληνπίδεη,
αλαζθνπεί, αλαζεσξεί, εγθξίλεη θαη εθδίδεη ηα
έγγξαθα ηνπ ζπζηήκαηνο;
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. Ζ εηαηξεία έρεη νξίζεη εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν
γηα ηελ πξνεηνηκαζία, αλαζθφπεζε, αλαζεψξεζε,
δηαρείξηζε θαη θπθινθνξία ησλ εγγξάθσλ;

Δπηρεηξεζηαθφο Έιεγρνο

. Ζ εηαηξεία έρεη αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο,
4.4.6

πξνθεηκέλνπ λε ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ην πεξηβάιινλ;

. Ζ εηαηξεία έρεη ηεθκεξηψζεη δηαδηθαζίεο γηα
θπζηνινγηθέο θαη κε ιεηηνπξγίεο, κε
πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν, θαη θαηαζηάζεηο
έθηαθηεο αλάγθεο;

Δηνηκφηεηα θαη Αληαπφθξηζε ζε
Δπείγνληα Πεξηζηαηηθά

. Ζ εηαηξεία θαζηεξψλεη θαη ηεθκεξηψλεη
4.4.7

δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο
εκθάληζεο αηπρεκάησλ θαη επεηγνπζψλ
θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο;
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. Αλαζθνπεί θαη ειέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο
αληηκεηψπηζεο θαη επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ;

. Έρεη εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ λα δηαζέηεη
θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο;

4.5

ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ
ΔΝΔΡΓΔΗΔ
Παξαθνινχζεζε θαη Μέηξεζε

4.5.1

. Έρεη αλαγλσξίζεη ε εηαηξεία ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ
έρνπλ επίπησζε ζην πεξηβάιινλ;

. Έρεη εγθαηαζηαζεί δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο
ζπκκφξθσζεο (κέζσ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ)
ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο;

. Έρεη εγθαηαζηήζεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
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ζπληήξεζε θαη ηελ εμαθξίβσζε ηνπ εμνπιηζκνχθιεηδί γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο;

. Γηεμάγνληαη νη επηζεσξήζεηο ζχκθσλα κε ην
πξφγξακκα, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί;

. Γηεμάγνληαη δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ νπνίσλ λα
πξαγκαηνπνηείηαη ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία,
κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο, θαζψο θαη ε
επηθνηλσλία κε ηα εμσηεξηθά ελδηαθεξφκελα
κέξε;

Με πκκφξθσζε, Γηνξζσηηθή θαη

4.5.2

Πξνιεπηηθή

. Έρεη ε εηαηξεία αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαζψο
θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ
ελεξγεηψλ;
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. Έρεη εγθαηαζηήζεη δηαδηθαζία κε ηελ νπνία
νξίδεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
δηνξζσηηθψλ επηινγψλ;

. Ζ εηαηξεία θαηαγξάθεη ηηο αιιαγέο ζηα έγγξαθα
ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο;

Αξρεία

. Ζ εηαηξεία έρεη εληνπίζεη ηα αξρεία ηα νπνία
πξέπεη λα δηαηεξεί;

4.5.3

. Έρεη θαζηεξψζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην
νπνίν δηαηεξείηαη ην εθάζηνηε αξρείν;

. Έρεη εγθαηαζηαζεί έλα ζχζηεκα θαιήο θχιαμεο
ησλ αξρείσλ θαη εληνπηζκνχ ηνπο (πξνζηαζία απφ
θζνξά, δεκηέο ή απψιεηεο);

.Τπάξρεη ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ
ηαπηνπνίεζε, δηαηήξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ
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αξρείσλ;

Δπηζεψξεζε ηνπ πζηήκαηνο
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο

. Έρεη ηεθκεξηψζεη ε εηαηξεία, δηαδηθαζία γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ επηζεσξήζεσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο;

4.5.4

. Έρεη αλαπηχμεη ε εηαηξεία πξφγξακκα βάζεη ηνπ
νπνίνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο επηζεσξήζεηο ηνπ
ζπζηήκαηφο ηεο:

. Έρεη θαζνξίζεη ε εηαηξεία ηε θαηάιιειε
ζπρλφηεηα πινπνίεζεο ησλ επηζεσξήζεσλ;

. Έρεη εθπαηδεπηεί ην πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα
πξαγκαηνπνηεί ηηο επηζεσξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο;

4.6

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

. Έρεη εγθαηαζηήζεη ε εηαηξεία δηαδηθαζία βάζεη
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ηεο νπνίαο αλαζθνπεί πεξηνδηθά ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζπζηήκαηνο;

. Καηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ
αλαζθνπήζεσλ;

. Παξαθνινπζεί ε εηαηξεία ηα ζέκαηα πνπ
ηίζεληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζθφπεζεο ηνπ
πζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη
έρνπλ πεξαησζεί;

. Ζ αλαζθφπεζε πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ
ζέκαηα:
-απνηειέζκαηα επηζεσξήζεσλ;
-ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη
αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη;
-ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
-επηθπιάμεηο ησλ ζρεηηθψλ ελδηαθεξφκελσλ
κεξψλ;
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ:
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ
ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ
(Αξβαληηνγηάλλεο, 2000)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ:
ΔΓΓΡΑΦΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
(Αξβαληηνγηάλλεο, 2000)

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΞΔΝΖ
1. Brundtland Commission (1987). World Commission on Environment and
Development. “Our Common Future”, Oxford University Press. UK.
2. Cascio, J., Woodside, G., Mitchell, P. (1996). “ISO 14000 guide: the new
international environmental management standards”, McGraw-Hill, New York.
3. ISO 14031 (1997). “Environmental Management- Environmental Performance
Evaluation: Guidelines”.
4. Federal Environment Ministry (1997). “A guide to Corporate Environmental
Indicators”, Bonn et Federal Environmental Agency, Berlin.
5. IIIEE (International Institute for Industrial Environmental Economics) (1999).
“Cleaner Technology Principles and Approaches for Energy, Water and Resource
Conservation”, Lund University
6. International Organization for Standardization. (2004). “International Standard ISO
14001 second edition 2004: Environmental management systems-Requirements with
guidance for use”, ISO, Geneva.
7. Jackson, S.L. (1997). “The ISO 14001 implementation guide: creating an integrated
management system”, John Wiley & Sons, New York.
8. Jasch, C. (1999). “Environmental performance evaluation and indicators”, Journal of
Cleaner Production 8,79-88.
9. Johnson, P.L. (1997). “ISO 14000: the business manager‟s complete guide to
environmental management”, John Wiley & Sons, New York.
10. Krut, R., Gleckman, H. (1998). “ISO 14001: a missed opportunity for sustainable
global industrial development”, Earthscan, London.
11. Kuhre, W.L. (1998). “ISO 14031 – Environmental Performance Evaluation (EPE)”,
Prentice Hall, Upper Saddle River N.J.
12. Putnam D. (2002). “ISO 14031: Environmental Performance Evaluation”. Altech
Environmental Consulting Ltd., Confederation of Indian Industry.
13. Vasanthakumar, N.B. (1998). “Total Quality Environmental Management: an ISO
14001 Approach”, Quorum Books, London.

322

14. Welford, R. (1995). “Environmental Strategy and Sustainable Development: The
Corporate Challenge for the 21st Century”, Routledge Ed., London, U.K.
15. Woodside, G., Aurrichio P., Yturri J. (1998). “ISO 14001 implementation manual”,
McGraw-Hill, New York.

ΔΛΛΖΚΗΚΖ
1. Αξβαληηνγηάλλεο, Η.., Δπζηξαηηάδεο Μ.Μ., Μπνπληνπξφπνπινο Η.Γ. (2000). „„ISO
9000 – ISO 14000: παξνπζίαζε – αλάιπζε πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, πξνζαξκνγή ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ‟‟,
University Studio Press, Θεζζαινλίθε.
2. Βξνπράθεο, Θ. (1999). „„Γηνίθεζε ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ‟‟,
Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά.
3. Γηακά, Δ. (2001). „„πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη Αλάιπζε Κχθινπ
Εσήο ζε κεηαιιεία βσμίηε‟‟, Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε.
4. Έθζεζε

ΟΟΑ

(1993).

„„Κχξην

χλνιν

Γεηθηψλ

γηα

ηηο

Δπηζεσξήζεηο

Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο‟‟, ΟΟΑ, Παξίζη.
5. ΔΛΟΣ ΔΝ ΗSO 14001. (1997). „„πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο –
Πξνδηαγξαθέο κε θαζνδήγεζε γηα ηε ρξήζε ηνπο, Αζήλα
6. Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2000). „„The financial Services Action Plan‟‟ (IP/00/1296),
Ληζζαβφλα.
7. Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2001). „„Communication on the future of financial reporting in
Europe‟‟ (IP/00/606), Βξπμέιεο.
8. Ησαλλίδνπ, Δ. (1994). „„Σν Κνηλνηηθφ χζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ (ΔΜΑS)‟‟, ΤΠΔΥΧΓΔ, Αζήλα.
9. Καξαβίαο, Π. (2006). „„Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο Οξπδνβηνκεραλίαο‟‟,
Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά.

323

10. Ληφηζηνο, Κ. (2007). „„Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν ΔΝ ISO 14001:2004 – Δθαξκνγή ζε Βηνκεραλία
Ζιεθηξνινγηθνχ Τιηθνχ‟‟, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά.
11. Μαραηξά, Π. (2003). „„Αλάιπζε ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζε
βηνκεραλία επίπισλ: Ζ πεξίπησζε ηνπ ISO 14001‟‟, Γηπισκαηηθή Δξγαζία,
Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά.
12. Ρεξξέο, Κ. (2003). „„Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εληαίνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
πνηφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 9001:2000 θαη ISO
14001:1996‟‟, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά.
13. ηακπνπιή, Μ. (2004). „„Αλάπηπμε δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο
επίδνζεο: εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ISO 14031 ζε κηα γαιαθηνβηνκεραλία‟‟,
Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά.
14. ΤΠΔΥΧΓΔ (2000). „„Οδεγφο Δθαξκνγήο πζηήκαηνο Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ (EMAS)‟‟, Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 1836/93, Αζήλα.
15. Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ θαη Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (1995). „„Ζ λνκνζεζία
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην πεξηβάιινλ‟‟, Λνπμεκβνχξγν.

ΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ
1. http://www.qualitynet.gr
2. http://www.minenv.gr
3. http://www.env.gr
4. http://europa.eu.int/pol/env/index_el.htm
5. http://www.envirohelp.co.uk/greece/regulations/gr
6. http://www.ehso.com
7. http://chemfinder.cambridgesogt.com
8. http://www.osha.gov
9. http://www.nassaulibrary.org/gardenc/recycle.html
10. http://www.chem.ox.ac.uk/
324

11. http://www.epa.gov/ttn/naaqs/
12. http://www.cdc.gov/niosh/npg/
13. http://www.lbl.gov/ehs/chsp/html/reactives.shtml
14. http://www.inchem.org
15. http://hazard.com/msds
16. http://www.elot.gr
17. www.plant-management.gr
18. http://www.inem.org
19. http://www.eea.eu.int
20. http://www.iso.org
21.http://www.iso 14000-iso14001-enviromental-management.gr
22.http://www.iso 14000.gr

325

